


Westville a világ legunalmasabb kisvárosának látszik – ám a
hegyekkel övezett vidék tele van rejtélyekkel. Az egyik
legnagyobb talány a város körüli erdőben élő Wilde, akit
harminc évvel korábban, gyerekként magára hagyva találtak a
fák között. Az immár felnőtt férfi azóta sem tudja, hogyan
került az erdőbe, és kik lehetnek a szülei. Szinte természetes,
hogy amikor a városban eltűnik egy középiskolás lány, hozzá
fordulnak segítségért, és Wilde egyetlen barátja, egy hetven
körüli sztárügyvéd, Hester Crimstein is bekapcsolódik a
nyomozásba. Hamarosan a város leggazdagabb családjából is
nyoma vész egy fiúnak. Majd érkezik egy zsaroló levél.
Ahogy múlt és jelen eseményei felkavarodnak, a mind
rejtélyesebb ügybe egy gátlástalan elnökjelölt, egy mindenre
elszánt környezetvédelmi aktivista, néhány kegyetlen
középiskolás és egy nyugdíjas katonatiszt is belekeveredik.
Wilde pedig rájön: ha meg akarja találni a lányt, a város féltve
őrzött titkainak kell utánajárnia – mielőtt még túl késő lenne
megfejteni őket…
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Ben Seviernek, 
 barátomnak és szerkesztőmnek.
 12 közös könyv, és még nincs vége.
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MAGÁRA HAGYOTT FIÚT TALÁLTAK
 AZ ERDŐBEN

ELKÉPESZTŐ REJTÉLY ÖVEZI AZ „IGAZI MAUGLIT”

WESTVILLE, N. J. – Az elmúlt évek egyik
Legmeghökkentőbb híre, hogy egy borzas, hat-nyolc
év körüli, egymagában élő fiút találtak a Ramapo-hegy
erdejében, Westville kertvárosának közelében. Az ügy
legkülönösebb része, hogy a hatóságoknak fogalmuk
sincs a fiú személyazonosságáról vagy arról, hogy
mióta élt a fák között.

–  Tisztára, mint Maugli A dzsungel könyve című
filmben – nyilatkozta Oren Carmichael, a westville-i
rendőrség parancsnokhelyettese.

A fiú ért és beszél angolul, de nem tudja, hogy
hívják. Don és Leslie Katz, a New Jersey-beli Cliftonból
érkező két turista figyelt fel rá először.

–  Először megijedtem, hogy medve, de amikor
elfutott, már tisztán láttuk – számolt be Mr. Katz.

A rendőrséggel együttműködő erdészeti
felügyelők három órával később az ócska táborhelyén
találtak rá a sovány, csupán rongyokba burkolózott
fiúra.

–  Egyelőre semmilyen információnk nincs arról,
hogy mióta élt az állami erdőben, és hogy került oda –
mondta el a New Jersey-i Természetvédelmi Terület
felügyeletének vezetője, Tony Aurigemma. – Nem
emlékszik sem a szüleire, sem más felnőttre. Jelenleg a



hatósági nyilvántartásokat ellenőrizzük, de eddig nem
találtunk olyan, eltűnt gyerekről szóló bejelentést,
amelyben hasonló korú vagy az ő személyleírásának
megfelelő fiút keresnének.

A Ramapo-hegységben kiránduló turisták az
elmúlt években néhány alkalommal már beszámoltak
egy „vad fiúról” vagy „kis Tarzanról”, és az ő leírásaik
többé-kevésbé illenek a most talált gyerekre, de
ezeket a legtöbben városi legendának gondolták.

James Mignone, a New Jersey-i Morristownból
érkezett természetjáró a következőket mondta:

–  Lehet, hogy valaki a világra hozta, azután
magára hagyta a vadonban.

– Ez a legfurcsább eset és életben maradás, amivel
valaha találkoztunk – jelentette ki Tony Aurigemma. –
Azt sem tudjuk, hogy napok, hetek, hónapok, vagy a
fenébe, akár évek óta élt-e a szabad ég alatt.

Ha valaki további információt tud adni a kisfiúval
kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Westville-i
Városi Rendőrséggel.

– Valaki biztosan tud valamit – mondta Carmichael
parancsnokhelyettes. – Nem lehet, hogy egy gyerek
csak úgy odapottyanjon az erdőbe.
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Hogy fog itt életben maradni?
Hogyan fogja napról napra átvészelni ezt a kínzást?
Napról napra. Hétről hétre. Évről évre.
A lány az iskola rendezvénytermében ül, egy pontot

bámul, de nem lát, a szeme sem rebben. Az arca kőből faragott
álarc. Nem néz sem jobbra, sem balra. Meg sem moccan.

Egyenesen maga elé mered.
Körülötte az osztálytársai, köztük Matthew, de a lány nem

néz rájuk. Nem is szól hozzájuk, bár ők attól még beszélnek
hozzá. A fiúk – Ryan, Crash (igen, ez az igazi neve), Trevor,
Carter – megállás nélkül gúnyolják, borzasztó dolgokat
súgnak neki, csúfolják, rosszmájúan röhögnek rajta.
Mindenfélével dobálják. Gemkapoccsal, gumi karkötővel, az
orrukból kitermelt trutyival. Kis papírgalacsint vesznek a
szájukba, nyálas gombócot formálnak belőle, és különféle
módszerekkel megdobálják vele.

Ha a galacsin a hajába akad, még hangosabban röhögnek.
A lány – Naominak hívják – nem moccan. Meg sem

próbálja kivenni a hajából a beleakadt szemetet. Csak bámul
maga elé. A szeme száraz. Matthew emlékszik rá, hogy két
vagy három évvel korábban még sírva fakadt a szokásos,
szünet nélkül tartó, könyörtelen kötekedéstől.

De annak már vége.
Matthew csak nézi. Nem csinál semmit.
A tanárok már belefásultak, alig veszik észre az egészet.

Az egyik fáradtan megszólal, „Jól van, Crash, elég már ebből”,
de Crash és a haverjai oda sem figyelnek rá.

Naomi sem reagál semmire.
Matthew-nak kellene tennie valamit, hogy véget vessen a

kínzásnak. De semmit sem csinál. Már nem. Egyszer



megpróbálta.
Nem lett jó vége.
Matthew megpróbálja felidézni, hogy mikor fordult

rosszra Naomi sorsa. Általános iskolában még boldog gyerek
volt. Úgy emlékszik, hogy mindig mosolygott. Jó, mások
használt ruháját hordta, és a haját is moshatta volna
gyakrabban. Néhány lány szelíden ki is gúnyolta emiatt. De
egészen addig minden rendben volt, amíg egy nap,
negyedikben, a lány megbetegedett, és elhányta magát Mrs.
Walsh óráján. A hányás a terem linóleumpadlójára fröcsögött,
a ragacsos barna darabok elérték Kim Rogerst meg Taylor
Russelt, és a rossz, savas szag olyan erővel töltötte be a termet,
hogy Mrs. Walshnek mindenkit ki kellett küldenie, Matthew
is köztük volt, mind befogott orral, hangosan pfujolva
vonultak le a focipályára.

Attól kezdve Naomi számára minden megváltozott.
Matthew sokat gondolkodik ezen. Rosszul érezte magát a

lány aznap reggel? Lehet, hogy az apja – az anyja addigra rég
nem volt képben – erőltette, hogy menjen iskolába? Ha Naomi
akkor otthon marad, minden másképp alakul? Vajon ez a
hányás volt számára a pillanat, amikor minden eldőlt, vagy
elkerülhetetlenül rákerült volna erre a sötét, durva és kínokkal
keli ösvényre?

Egy újabb nyálas galacsin akad meg a hajában. Újabb
gúnynevek harsannak. Újabb gonosz hujjogás.

Naomi csak ül, és várja, hogy mindez véget érjen.
Legalább egy kis időre. Talán csak erre a napra. Azt

nyilván tudja, hogy örökre úgysem szabadul. Sem ma, sem
holnap. A kínzás sosem szünetel túl soká, állandó kísérőjévé
vált.

Hogyan éli túl?
Vannak olyan napok, például ez is, amikor Matthew

igazán odafigyel rá, és közbe akar lépni.
A legtöbb nap nem ilyen. Olyankor is bántják

természetesen, de az már annyira gyakori, annyira
megszokott, hogy egyszerű háttérzajjá vált. Matthew rég
megtanulta a szörnyű igazságot: az ember érzéketlenné válik
a gonoszságra. Az lesz a normális. Az ember elfogadja, és nem



figyel rá.
Vajon Naomi is elfogadta? Ő is érzéketlenné vált rá?

Matthew nem tudja a választ. De a lány ott van mindennap,
az osztályban leghátul ül, a rendezvényteremben legelöl, a
menzán egy sarokasztalnál, egyes-egyedül.

Míg egy nap – e délutánt követően egy héttel – nincs ott.
Egy nap Naomi eltűnik.
És Matthew tudni akarja, miért.



MÁSODIK FEJEZET

–  Ezt a fickót minden további kérdés nélkül börtönbe kéne
zárni – jelentette ki a Nagyokos Hipszter.

Az adás élőben ment, és Hester Crimstein éppen vissza
akart vágni, amikor a szeme sarkából meglátott valamit, ami
az unokájára emlékeztette. Nehéz volt kivenni, mi lehet a
reflektorokon túl, de az a valami teljesen úgy nézett ki, mint
Matthew.

–  Hűha, kemény szavak – mondta a műsorvezető, aki
valaha vonzó volt, azóta egyszerű divatmajom lett,
vitatechnikájának legfontosabb elemévé pedig az arcára
fagyott meghökkent kifejezés vált, amellyel azt jelezte, hogy
mindegy, mennyire értelmes, amit a vendégei mondanak,
attól még idióták maradnak. – Erre mit lép, Hester?

Matthew megjelenése – biztosan ő volt az – kizökkentette.
– Hester?!
Nem ez a megfelelő pillanat arra, hogy elkóboroljanak a

gondolatai, emlékeztette magát. Koncentrálj!
– Maga undorító – bökte ki végre.
– Tessék?
–  Jól hallotta – híresen pusztító tekintetét a Nagyokos

Hipszterre szegezte. – Undorító.
Mit keres itt Matthew?
Az unokája még soha nem ment utána szó nélkül a

munkahelyére – sem az irodába, sem a bíróságra, sem a
tévéstúdióba.

–  Lenne olyan kedves, és megmagyarázná? – kérdezte a
Divatmajom Műsorvezető.

– Szívesen – felelte Hester. Szigorú tekintetét a Nagyokos
Hipszterre szegezte. – Maga gyűlöli Amerikát.

– Hogy micsoda?
–  Komolyan beszélek – folytatta Hester, és két kezét a



magasba emelte. – Mi szükségünk van bírósági rendszerre
egyáltalán? Kinek kell az? A közhangulat pont elég, hát, nem?
Nem kell per, esküdtszék, bíró; elég, ha a twitteres csőcselék
dönt.

A Nagyokos Hipszter kicsit kihúzta magát a székében.
– Nem ezt mondtam.
– Pontosan ezt mondta.
–  Bizonyítékunk van, Hester. Egy videofelvétel tiszta

képe.
–  Úúúúú, egy videó – lebegtette meg a tíz ujját, mintha

kísértetről volna szó. – Szóval, megint itt tartunk: nem kell
sem esküdt, sem bíró. Elég, ha maga itt van, és csupa jó
szándékból a twitteres csürhe élére áll…

– Én nem…
–  Cssss, én beszélek. Bocsánat, elfelejtettem a nevét.

Magamban csak Nagyokos Hipszternek nevezem, megengedi,
hogy mondjuk, Chadnek szólítsam? – A másik kinyitotta a
száját, de Hester nem hagyta szóhoz jutni. – Nagyszerű.
Mondja csak, Chad, mit gondol, milyen büntetést érdemel a
védencem? Mármint, ha maga dönti el, bűnös-e vagy ártatlan,
miért nem hozza meg rögtön az ítéletet is?

– Ricknek hívnak – tolta fel az orrán a hipszterszemüvegét
a férfi. – És mind láttuk a videót. A maga kliense arcon vágott
valakit.

– Köszönöm az elemzést. Tudja, mi lenne még jó, Chad?
– Ricknek hívnak.
–  Rick, Chad, tök mindegy. Az lenne jó, de nagyon-

nagyon jó, ha maga és a bandája hozná az összes ítéletet.
Gondolja csak el, mennyi időt megtakaríthatnánk! Elég
kiposztolnunk egy videót valamelyik közösségi oldalra, és a
válaszok segítségével rögtön eldönthetjük, hogy ki bűnös és ki
ártatlan. Felfelé fordított hüvelykujj vagy lefelé fordított
hüvelykujj. Nem volna szükség tanúkra, vallomásokra vagy
bizonyítékokra. Rick Chad bíró egyedül elintézné az egészet.

A Nagyokos Hipszter képe elvörösödött.
– Mind láttuk, mit csinált a maga gazdag ügyfele azzal a

szegény emberrel.
–  Mielőtt folytatjuk, mutassuk meg újra a felvételt



azoknak a kedvéért, akik csak most kezdtek nézni minket –
vágott közbe a Divatmajom Műsorvezető.

Hester éppen tiltakozni akart, de a képsort már
rengetegszer megismételték, és még rengetegszer meg is
fogják ismételni, a tiltakozás egyrészt hatástalan maradna,
másrészt csak még bűnösebbnek mutatná jómódú ügyfelét,
egy Simon Greene nevű pénzügyi tanácsadót.

És ami még fontosabb: amíg leáll a kamera, ő néhány
másodperchez jut, és beszélhet Matthew-val.

A pillanatok alatt híressé vált videót – eddig négymillióan
látták, de a szám egyre nőtt – egy turista vette fel iPhone-nal a
Central Parkban. A képen Hester megbízója, a tökéletesen
szabott öltönyt és tökéletesen megkötött Hermès nyakkendőt
viselő Simon Greene felemeli az öklét, és képen vág egy
toprongyos srácot, akiről Hester már tudta, hogy Aaron
Corvalnek hívják, és kábítószeres.

Corvalnek eleredt az orra vére.
A jelenet Dickens tollára való – Mr. Gazdag és Kiváltságos

minden különösebb ok nélkül kiüti a Szegény Utcagyereket.
Hester gyorsan Matthew felé fordult, és a stúdió

reflektorainak vakító fényén keresztül megpróbálta elcsípni a
tekintetét. Sokszor hívták szakértőnek a kábelcsatornák
híradóiba, és ezen a csatornán hetente kétszer saját műsora is
volt a „neves védőügyvédnek” Crimstein krimijei címmel,
habár e nevét nem is úgy ejtették, hogy Krim – rímel a krimire
– stein, hanem úgy, hogy Krájm – arra rímel, hogy fáj – stein,
de a címről mégis azt mondták, hogy ide pont jó lesz, és a
képernyő alján futó csíkon is jól nézett ki, szóval, az országos
hálózat is átvette.

Az unokája az árnyékban állt. Hester nézte, ahogy az ujjait
ropogtatja, pont, ahogy az apja csinálta valaha, és egy
pillanatra olyan nyilallást érzett a mellkasában, hogy levegőt
sem kapott. Arra készült, hogy keresztülsiet a helyiségen, és
megkérdezi Matthew-t, mit akar itt, de a leleplező videó már
véget is ért, és Rick Chadnek, a hipszternek a szája sarkában
meggyűlt a nyál.

–  Látta? – véletlenül köpött egy kicsit, és csillogó foltot
hagyott a szakállán. – Napnál is világosabb. A maga gazdag



ügyfele minden ok nélkül rátámadt egy hajléktalan emberre.
– Nem tudja, mi történt a felvétel megkezdése előtt.
– Nem is számít.
–  Hogyne számítana. Pont azért van igazságügyi

rendszerünk, hogy a magafajta önkéntes biztonsági őrök ne
kezdhessenek felelőtlenül meglincseltetni egy ártatlant.

– Hohó, szó sem volt lincselésről.
– Hogyne lett volna. Már bele is kezdett. Máris börtönbe

csukná az ügyfelemet, aki egyébként büntetlen előéletű,
háromgyerekes apa. Per vagy bármi más nélkül. Ugyan már,
Rick Chad, engedje ki a magában szunnyadó fasisztát. –
Hester az asztalra csapott, ezzel jól meglepte a Divatmajmot,
és skandálni kezdett. – Zárják be! Zárják be!

– Hagyja abba!
– Zárják be!
A kiabálás egyre jobban idegesítette a férfit, az arca

tűzpiros lett.
– Egyáltalán nem erre céloztam. Szándékosan eltúlozza a

mondandómat.
– Zárják be!
– Hagyja már ezt abba! Senki nem mondott ilyet.
Hester egész ügyesen utánzott másokat. A bíróság előtt

gyakran élt e képességével, hogy finoman, bár kissé éretlenül
aláássa az ügyész tekintélyét. A lehető legpontosabb
igyekezett leutánozni Rick Chadet, és szóról szóra
megismételte a korábbi mondatát: Ezt a fickót minden további
kérdés nélkül börtönbe kéne zárni.

– Ezt majd a büntetőbíróság dönti el – próbálkozott Rick
Chad, a hipszter. – De ha valaki fényes nappal így viselkedik,
ha idegen embereket vág orrba, akkor annyi azért jár neki,
hogy kirúgják az állásából.

–  De miért? Mert maga, valamint
FélelmetesFogszabályozó és KeféldAKát69 azt írja a
Twitteren? Nem ismerik a helyzetet. Még azt sem tudják,
hogy eredeti-e a felvétel.

Erre már a Divatmajom is felhúzta a szemöldökét.
– Azt állítja, hogy hamis a videó?
–  Igen, akár az is lehet. Volt egy ügyfelem, akinek egy



döglött zsiráf mellé photoshopolták a mosolygó arcát, és azt
írták alá, hogy ő a vadász, aki végzett vele. A volt férje akart
így bosszút állni rajta. El tudják képzelni, milyen fokú
gyűlölet kezdett áramlani felé, és hányféleképpen fenyegették
meg?

A történet nem volt igaz, Hester találta ki – de igaz lehetett
volna, és néha az is elég.

–  Hol tartózkodik most az ügyfele, Simon Greene? –
kérdezte Rick Chad, a hipszter.

– Annak meg mi köze bármihez?
– Otthon van, nem? Óvadékot fizetett.
– Egy ártatlan emberről van szó. Egy rendes emberről, egy

gondoskodó emberről…
– És egy gazdag emberről.
– Most már az óvadéki rendszerünknek is szeretne véget

vetni?
– Egy gazdag fehér ember.
–  Figyeljen ide, Rick Chad, tudom, hogy maga

elképesztően fontosnak tartja a társadalmi igazságosságot
meg az összes ilyesmit, azért van menő szakálla meg
hipszteres kötött sapója – ez Kangol? –, de a faji alapú
kijelentései és a laza beszólásai éppen olyan rosszak, mint a
másik oldal faji alapú kijelentései és laza beszólásai.

– Hú, most a „két oldalt” belekeverve terel.
–  Nem, fiacskám, szó sincs két oldalról, figyeljen jobban!

Nem látja jól sem magát, sem azokat, akiket gyűlöl. Így
nagyon hamar teljesen egyformák lesznek.

–  Fordítsuk ezt meg – vágott vissza Rick Chad. – Ha
Simon Greene szegény fekete volna, Aaron Corval pedig
gazdag és fehér…

–  Mind a ketten fehérek. Ne keverjük ebbe bele a
bőrszíneket.

–  Pedig mindig arról van szó, de hagyjuk. Szóval, ha a
rongyos pasas üti meg a gazdag, fehér öltönyöst, őt nem
Hester Crimstein védené, és már börtönben ülne.

Hmmmm, gondolta Hester. El kellett ismernie, hogy Rick
Chadnek ebben igaza van.

– Hester? – szólította meg a Divatmajom Műsorvezető.



A műsorrész a végéhez közeledett, így aztán Hester
felemelte a két kezét.

–  Ha Rick Chad azt állítja, hogy menő ügyvéd vagyok,
akkor nem vitatkozom.

Megnevettette a közönséget.
– Ennyi időnk jutott erre. A folytatásban a feljövőben lévő

elnökjelölt, Rozsdás Eggers körüli legutóbbi vitáról lesz szó.
Vajon Rozsdás gyakorlatias vagy kegyetlen? Tényleg ő
Amerika legveszélyesebb embere? Maradjanak velünk.

Hester kivette a fülhallgatóját, és leszedte magáról a
mikrofont.

Éppen kezdték a reklámot, amikor felállt, és odament
Matthew-hoz. Már egész magas volt, ebben is az apjára
hasonlított… Újra belehasított a fájdalom.

– Az anyád…? – kérdezte Hester.
– Jól van. Mindenki jól van.
Hester nem tudta megállni. Szorosan, mint egy medve,

magához ölelte a kamasz srácot, akinek ehhez nyilván nem
volt semmi kedve. Pedig ő 1,60 sem volt, a srác meg vagy
harminc centivel magasabb nála.

Egyre jobban látta a fiúban visszatükröződni Davidet.
Matthew kiskorában, amikor még élt az apja, nem nagyon
hasonlított rá, de most már igen – a tartása, a járása, ahogy a
kezét tördelte, a homlokát ráncolta –, és ebbe mindig újra
majd beleszakadt a szíve. Pedig nem kéne. Inkább némi
vigasszal szolgálhatna, hogy a halott fia megjelenik ebben a
srácban, mintha David egy kis része túlélte volna a karambolt,
és tovább élne. De ezek az apró, felvillanó részletek még ennyi
év után is csak a sebeket tépték fel újra, és Hester néha azon
töprengett, vajon megéri-e a fájdalom, és nem volna-e jobb
inkább semmit sem érezni, mint ezt. Persze ez szónoki kérdés
volt. Nem rajta múlt, és nem is akarta volna, hogy másképp
legyen – az volna a legcsúfabb árulás, ha semmit sem érezne,
vagy egy nap „túlesne rajta”.

Úgyhogy szorosan becsukta a szemét, és magához
szorította a fiút. A srác belenyugvóan megpaskolta a
nagyanyja hátát.

– Nana!
Í



Így szólította. Nanának.
– Biztos, hogy jól vagy?
– Semmi bajom.
Matthew bőre barnább volt, mint az apjáé. Az anyja, Laila

fekete volt, vagyis Matthew is színes vagy vegyes hátterű,
vagy hogy mondják. A kor nem mentség, de Hester, aki a
hetvenes éveiben járt, és mindenkinek azt mondta, hogy
hatvankilencnél abbahagyta a számolást – tessék csak
nyugodtan viccelni, az összes poént hallotta már –, nehezen
tartott lépést az állandóan változó hivatalos terminológiával.

– Anyád hol van? – kérdezte.
– Gondolom, dolgozik.
– Mi a baj?
– Van egy csaj a suliban.
– Mi van vele?
– Eltűnt, Nana. Segíts, légy szíves!



HARMADIK FEJEZET

– Naomi Pine-nak hívják – mondta Matthew.
Hester Cadillac Escalade-jének a hátsó ülésén ültek.

Matthew egy órát vonatozott Westville-ből, egyszer át is szállt
Secaucusben, a Frank Lautenberg állomáson, úgyhogy a
nagyanyja most egyszerűbbnek és okosabbnak tartotta, ha
kocsival viszi haza. Már egy hónapja nem látogatta meg őket,
túl régóta, és így egyszerre segíthetett rémült unokájának
megoldani a problémáját, és tölthetett még egy kis időt vele
meg az anyjával: két légy egy csapásra, ahogy mondani
szokás – igazából erőszakos és furcsa kifejezés ez, ha jobban
belegondol az ember. Miért kell legyeket agyoncsapdosni? Mi
a jó abban?

Képzeljünk el például engem, amint legyekre vadászom. Miért
tenném? Miért tenné bárki? Fogalmam sincs. Mondjuk, mert őrült
vagyok, és boldoggá tesz, ha két életet pusztítok el egyszerre. Juhéj!
Két légy!

– Nana!
– Ez a Naomi – próbálta Hester kiverni a fejéből a benne

dühöngő, buta belső hangot – a barátod?
Matthew hamisítatlan kamaszmozdulattal rántotta meg a

vállát.
– Kábé hatéves korom óta ismerem. Tudod.
Nem egyértelmű válasz, de ráhagyta.
– És mikor tűnt el?
– Kábé egy hete.
Kábé hat. Kábé egy hét. Hester majd megőrült ezektől a

kábéktól és tudodoktól – de nem ez volt erre a megfelelő
pillanat.

– Próbáltad hívni?
– Nem tudom a számát.
– A rendőrség keresi?



Egy kamaszvállrándítás.
– A szüleivel beszéltél?
– Az apjával lakik.
– Az apjával beszéltél?
Olyan grimaszt vágott, mintha a világ legnevetségesebb

gondolatát vetette volna fel.
– Akkor honnan tudod, hogy nem beteg? Vagy elmentek

nyaralni, vagy valami.
Semmi válasz.
– Miből gondolod, hogy eltűnt?
Matthew csak bámult kifelé az ablakon. Alig 45

kilométerre járhattak Manhattantól, amikor Tim, aki régóta
Hester sofőrje volt, lekanyarodott a 17-es útról, és Westville
belvárosát vette célba. Meglátták a Ramapo-hegyet, amely
igazából minden szempontból az Appalache része. Az
emlékek szokásuk szerint körülzsongták és mardosni kezdték
Hestert.

Valaki egyszer azt mondta neki, hogy az emlékek mindig
fájnak, és a legszebbek a legfájdalmasabbak. Ahogy
megöregedett, megértette, milyen sok igazság van ebben.

Hester és néhai férje, Ira – már hét éve elment – három fiút
nevelt fel a New Jersey-i Westville „hegyi kertvárosában” –
így hívták ezt a környéket. Jeffrey, a legidősebb fiuk fogorvos
volt Los Angelesben, és a negyedik feleségével, egy Sandy
nevű ingatlanügynökkel élt. Sandy volt az első olyan felesége,
aki nem illetlenül fiatal asszisztensnőként kezdte a
rendelőben. Fejlődés, reménykedett Hester. A középső fiuk,
Eric az apja nyomdokaiba lépett, és a pénzügyek
kiismerhetetlen világában élt – Hester sosem értette, hogy
igazából mivel foglalkozott a férje, és most mit csinál a fia;
valami olyasmit, ami pénzhalmok A-ból B-be mozgatásával
függött össze, hogy C örüljön. Ericnek és a feleségének,
Stacey-nek három fia született, két-két év volt köztük, pont
úgy, ahogy Hesternek és Irának. A család nemrég Észak-
Karolinába, Raleigh-be költözött: mostanában az volt a
legdivatosabb környék.

A legfiatalabb fiuk – és őszintén szólva, Hester kedvence –
volt Matthew apja, David.



– Anyád hánykor ér haza? – kérdezte Hester. Laila hozzá
hasonlóan egy nagy jogi irodában dolgozott, bár családjogra
szakosodott. Még amikor a Columbia jogi karára járt,
nyaranként Hesternél gyakornokoskodott, így ismerte meg
mentora fiát.

Laila és David nagyjából rögtön egymásba szeretett.
Összeházasodtak. Megszületett Matthew.
– Nem tudom – felelte a fiú.
– Küldjek neki üzenetet?
– Igen. Nana!
– Mondjad, drágám.
– Ne mondd ezt el anyának.
– Mit?
– Naomit.
– Miért ne?
– Csak ne. Rendben?
– Rendben.
– Megígéred?
–  Elég már! – Hester kicsit megemelte a hangját,

rosszulesett neki, hogy a fiú nem bízik benne. Kedvesebben
folytatta. – Megígérem. Persze hogy megígérem.

Matthew a telefonját piszkálgatta, miközben Tim az
ismerős úton jobbra kanyarodott, azután balra, azután még
kétszer jobbra. A Downing Lane-re értek, egy mesekönyvbe
illő kis zsákutcába. Előttük magasodott a faház, amelyet
negyvenkét évvel korábban Hester és Ira épített. Itt nevelték
fel Jeffrey-t, Ericet és Davidet, azután tizenöt évvel ezelőtt,
amikor a fiúk felnőttek, úgy döntöttek, hogy ideje
továbbállniuk Westville-ből. Szerették a Ramapo-hegy lábánál
álló házat, Ira jobban, mert ő a szabadban érezte jól magát,
imádott kirándulni és horgászni, és mindent szeretett, amit
egy Ira Crimstein nevű embernek nem kellett volna. De eljött
az ideje, hogy változtassanak. Egy Westville-szerű hely arra
való, hogy gyereket neveljenek benne. Az ember
megházasodik, és kiköltözik a nagyvárosból, gyerekeket
nevel, eljár a fociedzésekre vagy táncelőadásokra, túlságosan
is meghatódik az év végi vizsgákon meg az évnyitókon. A
gyerekek elmennek egyetemre, hazajönnek látogatóba, sokáig



alszanak, azután erről is leszoknak, és az ember ott van
egyedül, és igazából, ahogy minden életszakaszon, ezen is túl
kell lépnie, eladja a házat egy másik fiatal párnak, amelyik
kiköltözött a nagyvárosból, hogy felneveljen pár gyereket, és
elölről kezdje az egészet.

Idősebb korban már semmi jó nincs egy Westville-szerű
városban – és nincs ezzel semmi baj.

Szóval, Hester és Ira valóban továbblépett. Manhattanben,
az Upper West Side szívében, a Riverside Drive-on találtak
egy Hudsonre néző lakást. Nagyon szerették. Majd harminc
éven át utaztak minden reggel és este azon a vonaton és
szálltak át Hobokenben, amellyel Matthew ma meglátogatta.
Idősebb korukban viszont mennyei érzéssel töltötte el őket,
hogy ébredés után gyalog vagy metróval is könnyedén
eljutottak a munkahelyükre.

Hester és Ira élvezte, hogy New Yorkban él.
Ami pedig a Downing Lane-en álló öreg hegyi házat illeti,

végül Davidnek és csodás feleségének, Lailának adták el, aki
akkor szülte meg az első fiát – Matthew-t. Hester azt hitte,
furcsa érzés lesz Davidnek abban a házban laknia, amelyben
felnőtt, de ő kitartott amellett, hogy ennél jobb helyen nem is
alapíthatna családot. Mindent teljesen felújítottak, és a saját
ízlésük szerint alakítottak át; amikor Hester és Ira
meglátogatta őket, alig ismertek rá a régi otthonukra.

Matthew még mindig a mobilját bámulta. A nagyanyja
megérintette a térdét, és a fiú felnézett.

– Csináltál valamit? – kérdezte Hester.
– Hogyhogy?
– Naomival.
Megrázta a fejét.
– Nem csináltam semmit. Épp ez a baj.
Tim lefékezett a régi ház előtti régi kocsibeállón.
Az emlékek nem fárasztották magukat azzal, hogy

körülzsongják – azonnal támadásba lendültek. Tim behúzta a
kéziféket, és hátrafordult. Már vagy két évtizede dolgozott
neki, azóta, hogy megérkezett a Balkánról. Úgyhogy értette. A
főnöke szemébe nézett. Ő egészen aprót biccentett felé, hogy
tudassa vele, nincs semmi baj.



Matthew közben már megköszönte a fuvart Timnek, és
kiszállt. Hester is a kilincs felé nyúlt, de a sofőr egy
torokköszörüléssel megállította. A nő a szemét forgatva várta,
míg a hatalmas darab ember kikászálódik az üléséről, álló
helyzetbe küzdi magát, és kinyitja neki az ajtót. Teljesen
felesleges szokás volt, de Tim megbántódott, ha Hester maga
lépett ki a kocsiból, és ő köszönte szépen, így is el volt látva
naponta megvívandó harcokkal.

– Nem tudom, meddig fog tartani.
–  Itt várok – bólintott Tim. Még mindig erős akcentussal

beszélt.
Matthew kitárta a bejárati ajtót, és úgy hagyta. Hester még

egy pillantást váltott Timmel, azután elindult a ház felé a
kikövezett ösvényen, amelyet ő és Ira rakott le harminc évvel
ezelőtt az egyik hétvégén. Belépett, és becsukta maga mögött
az ajtót.

– Matthew!
– A konyhában.
Elindult a ház hátsó része felé. A hatalmas Sub-Zero

fridzsider – az ő idejében még nem volt itt – ajtaja nyitva állt,
és ő egy pillanatra megint látni vélte Matthew apját
ugyanennyi idősen; az összes fiát középiskolás korában.
Jeffrey, Eric és David mintha mindig a fejét a hűtőgépbe
dugva állt volna. Sosem volt otthon elég ennivaló, mindig úgy
zabáltak, mint a két lábon járó szemétőrlők. Amit vásárolt,
másnapra nyomtalanul eltűnt.

– Éhes vagy, Nana?
– Nem, kösz.
– Biztos?
– Biztos. Halljam, Matthew, mi történt!
Előbukkant a srác feje.
– Nem baj, ha előbb csinálok valami kaját?
– Elviszlek vacsorázni, ha akarod.
– Túl sok leckém van.
– Akkor ahogy tetszik.
Hester átsétált a nappaliba, ahol a tévé is állt. Égett fa

szagát érezte, valaki nemrég begyújtotta a kandallót. Ez
furcsa. Vagy mégsem. Megnézte a dohányzóasztalt.



Rend volt rajta. Túl nagy a rend, gondolta.
A magazinok szépen összerendezve. A poháralátétek

szintén. Minden a maga helyén.
Hester összehúzta a szemöldökét.
Matthew még mindig a szendvicsével volt elfoglalva,

úgyhogy ő lábujjhegyen felóvakodott a felső szintre.
Nyilvánvalóan nem volt ehhez semmi köze. David tíz éve
meghalt, Lailának is járt egy kis boldogság. Nem akart rosszat,
de muszáj volt továbbmennie.

Belépett a nagy hálószobába.
Azt tudta, hogy David az ágy túlsó oldalán aludt, Laila

pedig az ajtó felőli részen. A franciaágy be volt ágyazva.
Makulátlanul.

Túl nagy a rend, gondolta újra.
Gombócot érzett a torkában. Átvágott a helyiségen,

benézett a fürdőszobába. Ott is hibátlan rendet talált. Képtelen
volt leállni, megnézte a párnát David oldalán.

David oldalán? A fiad tíz éve meghalt, Hester. Hagyd ezt abba!
Szüksége volt néhány másodpercre, míg végül talált egy

világosbarna hajszálat a párnán.
Egy hosszú, világosbarna hajszál.
Hagyd ezt abba, Hester.
A hálószoba ablaka a hátsó udvarra és azon túl a hegyre

nézett. A gyep emelkedőbe fordult, és átadta a helyét néhány
fának, amelyek fokozatosan egyre többen lettek, majd igazi,
sűrű erdővé váltak. A fiúk persze folyton ott játszottak. Ira
segített nekik kisházat építeni a lombok között, meg
erődítményeket, meg az isten tudja, mit még. Botokból
puskákat és késeket gyártottak, örökké bújócskáztak.

Egyszer, amikor David hatéves lehetett, és azt hitte,
egyedül van, Hester kihallgatta, ahogy beszélget valakivel a
fák között. Megkérdezte, ki volt az, és David idegesen azt
felelte:

– Egyedül játszottam!
– De hát hallottam, hogy beszélgetsz valakivel.
– Ja – felelte a kisfia –, az a láthatatlan barátom volt.
Amennyire Hester tudta, ez volt az egyetlen alkalom,

amikor David hazudott neki.



Lent nyílt az ajtó, és Matthew hangja hallatszott.
– Szia, anya!
– Hol a nagyanyád?
– Hát itt.
– Nana!
– Jövök!
Megijedt, és teljesen hülyének érezte magát, kilopózott a

hálószobából, és bement a fürdőszobába. Bezárta maga
mögött az ajtót, lehúzta a vécét, még a csapot is kinyitotta
kicsit, hogy teljes legyen az összhatás. Azután elindult a
lépcső felé. Laila felfelé nézve várta odalent.

– Szia! – mondta Hester.
– Szia.
Laila gyönyörű volt, ezt nem lehetett másképp

fogalmazni. Csak úgy ragyogott a csináltatott szürke
kosztümben, amely pont ott emelte ki az alakját, ahol kellett,
vagyis az ő esetében mindenütt. A blúza ragyogó fehéren
világított a bőrén.

– Jól vagy?
– Persze.
Hester leért a lépcső aljára. A két nő könnyedén megölelte

egymást.
– Mi szél hozott erre?
Matthew lépett be.
– Nana segít egy iskolai dolgozatban.
– Tényleg? Melyikben?
– A jogiban.
– Engem is meg tudtál volna kérni – grimaszolt Laila.
– De… ő… a tévében is benne van – folytatta ügyetlenül

Matthew.
Nem túl jól hazudik, gondolta Hester. Ebben is az apjára

ütött.
– Bocs, anya, de mégiscsak híres jogász.
– Biztos vagy benne?
Laila Hesterre nézett, aki megvonta a vállát.
– Hát jó – bólintott végül.
Hesternek David temetése jutott eszébe, ahogy Laila a kis

Matthew kezét fogva állt. A szeme száraz maradt, nem sírt.



Aznap egyszer sem. Hester vagy bárki más előtt azóta sem,
soha. Később estefelé Hester és Ira elvitte az unokáját
Allendale-be egy hamburgerre az ABG-be. Hester korábban
visszajött a házba. A hátsó udvaron keresztül, az erdő felől
érkezett, ahol számtalanszor látta Davidet eltűnni, és még
onnan, abból a távolságból is, miközben süvöltött a szél,
hallotta a hálószoba felől Laila torokból feltörő zokogását.
Olyan nyers, olyan szívet tépő, olyan fájdalmas volt ez a hang,
hogy arra gondolt, Laila úgy tört össze, hogy talán már senki
nem tudja összerakni.

Nem is ment újra férjhez. Ha az elmúlt tíz évben volt is
valaki az életében – biztosan nagyon, nagyon sok ajánlatot
kapott –, akkor arról nem beszélt Hesternek.

De most itt volt ez a túl rendes ház és a hosszú, barna
hajszál.

Hagyd ezt abba, Hester!
Az idősebb nő figyelmeztetés nélkül kinyújtotta két karját,

és közel húzta magához Lailát.
– Igen? – kérdezte ő csodálkozva.
Hagyd már!
– Szeretlek – súgta neki Hester.
– Én is téged.
Az idősebb nő lehunyta a szemét, nem tudta visszatartani

a könnyeit.
– Valami baj van? – kérdezte a menye.
Ő összeszedte magát, egy kicsit hátrább lépett, és

lesimogatta a ruháját.
– Minden rendben.
Elővett egy zsebkendőt a táskájából.
– Csak néha…
– Értem – bólintott Laila. A hangja lágy volt.
Hester észrevette, hogy Matthew az anyja háta mögött a

fejét rázva próbálja korábbi ígéretére emlékeztetni.
– Ideje mennem.
Megcsókolta mindkettejüket, és kisietett.
Kint Tim várta. A kocsi ajtaja nyitva állt. A férfi évszaktól

és időjárástól függetlenül mindennap fekete uniformist és
sofőrsapkát viselt, bár Hester sokszor mondta neki, hogy erre



semmi szükség, ráadásul sem a ruha, sem a sapka nem áll jól
rajta. Talán mert túl nagyra nőtt. Talán mert pisztolyt hordott.

Miközben becsusszant a hátsó ülésre, Hester még egyszer
visszafordult a ház felé. Matthew az ajtóban állt, őt nézte. És
újra beléhasított: az unokája segítséget kért tőle.

Ilyet még sosem csinált. De nem árult el neki mindent.
Még nem. Ő elmerült a saját fájdalmában és nyomorúságában,
az életében tátongó hatalmas űr fölött búsongott, de közben
Matthew világában sokkal borzasztóbb volt ez az űr: apa
nélkül, ráadásul e nélkül az apa nélkül nőtt fel, e nélkül a jó és
kedves ember nélkül, aki Hester és még inkább Ira legjobb
része volt. Hester meg volt róla győződve, hogy az Ira halálát
hozó infarktusnak is az volt az oka, hogy a férje soha nem
tette túl magát a fia autóbalesetén.

Tim behuppant a sofőrülésre.
– Hallotta, amit Matthew mesélt?
– Igen.
– Mit gondol?
– Valamit nem mond el – vont vállat a férfi.
Hester nem válaszolt.
– Megyünk vissza a városba?
– Még nem. Előbb álljunk meg a westville-i rendőrségnél.



NEGYEDIK FEJEZET

– Lám, lám, lám, hát ezt is megértük! Hester Crimstein az én
szerény őrsömön!

Hester a westville-i rendőrfőnöknek, Oren Carmichaelnek
az irodájában ült. A tiszt hetven és a nyugdíj felé közeledve is
az maradt, ami mindig volt: első osztályú, minőségi szép
ember.

– Örülök, hogy látom, Oren.
– Jól néz ki.
– Maga is.
A férfiaknak nagyon jól áll az ősz haj, gondolta. Nem igazság.
– Hogy van Cheryl?
– Elhagyott – jött a válasz.
– Komolyan?
– Ja.
– Mindig is buta nő volt.
– Tényleg?
– Ne haragudjon.
– Nem haragszom.
– Gyönyörű volt – tette hozzá Hester.
– Igen.
– De buta. Érzéketlen vagyok?
– Cheryl valószínűleg azt gondolná.
– Hogy ő mit gondol, az nem érdekel.
–  Engem sem. – Oren Carmichael csodálkozva

elmosolyodott. – Jó így beszélgetni.
– Hát nem?
– Valahogy mégsem hiszem, hogy a közepesen szellemes

válaszaim kedvéért látogatott meg.
– Az sem volna lehetetlen – dőlt hátra Hester. – Hogy is

hívják a gyerekek, amikor egyszerre több dolgot csinál az
ember?



– Multitasking.
–  Ez az. – Keresztbe tette a lábát. – Akkor én most azt

csinálom.
Igazából azt akarta mondani, hogy nem tud ellenállni az

egyenruhás férfiaknak, de az túl közhelyes lett volna. Viszont
Oren Carmichaelen olyan pompásan állt az egyenruha,
mintha ráöntötték volna.

– Emlékszik, mikor volt itt utoljára?
– Jeffrey – mosolyodott el Hester.
– Tojással dobálta a felüljáróról az autókat.
–  Régi szép idők. Miért Irát hívta, hogy jöjjön be Jeffrey-

ért, miért nem engem?
– Tőle nem féltem.
– És tőlem igen?
– Ha ragaszkodik a múlt időhöz, hát igen. – Oren hátrébb

döntötte a karosszékét. – Elmondja, hogy miért jött, vagy
folytatjuk a fecsegést?

– Hátha jobb lesz.
– A fecsegés? Rosszabb már nem lehet.
Harmincnégy évvel korábban Oren is benne volt abban a

keresőcsapatban, amelyik megtalálta a kisfiút. Mindenki,
köztük Hester is azt hitte, hogy hamar megoldódik majd a
rejtély, de senki nem jelentkezett Wilde-ért. Soha senki nem
jött rá, hogy ki hagyta az erdőben, vagy hogy került oda. Soha
senki nem derítette ki, hogy mennyi ideig élt a fiú egyedül a
sűrűben, és hogyan maradt életben.

Ennyi év után sem tudta senki, hogy valójában ki az
ördög lehet Wilde.

Eszébe jutott, hogy megkérdezi Orent, mi újság van a
vadóccal, azután talán könnyebben rákanyarodhat az igazi
témájára.

De már semmi köze nem volt Wilde-hoz.
Inkább más módszert választott, és egyenesen a lényegre

tért.
– Naomi Pine. Tudja, hogy kicsoda?
Oren Carmichael összekulcsolta a kezét, és a lapos hasára

helyezte.
– Miből gondolja, hogy minden gimnazista lányt ismerek



ebben a városban?
– Honnan tudja, hogy gimnazista?
– Semmi nem kerüli el a figyelmét. Jó, mondjuk, ismerem.
Hester nem tudta, hogyan fogalmazza meg a kérdést, de

az egyenes út tűnt a legjobbnak.
– Egy forrásom szerint eltűnt.
– Egy forrása szerint?
Jó, ez nem volt teljesen egyenes út. Istenem, de jól néz ki

ez az Oren!
– Igen.
–  Hmm. Az unokája nem egyidős nagyjából ezzel a

Naomival?
– Tegyünk úgy, mintha ez véletlen volna.
– Rendes gyerek egyébként. Úgy értem, Matthew.
Hester nem felelt.
– Még mindig én vagyok a kosárcsapat edzője – folytatta a

rendőr. – Matthew keményen dolgozik, és harcias, mint…
Elharapta a mondatot, mielőtt ki kellett volna mondania

David nevét. Egyikük sem mozdult. A csend néhány
másodpercre kiszippantott valamit a szobából.

– Elnézést.
– Semmi baj.
– Megint tegyünk úgy, mintha? – kérdezte a férfi.
–  Nem – mondta halkan Hester. – Soha. Ha David kerül

szóba, akkor ne.
A karambol éjszakáján Oren mint rendőrfőnök ott volt a

helyszínen.
– Hogy a kérdésére válaszoljak, nem, semmit nem tudok

arról, hogy Naomi eltűnt volna.
– Senki nem jelentett semmit, vagy ilyesmi?
– Nem, miért?
– Egy hete nem jár iskolába.
– És?
– Nem hívná fel őket esetleg?
– Aggódik érte?
–  Ez túl erős fogalmazás. Mondjuk, egy hívás

megnyugtatna egy kicsit.
Oren megvakarta az állát.



– Tudnom kellene valamit?
– A telefonszámomon kívül?
– Hester…
– Nem, semmit. Ezt szívességből csinálom.
Oren grimaszolt. Azután:
– Jól van, telefonálok.
– Nagyszerű.
A férfi ránézett, és ő visszanézett rá.
–  Gondolom, nem azt akarja, hogy majd később

telefonáljak, és azután értesítsem az eredményről.
– Miért, most olyan elfoglalt?
A férfi felsóhajtott, és felhívta Naomiékat. Senki nem vette

fel. Azután felhívta az iskolai hiányzásokért felelős
pedagógust, aki egy kis türelmet kért. Amikor újra beleszólt a
telefonba, azt mondta:

– Eddig igazolt a hiányzása.
– Beszélt egy szülővel?
– Én nem, de egy kolléga.
– És mit mondott a szülő?
– Csak be van jelölve, hogy rendben.
– Nincs semmi más?
– Miért? Szeretné, hogy kimenjek hozzájuk?
Oren Hesterre nézett, mire ő megrázta a fejét.
–  Nem kell, csak a rutin kedvéért kérdeztem. Bármi más

érdekes?
– Csak annyi, hogy ez a lány vagy osztályt ismétel, vagy

nagyon sokat jár majd be nyáron. Rengeteget hiányzott ebben
a félévben.

– Köszönöm. – Oren letette a kagylót.
– Köszönöm – mondta Hester is.
– Szívesen.
Hester elgondolkodott.
–  Azt értem, miért ismeri Matthew-t – mondta lassan. –

Miattam. David miatt. A kosárcsapat miatt.
A másik hallgatott.
–  És tudom, hogy aktív közösségi életet él, ami igazán

dicséretes.
– De szeretné tudni, hogy honnan ismerem Naomit.



– Pontosan.
– Valószínűleg sokkal korábban említenem kellett volna.
– Hallgatom.
– Emlékszik a Nulladik óra című filmre?
– Nem.
– Nem látta? – lepődött meg Oren.
– Nem.
– Komolyan? Nahát, az én gyerekeim folyton azt nézték,

pedig régebben készült.
– Mit akar mondani?
– Emlékszik az Ally Sheedy nevű színésznőre?
Hester elnyomott egy sóhajt.
– Nem.
–  Nem is fontos. A filmben Ally Sheedy olyan lányt

játszik, akit mindenki utál a suliban, és Naomi rá emlékeztet.
Az egyik jelenetben végre őszintén bevallja, mit érez, és azt
mondja: „otthon nem jó nekem”.

– És ez Naomi?
–  Nem ez lenne az első eset, hogy meglóg otthonról –

bólintott a rendőr. – Az apját, de ezt bizalmasan mondom,
már háromszor lekapcsolták, amikor részegen vezetett.

– Bántalmazásnak van jele?
–  Nem, nem hiszem, hogy erről volna szó. Csak nem

törődik vele. Naomi anyja lelépett, nem is tudom, úgy öt-tíz
éve. Nehéz megmondani, mi van. Az apa rengeteget dolgozik
benn a városban. Azt hiszem, egyszerűen túl sok neki, hogy
egyedül neveli a lányt.

– Értem. Köszönöm, hogy elmondta.
– Kikísérem.
Az ajtónál szembefordultak egymással.
Hester érezte, hogy elpirul. Micsoda? Nem vagy ehhez túl

öreg?
– Szóval, nem akarja elárulni, hogy mit mondott Matthew

Naomiról?
– Nem erről van szó.
–  Kérem, Hester, tegyünk úgy, mintha jól képzett

rendőrtiszt volnék, aki negyven éve zsaru. Könnyedén beállít
az irodámba, egy problémás lányról kérdezget, aki



történetesen az unokája osztálytársa. A bennem élő nyomozó
kezdetben nem érti, miért jött, azután oda lyukad ki, hogy
biztosan Matthew mondott valamit.

Hester először tagadni akart, de abból semmi jó nem
származott volna.

–  Csak kettőnk között: igen. Matthew kért meg, hogy
nézzek utána.

– Miért?
– Nem tudom.
A férfi várt.
– Tényleg nem tudom.
– Jó, rendben.
– Úgy láttam, aggódik érte.
– Hogyhogy aggódik?
–  Ismétlem: nem tudom. De ha nem haragszik, utána

szeretnék nézni egy kicsit.
–  Hogyan akar utánanézni? – húzta össze Oren a

szemöldökét.
–  Azt hiszem, beugrom hozzájuk. Beszélek az apjával.

Nem baj, ugye?
– Számít valamit, ha azt mondom, hogy baj?
– Nem. És nem, nem hiszem, hogy bármi komoly volna.
– De?
– De Matthew soha nem kér tőlem semmit. Érti?
– Azt hiszem, igen. Viszont, ha megtud bármit…
–  Akkor rögtön telefonálok. Tényleg – Hester elővette a

névjegyét, és a rendőr kezébe nyomta. – Ezen rajta van a
mobilszámom.

– Kéri az enyémet?
– Semmi szükség rá.
A férfi nem emelte fel a szemét a kártyáról.
– De nem azt mondta az előbb, hogy hívni fog?
Hester érezte, ahogy a mellkasában vadul dobog a szíve.

Vicces dolog a kor. Amikor így ver valakinek a szíve, akkor
újra gimissé válik.

– Oren.
– Igen?
–  Tudom, hogy modernnek és píszínek meg minden



ilyesminek kéne lennünk.
– Igen…
– De azért szerintem először a pasi hívja a nőt.
A zsaru felemelte a névjegyet.
–  Szerencsés véletlen, hogy nekem már megvan a

telefonszáma.
– Kicsi a világ.
– Vigyázzon magára, Hester.

– Ez csak az eleje – nyújtott át néhány lapot Tim. – Hamarosan
jön még egy adag.

Tartottak egy nyomtatót a csomagtartóban, amelyet a
kesztyűtartóban lévő laptopról irányítottak. Előfordult, hogy
Hester irodai alkalmazottjai egyenesen a mobiljára küldték a
szükséges anyagokat, de ő jobban szerette a papír tapintható
élményét, mert így jegyzetelhetett a margóra vagy aláhúzhatta
a fontos részeket.

A régi gárda. Vagy inkább öreg.
– Megvan Naomi Pine címe? – kérdezte a sofőrt.
– Megvan.
– Messze laknak?
Tim a GPS-re pillantott.
– 4,2 kilométer, hat perc.
– Akkor gyerünk!
Menet közben átfutotta a jegyzeteket. Naomi Pine,

tizenhat éves. Elvált szülők. Apja neve Bernard, anyja neve
Pia. A felügyelet kizárólagos joga az apáé, ami már
önmagában is érdekes. Pontosabban az anya minden szülői
jogáról lemondott. Finoman szólva is szokatlan.

A ház öreg volt és viharvert. Valaha fehérre festhették, de
már inkább szürkés-barnásnak tűnt. Egy ablakon sem lehetett
belátni, vastag függöny vagy repedezett zsalu védte mindet.

– Mit gondol? – kérdezte Hester.
– Nálunk otthon ilyenek voltak a kémtanyák – grimaszolt

Tim. – Vagy ahol az ellenzékieket kínozták.
– Várjon meg kinn.
A behajtón egy vadonatúj, piros Audi A6-os állt,



valószínűleg többet ért, mint az egész épület. Közelebb érve
kiderült, hogy a ház a 19. században épülhetett, és minden
bizonnyal jobb napokat látott valaha. Terasz keretezte, a falát
körben aprólékosan kidolgozott, de mára megkopott stukkók
díszítették. Ezt a típust hívták valaha Festett Hölgynek, bár
ezen már alig maradt festék, és ha volt is benne egykor nőies
báj, az rég semmivé foszlott.

Hester bekopogott az ajtón. Semmi. Még egyszer
próbálkozott.

–  Hagyja a küszöbön, amit hozott – harsant fel bent egy
férfihang.

– Mr. Pine?
– Nem érek rá. Ha alá kell írnom…
– Mr. Pine! Nem csomagot hoztam.
– Akkor ki vagy?
A szavak kissé összemosódtak. A férfi továbbra sem jött

az ajtóhoz.
– Hester Crimstein vagyok.
– Kicsoda?
– Hester…
Végre kinyílt az ajtó.
– Mr. Pine?
– Honnan ismerem magát?
– Nem ismer.
– Dehogynem. A tévéből, vagy nem is tudom.
– Lehet. Hester Crimstein vagyok.
–  Hűha! – Bernard Pine csettintett, majd a vendégére

bökött. – Maga az a büntetőjogász, aki folyton benne van a
híradóban, nem?

– De, én vagyok.
– Tudtam – ijedten hátralépett egy fél lépést, és óvatosabb

lett. – Várjunk csak, mit akar tőlem?
– A lánya miatt jöttem.
A férfi szeme tágra nyílt.
– Naomi miatt – tette hozzá Hester.
–  Tudom, hogy hívják a lányom – csattant fel minden

meggyőződés nélkül. – Mit akar?
– Nem ment iskolába.

É



– És? Az iskola küldte?
– Nem.
– Akkor mi köze van a lányomhoz? Mit akar tőlem?
Úgy nézett ki, mint aki nemrég érkezett haza egy

keményen végigdolgozott nap után. Az arcát sűrű, egynapos
borosta keretezte, a szeme piros volt. Nem viselt zakót, az
inge ujját felhajtotta, a nyakkendőjét meglazította. Hester
fogadni mert volna, hogy már kitöltött magának egy pohár
valamit, ami alkohol.

– Beszélhetnék Naomival?
– Miért?
Hester bevetette legendás, lefegyverző mosolyát.
–  Nézze, nem akarok semmi rosszat. Nem mint jogász

vagyok itt.
– Akkor miért van itt?
–  Tudom, hogy nem szokás ez így, de minden rendben

van a lányával?
– Nem értem… Mi köze van magának hozzá?
–  Semmi. Nem akarok kíváncsiskodni. – Igyekezett

végiggondolni az összes lehetséges megközelítést, és végül
úgy döntött, hogy kipróbálja a lehető legszemélyesebb és
legőszintébb választ. – Naomi az unokám, Matthew
osztálytársa. Talán hallott már róla.

Pine összeszorította a száját.
– Mit akar itt?
– Én… Matthew és én szerettük volna tudni, hogy Naomi

jól van-e.
– Nincs semmi baja. – A férfi már becsukta volna az ajtót.
– Beszélhetek vele?
– Ez most komoly?
– Tudom, hogy nem ment iskolába.
– Na és?
Elég a behízelgésből. Egy kis keménységet csempészett a

hangjába.
– És hol van most Naomi, Mr. Pine?
– Milyen jogon…
– Semmilyenen. Nincsen hozzá jogom semmi. Nulla, zéró.

De Naomi egyik barátja aggódik a lányáért.



– Egy barátja? – gúnyos kis hangot adott ki. – Szóval, az
unokája egy barát, mi?

Hester nem tudta eldönteni, mire vélje ezt a stílust.
– Csak annyit kérek, hogy beszélhessek vele.
– Nincs itthon.
– Akkor hol van?
– Az már tényleg nem a maga dolga.
Még egy kis keménység a hangjába.
– Azt mondta, látott már a tévében.
– És?
– Akkor biztosan tudja, hogy nem érdemes kihozni engem

a sodromból. – Mereven nézte. A férfi hátrább lépett.
–  Naomi az anyjához ment látogatóba. – Pine alaposan

megszorította a kilincset. – És, Ms. Crimstein? Semmi köze a
lányomhoz, ahogy az unokájának sincs. Menjen innen.

Becsukta az ajtót. Azután, mintha hangsúlyosabbá akarná
tenni a mozdulatot, úgy zárta be, hogy kívül is jól hallatsszon
a kattanás.

Tim az autó mellett várakozott. Amikor meglátta a
főnökét, kinyitotta a hátsó ajtót.

– Neveletlen barom – morogta Hester.
Későre járt, leszállt az este. Errefelé, főleg a hegyek

közelében, szinte egyáltalán nem volt közvilágítás. Aznap már
nem tudott mit tenni Naomi Pine ügyében.

Tim a kormány mögé csusszant, és beindította a motort.
–  Lassacskán indulhatnánk vissza – mondta. – Két óra

múlva adás.
A férfi a tükörből nézte, és várt.
– Mikor voltunk utoljára Wilde-nál? – kérdezte Hester.
– Szeptemberben lesz hat éve.
Meglephette volna, hogy milyen sok idő telt el.

Meglephette volna, hogy Tim ennyire pontosan emlékszik az
évre és hónapra. Meglepődhetett volna, de a feje már máshol
járt.

– Vajon megtalálja még az utat?
– Most este? – Tim elgondolkodott. – Talán.
– Próbáljuk meg.
– Nem tudja felhívni?



– Szerintem nincs telefonja.
– El is költözhetett azóta.
– Nem.
– Vagy esetleg nincs otthon.
– Tim!
A férfi sebességbe tette az autót.
– Már megyünk is.



ÖTÖDIK FEJEZET

Tim háromszor ment végig a Halifax Roadon, mire
megtalálta, amit keresett. Keskeny, szinte észrevehetetlen
utacska volt, annyira eldugott, hogy amikor végül
rákanyarodtak, úgy érezték, mintha egy hatalmas bokorba
hajtottak volna be.

A növények úgy karistolták az autó tetejét, mint az
autómosó szivacsszálai. Néhány száz méterre délre működött
a Split Rock Sweetwater Imatábor. Hogy is hívják most
magukat az üzemeltetői? Ramapo lenape nép vagy Ramapo-
hegyi törzs vagy Ramapo-hegyi indiánok vagy egyszerűen
ramapók – az eredetükkel kapcsolatos ellentmondó
elképzelések szerint az itteni őslakosok egyenes ági
leszármazottai, vagy a helyiek és a függetlenségi háborúban
harcoló zsoldosok keveredésének eredményei, vagy olyan
szökött rabszolgák unokái, akiket a polgárháború előtt a
lenape törzs bújtatott. De bármelyik változat is igaz, a
ramapók – ő magában megtartotta az egyszerű nevüket – egy
világtól elzárkózva élő, egyre fogyó törzs tagjai voltak.

Harmincnégy évvel ezelőtt, amikor pár száz méternyire
innen megtalálták azt a kisfiút, akit ma Wilde-nak hívnak,
sokan arra gyanakodtak – és jó néhányan még ma is így
gondolják –, hogy a ramapóknak közük van az esethez. Senki
nem tudott ennél pontosabbat, persze, de aki különbözik a
többiektől, szegény és a világtól elzárva él, arról könnyen
születnek legendák. Talán egy indián nő hagyta magára
házasságon kívül született csecsemőjét, esetleg valami
hóbortos törzsi szertartás miatt küldték a gyereket az erdőbe,
vagy csak elkószált, eltévedt, és most az indiánok nem merik
bevallani, hogy hozzájuk tartozik. Természetesen egyik
változatnak sem volt semmi alapja.

A nap leszállt. A fák nem szegélyezték az utat, hanem



inkább rátelepedtek, az ágak behajoltak fölé, átnyúltak fölötte,
mintha a London hídja leszakadtat játszó gyerekkarok volnának.
Besötétedett. Hester azt feltételezte, hogy már a kanyarban
beindítottak egy érzékelőt, és miközben végighajtottak az
úton, még kettőt-hármat. A zsákutca végén Tim megfordult,
hogy az autó orra kifelé álljon.

Az erdő néma és mozdulatlan maradt. Csak a reflektoraik
világítottak.

– És most? – kérdezte Tim.
– Maradjon a kocsiban.
– Nem járkálhat itt egyedül.
– Tényleg nem?
Egyszerre nyúltak a kilincshez, de Hester határozottan

megállította a sofőrt.
– Várjon itt!
Kiszállt a néma éjszakába, és becsukta maga mögött az

ajtót.
A gyerekorvosok, akik a megtalálása után megvizsgálták

Wilde-ot, hat-nyolc évesnek tippelték. Tudott beszélni. Azért
tanult meg, mondta, mert titokban összebarátkozott Daviddel,
Hester fiával; meg nyilván azért, mert sok házba betört, és
rengeteget nézte a tévét. Melegebb évszakokban a
természetből élt, máskor úgy tartotta fenn magát, hogy turkált
az emberek kukáiban, megvizsgálta a közparkok szemeteseit,
és legfőképp belopózott (vagy inkább betört) a nyaralókba, és
feldúlta a fridzsidereket meg a konyhaszekrényeket.

Másfajta életre nem emlékezett.
Szülőre sem. Családra sem. Daviden kívül egyetlen más

emberi kapcsolatra sem.
Egyvalami mégis eszébe jutott, ez az emlék kísértette a

fiút, és most a felnőtt férfit; ez tartotta éjjel ébren, erre riadt fel
hideg izzadságban fürödve az éjszaka legkülönbözőbb
pillanataiban. Az emlék hirtelen jelent meg, és nem volt
felismerhető története: csak egy sötét ház, mahagónipadló,
egy lépcsőház vörös korlátja, egy bajszos férfi arcképe és
sikolyok.

– Milyen sikolyok? – kérdezte Hester a kisfiút.
– Borzasztó sikolyok.



– Nem, azt értem. De egy férfi sikolyai? Vagy egy nőé? Ki sikolt
az emlékeidben?

Wilde elgondolkodott.
– Én – mondta végül. – Én vagyok az, aki sikolt.
Hester karba font kézzel a kocsinak dőlt és várt. Nem volt

sok időre szüksége.
– Hester!
Amikor meglátta a férfit, a szíve majd felrobbant. Nem

tudta volna megmondani, miért. Talán csak mert ilyen volt ez
a nap, és az, hogy találkozott a fia legjobb barátjával – azzal,
aki utoljára látta Davidet élve –, nagyon meghatotta.

– Szevasz, Wilde.
Wilde zseni volt, ezt Hester jól tudta. De hogyan lett az?

Egy gyerek kész természettel születik, egy anya ezt hamar
megtanulja – a gyereke az, aki és ami, és a szülők mindig
túlbecsülik a nevelésében játszott szerepüket. Egy jó barátja
egyszer azt mondta neki, hogy egy szülő olyan, mint egy
autószerelő – javítgathatja, működtetheti, karbantarthatja a
járgányt, de az attól még az marad, aminek eredetileg
tervezték. Ha egy sportautó hajt be a szervizbe, távozáskor
sem lesz terepjáró.

A gyerekekkel ugyanez a helyzet.
Szóval, Wilde-ot egyrészt erre ítélték a génjei: hogy zseni

legyen. De a hozzáértők azt is szokták mondani, hogy a korai
fejlődési szakasznál nincs fontosabb, és ötéves korára az
ember agyának körülbelül kilencven százaléka kialakul. Hogy
élt Wilde addig? Mennyi ingert kapott, tapasztalatot szerzett,
helyzetet élt át, ha kisgyerek korában tényleg gondoskodnia
kellett magáról, a táplálkozásáról, a szállásáról, a
nyugalmáról, a védelméről?

Mi serkentené jobban az agy fejlődését, mint ez?
Wilde a reflektorok fényébe lépett, hogy a vendége jól

megnézhesse. Rámosolygott az érkezőre. Gyönyörű férfi volt,
napcserzett bőrű, kígyózó izmú – az alsó karján mintha
elektromos vezetékek bújtak volna ki a flaneling felgyűrt ujja
alól, és ehhez jött még a kifakult farmer, a kopott túrabakancs
és a hosszú haj.

Világosbarna, hosszú haj.



Pont olyan, mint az a hajszál, amelyet a párnán talált.
Hester rögtön a tárgyra tért.
– Mi van közted és Laila közt?
A másik nem válaszolt.
– Ne tagadd.
– Nem tagadom.
– Szóval?
– Vannak szükségletei – felelte Wilde.
–  Ez most komoly? Szükségletek? És te mi vagy, Wilde,

he? Egy irgalmas szamaritánus?
A férfi közelebb lépett.
– Hester!
– Igen?
– Nem tud újra szeretni.
Amikor éppen azt hitte volna, hogy egy darabig nem fog

több fájdalmat érezni, ezek a szavak újabb bombát
robbantottak a szívében.

– Egyszer talán majd tud – folytatta Wilde. – De most még
túlságosan hiányzik neki David.

Hester ránézett a másikra, és érezte, hogy ami addig
növekedett benne – düh, fájdalom, butaság, vágy –, hirtelen
összeomlik.

– Én legalább biztonságos vagyok számára.
– Nálad semmi sem változott?
– Semmi.
Hester nem tudta eldönteni, mit gondoljon erről. Eleinte

mindenki azt hitte, hogy hamar rájönnek majd, ki is ez a fiú
igazából. Így Wilde – vadnak becézték, és a név rajta ragadt –
Crimsteinéknél kapott szállást. A gyámhivatal végül a szintén
Westville-ben élő, rokonszenves nevelőszülőknél,
Breweréknél helyezte el. Beíratták iskolába, és amibe
belekezdett, abban nagyszerű teljesítményt ért el. De mindig
kívülálló maradt. Amennyire tőle telt, szerette a
mostohaszüleit – Brewerék hivatalosan is örökbe fogadták –,
de alapjában véve csak egyedül tudott élni. A Daviddel kötött
barátságán kívül senkivel nem sikerült igazi kapcsolatot
kialakítania, felnőttekkel a legkevésbé. Vegyük bármelyik
normális ember félelmét, hogy elhagyják, és szorozzuk meg



tízzel: az volt ő.
Nők is akadtak az életében, nem is kevesen, de egyikük

mellett sem maradt meg sokáig.
– Ezért jöttél? Hogy Lailáról kérdezősködj?
– Részben.
– És mi a másik rész?
– A keresztfiad.
Erre már felkapta a fejét.
– Mi van vele?
– Matthew megkért, hogy keressem meg egy barátját.
– Kit?
– Egy Naomi Pine nevű lányt.
– És miért kér tőled ilyet?
– Nem tudom. De azt hiszem, Matthew bajban van.
Wilde az autó felé indult.
– Még mindig Tim a sofőröd?
– Igen.
– Úgyis el akartam menni hozzájuk. Vigyél el, és útközben

mindent elmesélhetsz.

–  Vagyis ez csak egy felelőtlen kaland? – kérdezte Hester a
hátsó ülésen.

– Laila sosem lesz felelőtlen kaland, tudod jól.
Hester tudta.
– Szóval, reggelig maradsz?
– Nem. Soha.
Ezek szerint Wilde semmit sem változott.
– És Laila belenyugszik?
Wilde inkább kérdéssel válaszolt.
– Hogy jöttél rá?
– Mármint hogy te és Laila?
– Igen.
– Túl nagy rend volt a házban.
Wilde nem válaszolt.
–  Rendmániás vagy. – Aztán udvariasan tompította a

kijelentésének élét. A hivatalos diagnózist nem értette, de
amatőr szemmel nézve Wilde kényszeres volt. – És Lailáról



sok minden elmondható, de ez biztosan nem.
– Aha.
–  Aztán találtam egy hosszú barna hajszálat David

párnáján.
– Az nem David párnája.
– Tudom.
– A hálószobában kutattál?
– Nem kellett volna.
– Nem.
– Sajnálom. Csak ez nekem olyan furcsa. Érted, ugye?
– Igen, értem – bólintott Wilde.
– Azt szeretném, hogy Laila boldog legyen. És hogy te is

boldog légy.
Hozzá akarta még tenni, hogy David is ezt akarná, de nem

vitte rá a lélek. Wilde valószínűleg megérezte, milyen
kényelmetlenül érzi magát, ezért témát váltott.

– Akkor mondd el, mi a helyzet Matthew-val.
Hester mindent elmesélt a Naomi Pine-ügyről. A férfi

áthatóan kék, aranypöttyös szemével nézte, meg sem
mozdult. Valaki egyszer Tarzannak gúnyolta – biztosan
mostanában is szólítják így –, és a név túlságosan is illett rá,
mintha a viselője rájátszana a szerepre: a testalkatával, a sötét
bőrével, a hosszú hajával.

–  Lailának is elmondtad ezt? – kérdezte, amikor már
mindent hallott.

Hester megrázta a fejét.
– Matthew megkért rá, hogy ne.
– Nekem mégis elmondtad.
– Téged nem említett.
Wilde kis híján elmosolyodott.
– Találtál egy szép kis rést.
– A foglalkozásommal jár. Szeress a hibáimért.
Úgy tűnt, a férfinak nem tetszik valami.
– Mi baj?
–  Nagyon közel állnak egymáshoz. Laila és Matthew.

Miért nem akarja, hogy az anyja tudjon erről?
– Én is ezen gondolkozom.
Csendben ültek tovább.



Tizennyolc éves korában Wilde a West Pointra ment, és
mindenféle kitüntetéssel végezte el. Az egész Crimstein klán –
Hester, Ira és mindhárom fiú – megtette a negyvenöt perces
autóutat, hogy ott legyen az Egyesült Államok Katonai
Akadémiáján tartott avatáson. Wilde más kontinenseken
szolgált, legtöbbször egy olyan speciális egységben, amelynek
Hester mindig elfelejtette a nevét. Titkos feladatokat kapott, és
bár mindez sok évvel ezelőtt történt, Wilde még most sem
beszélhetett róluk – vagy csak nem volt kedve hozzá.
Államtitok. És bármilyen ismerős, ezerszer hallott nóta ez,
bármi volt is, amit Wilde látott, tett, átélt vagy elvesztett ott, a
háború átlendítette egy határon; vagy az ő esetében talán
felébresztette múltjának kísérteteit. Ki tudná megmondani?

Miután leszerelt, és visszament Westville-be, nem próbált
többé úgy tenni, mintha be akarna illeszkedni a „normális”
világba. Egy CRAW nevű biztonsági cégnél lett valamiféle
magándetektív Rolával, a mostohahúgával, de az sem jött be
neki. Vett egy apró lakókocsi-szerűséget, amellyel új szintre
emelte a kisigényűséget, és a hegyek lábánál kezdett önellátó
életet. A szállását át-áthelyezte, de az úttól sosem távolodott el
túlságosan. Hester nem értette, miféle technikával éri el, hogy
mindig tudja, mikor érkezik látogatója. Csak annyit fogott fel
az egészből, hogy mozgás- és más érzékelőkkel meg sötétben
is működő kamerákkal függ össze.

– És miért mondod ezt el nekem? – érdeklődött Wilde.
–  Én nem tudok túl sokáig itt maradni. Bíróságra kell

járnom benn a városban. Szerepelek a tévében, más
kötelezettségeim vannak, meg minden.

– Stimmel.
–  És ki volna jobb nálad, ha meg kell keresni egy eltűnt

embert?
– Tény.
– Aztán ott volt még az a hajszál a párnán.
– Vettem.
– Nem figyeltem eléggé Matthew-ra.
– Nincs vele semmi baj.
– Kivéve, hogy egy lányról, aki hiányzik az iskolából, azt

gondolja, komoly veszélyben lehet.



– Ezt kivéve.
Amikor Tim befordult az utcába, mindketten rögtön

meglátták a közeledő Matthew-t. Kamaszmódra járt – a fejét
leszegte, a vállát védekezően előreejtette, a talpát a járdán
húzta, a kezét dühösen a farmerja zsebébe mélyesztette. A
fülébe fehér AirPodot dugott, nem hallotta és nem látta meg
őket, míg Tim mellé nem ért. Akkor Matthew kihúzta az egyik
fülhallgatóját a füléből.

Hester szállt ki először.
– Megtaláltad Naomit?
Amikor észrevette a túloldalt felbukkanó Wilde-ot,

összeráncolta a homlokát.
– Mi a…?
– Elmondtam neki. De nem adja tovább senkinek.
Matthew újra a nagyanyja felé fordult.
– Megtaláltad Naomit?
–  Beszéltem az apjával. Azt mondta, nincs semmi baj,

Naomi az anyjához ment látogatóba.
– De beszéltél vele?
– Az anyjával?
– Naomival.
– Nem, még nem.
– Akkor lehet, hogy az apja hazudik.
Hester megkereste a szemével Wilde-ot, aki odalépett

hozzájuk.
– Miből gondolod, Matthew?
A fiú szeme ide-oda járt, de kerülte a tekintetüket.
–  Nem lehetne, hogy egyszerűen… ööö… utánanéztek,

hogy jól van-e?
Most Wilde lépett közelebb a fiúhoz, nem Hester.
– Matthew, nézz rám.
– Nézek.
De nem nézett oda.
– Valami bajba keveredtél? – kérdezte Wilde. – Mibe?
– Semmibe.
– Akkor mondd el, mi van!
Hester kimaradt a beszélgetésből. Itt volt a fő oka annak,

amiért aggasztotta a Laila és Wilde között kialakuló újfajta



kapcsolat. Nem David emlékéről vagy az elvesztése fölött
érzett fájdalomról volt szó – vagy legalábbis nem csak arról.
Wilde volt Matthew keresztapja. Amikor David meghalt,
megpróbált segíteni. Megértette, hogy feladatot kapott, és
nem tiltakozott ellene. Nem lett Matthew apja vagy
mostohaapja vagy bármi ilyesmi. De úgy viselkedett, mint egy
bizalmas nagybácsi, és Hester meg Laila hálás volt érte, mert
hiába hangzik ez szexistának, hittek benne, hogy a fiúnak
szüksége van egy férfira az életében.

Mit szól Matthew a Laila és Wilde közötti viszonyhoz?
Nem volt hülye. Ha Hesternek elég volt néhány perc

ahhoz, hogy észrevegye a jeleket, akkor neki már régóta
mindenről tudnia kellett. És mit gondol arról, hogy a
keresztapja néha az anyjával tölti az éjszakát? És mi lesz vele,
ha esetleg szakítanak? Elég érettek lesznek a felnőttek ahhoz,
hogy vigyázzanak, nehogy a fiú sérüljön a legjobban – vagy
túl naivan gondolkodnak a helyzetükről?

Matthew magasabb volt Wilde-nál. Ez meg mikor történt?
A férfi a srác vállára tette a kezét.

– Mondd el, mi van!
– Buliba megyek.
– Jó.
– Crashékhez. Ryan, Trevor, Darla, Trish is ott lesz.
Wilde várt.
–  Elég sokat piszkálták mostanában. Mármint, Naomit. –

Matthew becsukta a szemét. – De tényleg kegyetlenül.
Hester is melléjük lépett.
– Ki piszkálta?
– A menők.
– Te is?
A fiú a földre szegezte a szemét.
– Matthew? – szólította meg Wilde.
Amikor végre beszélni kezdett, egész halk volt a hangja.
–  Nem. – Habozott, a másik kettő várt. – De hagytam,

hogy megtörténjen. Nem tettem semmit. Pedig kellett volna.
Crash és Trevor és Darla csinált vele egy viccet. Elég durvát.
És erre… eltűnt. Ezért megyek el Crash bulijára. Hátha
megtudok tőlük valamit.



– Mi volt az a vicc?
– Csak ennyit tudok.
Egy autó fékezett mellettük. Egy kamasz vezette, egy

másik az anyósülésen ült. Dudáltak.
–  Mennem kell – mondta Matthew. – Ugye tovább

keresitek?
–  Az irodában már megkértem valakit, hogy kutassa fel

Naomi anyját – bólintott Hester. – Beszélek vele.
– Köszönöm.
–  És van más, akivel beszélnünk kéne, Matthew?

Mondjuk, Naomi valamelyik barátjával?
– Nincsenek barátai.
– Tanárral, rokonnal…
A fiú csattintott a két ujjával, és felragyogott a szeme.
– Miss O’Brien!
– Ava O’Brien? – kérdezte Wilde.
Matthew bólintott.
– A helyettes művészettanár, vagy micsoda.
– És szerinted…
Az autóban ülők újra dudáltak. Hester egy szigorú

pillantással elhallgattatta őket.
– Muszáj mennem. Remélem, a buliban kiderül valami.
– Mi derülhet ki? – kérdezte Hester.
De Matthew nem felelt. Beült a kocsi hátsó ülésére. Wilde

és Hester nézte, ahogy elporzanak.
– Te ismered ezt a Miss O’Brient?
– Igen.
– Megkérdezzem, hogy honnan?
Wilde hallgatott.
– Gondoltam. Szóba fog állni veled?
– Igen.
– Akkor jó. – Amikor eltűnt az autó a kanyarban, Hester

még megkérdezte: – Mit gondolsz?
– Szerintem Matthew nem mond el nekünk mindent.
– Hátha visszahív Naomi anyja. Esetleg tudok beszélni a

lánnyal.
– Esetleg.
– De nem hiszed?



– Nem, nem hiszem.
Mindketten megfordultak, és a zsákutca végében álló

házat nézték.
– Vissza kell mennem a városba egy tévéműsor miatt.
– Mhm.
– Most nincs időm Lailával beszélni.
– Azt hiszem, jobb is így – biccentett Wilde. – Csináljátok

meg a műsort. Én beszélek Lailával, azután Ava O’Briennel.
Hester adott a férfinak egy névjegyet a mobilszámával.
– Hívj fel!
– Úgy lesz.



HATODIK FEJEZET

Laila ajtót nyitott, és azonnal azt kérdezte:
– Valami baj van?
– Nincs semmi.
– Akkor miért az első ajtón jössz?
Wilde mindig a hátsó bejáraton keresztül érkezett.

Mindig. Keresztülgyalogolt az erdőn, és a Crimstein-lak hátsó
részét vette célba. Azóta csinálta így, amióta David, még
kiskorukban, először becsempészte a házba.

– Szóval?
Lailában megvolt az a szenvedély és energia, amely a

szépséget élő, lélegző, vibráló valósággá tette. Nem lehetett
elbújni előle, mindenkit odavonzott, beszippantott, magához
kötött.

– Ma nem tudok itt vacsorázni.
– Ó.
– Sajnálom, valami közbejött.
– Nem tartozol magyarázattal.
– Később visszajöhetek, ha akarod.
Laila a férfi arcát tanulmányozta. A másik szerette volna

elmondani, amit Matthew-ról meg erről a Naomi-ügyről
megtudott, de miután alaposan végiggondolta az érveket és
az ellenérveket, úgy döntött, hogy a keresztfia bizalmának
megtartása többet ér, mint az igazság. Ma még biztosan.
Egyelőre. Nem volt könnyű döntés, de Laila nyilván megérti
majd. Remélhetőleg.

– Reggel úgyis korán kell kelnem – mondta Laila.
– Értem.
– Matthew meg elment bulizni. Nem is tudom, mikor jön

haza.
Wilde igyekezett nagyon szelíden utánozni a nőt, és

megismételte az előző mondatát.



– Nem tartozol magyarázattal.
Laila rámosolygott.
– Jó, mindegy, a francba. Gyere, ha tudsz.
– Lehet, hogy késő lesz.
– Mindegy – mondta. És: – Azt még nem árultad el, hogy

miért elölről jössz.
–  Megláttam Matthew-t az utcán – végre nem kellett

hazudnia.
– És mit mondott?
– Hogy valami Crash nevű haverjához megy bulizni.
– Crash Maynard.
– Pont úgy hívják, mint…
– Igen, a Maynard-major. Dash fia.
– Dashnek van egy Crash nevű fia?
–  A nagypapa imádta a Baseball bikákat, vagy valamelyik

másik ilyen filmet. Vicces, nem?
– Engem meg Wilde-nak hívnak – vont vállat a férfi.
– Bingó.
Már koromsötét volt. A tücskök rázendítettek arra az

altatódalra, amely mindenhova elkísérte és mindig
megnyugtatta a férfit.

– Most már mennem kell.
– Várj! – Laila a farmerja zsebébe nyúlt. – Nem kell folyton

a hegyi embert játszanod. – Elővette a slusszkulcsát, és
odadobta a másiknak. – Vidd el a kocsimat.

– Köszönöm.
– Szívesen.
– Lehet, hogy hamar visszaérek.
– Én itt leszek, Wilde.
Laila becsukta az ajtót.

Nyolc hónappal korábban, amikor Wilde először találkozott
Ava O’Briennel, a nő a 17-es út mellett lakott egy egyre
terjeszkedő, unalmas szürke és barna lakóparkban. Aznap
este, amikor a zizegve vibráló utcalámpák alatt
hazatámolyogtak a lakására, Ava viccből azt mondta, olyan
egyformák itt a házak, hogy gyakran rossz ajtón próbál



gy gy gy j p
benyitni.

Wilde-nak nem voltak ilyen problémái. Ő pontosan
emlékezett a címre és a helyre.

Az első kopogtatásra nem kapott választ. A vendég
ismerte a ház alaprajzát: megnézte a jobb felső ablakot, égett
mögötte a villany. Ez még nem jelentett túl sokat, azt figyelte,
lát-e mozduló árnyékot. Semmi.

Újra bekopogott.
Csosszanó lábak. Kis csönd. Este kilenc körül lehetett. Ava

O’Brien valószínűleg a kukucskálónyíláson keresztül lesett ki.
A férfi csak állt és várt. Egy pillanat múlva meghallotta a
biztonsági lánc zörrenését, és elfordult az ajtógomb.

– Wilde?
Ava vastag frottírköntöst viselt. Wilde ismerte ezt a

ruhadarabot. Még viselte is.
– Bemehetek egy pillanatra? – megpróbálta leolvasni a nő

arcáról, hogy örül-e a viszontlátásnak, vagy elszomorodik
tőle. Nem mintha ez bármit megváltoztatott volna. De a nő
arcán összekeveredtek az érzelmek. Egy kicsit meglepődött.
Talán némi öröm is látszott rajta. És volt ott még valami –
valami, amit nem tudott azonosítani.

– Most?
Erre kár lett volna válaszolnia.
Ava előrehajolt, hogy a szemébe nézhessen, és azt súgta:
– Nem vagyok egyedül.
Így már azt a valamit is sikerült azonosítania.
– Jaj, Wilde. – A nő arca ellágyult, és a hangja túlságosan

kedves lett. – Miért pont ma jössz?
Talán tényleg nem kellett volna idejönnie. Talán jobb lett

volna, ha Hesterre bízza ezt a beszélgetést.
– Naomi Pine-ról van szó – mondta.
Ez felkeltette Ava érdeklődését. Hátrapillantott, kilépett a

verandára, és behajtotta maga mögött az ajtót.
– Mi van Naomival? – kérdezte. – Jól van?
– Eltűnt.
– Hogy érted, hogy eltűnt?
– Tanítod, ugye?
– Hát, valamennyire.



– Mit jelent az, hogy valamennyire?
– Miért mondtad, hogy eltűnt?
– Nem vetted észre, hogy nem jár iskolába?
–  Gondoltam, beteg. – Ava összehúzta magán a

fürdőköpenyt. – Nem értem, miért érdekel ez téged.
– Próbálom megtalálni.
– Miért?
A férfi nem válaszolt rögtön, úgyhogy Ava folytatta.
– Az apját megkérdezted már?
–  A kollégám. – Ez egyszerűbb volt, mint elmagyarázni,

hogy ki Hester.
– És?
– Azt állítja, hogy Naomi az anyjánál van.
– Ezt mondta?
– Igen.
Most már Ava is őszintén aggódni kezdett.
–  Naomi anyja nagyon régóta nem vesz részt az

életükben.
– Mi is így hallottuk.
– És hogy lyukadtál ki nálam?
– Egy forrás – megint egyszerűbb volt így – azt mondta,

hogy te jóban vagy vele.
– Még mindig nem értem. Miért keresed Naomit? Valaki

felbérelt?
– Nem. Szívességből segítek.
– És kinek teszel szívességet?
–  Azt nem mondhatom el. Van valami ötleted, hogy hol

lehet?
Kinyílt az ajtó. Egy nagy testű, szuperhosszú szakállat

viselő ember töltötte be az ajtókeretet. Avára nézett, azután
Wilde-ra.

– Helló – mondta.
– Helló – felelte Wilde.
A férfi újra Ava felé fordult.
– Most inkább elmegyek.
– Nem kell.
– Nem maradok soká – szólt közbe Wilde.
A szakállas még egy kicsit tanulmányozta Avát. Azután,



mintha megtalálta volna a választ, bólintott magának.
– Valamikor újra megpróbáljuk?
– Persze.
A férfi arcon csókolta a nőt, hátba veregette Wilde-ot, és

lekocogott a lépcsőn. Beszállt egy GMC Terrainbe, kitolatott
az utcára, és még visszaintett nekik. Wilde újra Ava felé
fordult, és azon gondolkodott, hogy talán bocsánatot kellene
kérnie. De a másik csak legyintett.

– Gyere be.

Wilde azon a piros díványon ült, amelyen először
csókolóztak. Gyorsan körülnézett a szobában. Alig változott
azóta, hogy három napot együtt töltöttek itt. Az egyik falon
két új festmény lógott egy egész kicsit ferdén – egy
valószínűleg kínlódó arcot ábrázoló akvarell, és egy olajképen
az innen nem messze magasodó Houvenkopf-hegy.

– Ezeket te csináltad?
– A diákjaim – rázta meg a fejét Ava.
Hát persze. Ava nem szerette kiakasztani a saját műveit.

Az túl személyes, felelte, amikor megkérdezte tőle, miért nem.
Túl önimádó. Túl könnyű észrevenni rajta a hibákat.

– Valamelyiket esetleg Naomi?
– Nem. Láss neki, ha akarsz.
– Minek lássak neki?
–  Egyenesítsd ki őket – intett Ava a fal felé. – Tudom,

hogy utálod, ha ilyenek.
Éjszakánként, amíg a barátnője aludt, Wilde körbejárta a

házat, néha vízszintezőt is vitt magával, és ellenőrizte, hogy
teljesen egyenesen állnak-e a keretek. Ez volt az egyik ok,
amiért örült, hogy nála nem lóg semmi a falon.

Míg Wilde munkához látott, Ava leült a tőle legtávolabb
álló székre.

– El kell mondanod, hogy miért keresed.
– Dehogy kell.
– Tessék?
Sikeresen végzett az olajképpel.



–  Nincs most időm hosszan magyarázni. Nem bízol
bennem?

– Bíznom kéne? – simította el Ava az arcából a haját.
Wilde nem volt benne biztos, de mintha egy kis éle lett

volna a hangjának. De azután:
– Igen, Wilde, bízom benned.
– Akkor mesélj Naomiról!
– Fogalmam sincs, hol van, ha azt szeretnéd tudni.
– De a tanítványod.
– Csak lesz.
– Az meg mit jelent?
–  Próbáltam rábeszélni, hogy a következő félévben

iratkozzon fel a bevezetés a vízfestésbe órámra. És akkor a
tanítványom lesz.

– De ismered?
– Igen.
– Honnan?
–  Háromszor egy héten felügyelek a menzán. Amióta

megszorítások vannak, siralmasan kevés az ember. –
Előrehajolt. – Te is oda jártál suliba, nem?

– De.
–  Nem fogod elhinni, de amikor… – felnézett, mintha a

megfelelő szót keresné, azután megvonta a vállát, és
megelégedett azzal, amit talált – együtt voltunk, fogalmam
sem volt, ki vagy. Mármint a múltadról…

– Tudom.
– Honnan?
– Mindig megérzem.
– Az emberek másképp néznek rád, ugye? Ne törődj vele.

Nem számít. Gondolom, eléggé ki voltál közösítve, nem?
– Egy bizonyos fokig.
– Egy bizonyos fokig – ismételte a nő. – Mert erős vagy, jól

nézel ki, és valószínűleg jól sportolsz. Naomira egyik sem
igaz. Ő pont az a lány. A tökéletes célpont, az első osztályú,
kínzásra kínálkozó pária. Valahogy – bármilyen borzasztóan
hangzik – van benne valami, amitől mindenki könnyebben
szekálja. Az emberi természet, amiről senki nem akar beszélni.
Mindenkiben van egy rész, amelyik élvezi a műsort. Mintha

É



megérdemelné. És nem csak a diákok. A többi tanár is csak
vigyorog. Nem állítom, hogy élvezik, de nem akarják
megvédeni.

– De te igen.
– Megpróbálom. Gyakran csak rosszabb lesz tőle. Ciki, de

ha kiállok érte, az finoman szólva nem segít. Úgyhogy
helyette azt csinálom, hogy úgy teszek, mintha le akarnám
tolni – remélem, ettől esetleg lesz egy kis tekintélye –, és a
büntetés része, hogy ebédszünetben nem mehet le a menzára.
Átviszem a műterembe, és néha, amikor nem vagyok
ügyeletes, ott maradok vele. A többi gyerektől valószínűleg
nem mentem meg ezzel, de legalább…

– Legalább mi?
–  Legalább kifújhatja magát. Legalább néhány perc

békesség jut neki iskolaidőben – Ava pislogott, hogy
megszabaduljon egy könnycsepptől. – Ha nincs meg, akkor
valószínűleg megszökött.

– Miért mondod ezt?
– Mert pokol az élete.
– Még otthon is?
– A pokol talán nem jó szó, de hogy nem jól él, az biztos.

Tudtad, hogy örökbe fogadták?
Wilde megrázta a fejét.
–  Többet beszél róla, mint amennyit egy örökbe

fogadottnak kéne.
– Hogyan?
–  Szereti elképzelni, hogy az igazi szülei megmentik. Az

örökbe fogadó szüleinek mindenféle beszélgetéseken és
rostákon kellett részt venniük, és amikor kiállták az összes
próbát, egy gyereket kaptak jutalmul – Naomit. De az anyja
szinte rögtön rájött, hogy ő ezt mégsem bírja. Még az
árvaházba is megpróbálták visszaadni. El tudod ezt képzelni?
Mintha egy csomag volna, amit a UPS hozott. Mindegy, az
anyjának volt egy idegösszeomlása. Vagy azt állította.
Otthagyta Naomit és a férjét.

– És tudod, hogy hol él most az anya?
–  Ó, hát ő – Ava a homlokát ráncolta, és az ujjaival

idézőjeleket rajzolt a levegőbe – „talpra állt”. Hozzáment egy



gazdag pasashoz. Naomi azt mesélte, hogy valami menő
házban lakik a Park Avenue-n.

– És mondott mostanában valamit? Bármit, ami segíthet?
– Nem. – Kis szünet. – Vagy most, hogy kérded…
– Igen?
–  Úgy tűnt, hogy egy kicsit jobban van. Lazább lett.

Nyugodtabb.
A férfi nem szólalt meg, de nem örült annak, amit hallott.
– Most rajtad a sor, Wilde. Miért kezdtél kérdezősködni?
– Valaki aggódik miatta.
– Kicsoda?
– Azt nem mondhatom el.
– Matthew Crimstein.
Nem válaszolt.
– Mondtam, hogy amikor megismerkedtünk, nem tudtam,

ki vagy.
– De most már tudod.
–  Igen – Ava szeme hirtelen könnyekkel telt meg. Wilde

odanyúlt, megfogta a kezét. A nő elhúzódott, és ő hagyta.
– Wilde.
– Igen?
– Meg kell találnod Naomit!

Wilde visszasétált a lakópark parkolójába. Csak húsz méterrel
ment arrébb Laila BMW-jével, azután egy kuka mellett leállt.
Jól mondta Hester: Laila nagyon rendetlen volt. Gyönyörű, de
rendetlen. Arra különösen ügyelt, hogy ő maga mindig ápolt
és tiszta legyen, sőt folyton zuhanyozott, de a környezetével
már nem törődött ennyire. A kocsi hátsó ülése
kávéspoharakkal és energiaszelet-csomagolással volt
teledobálva.

Wilde leparkolt, és takarított. Nem volt baktériumfóbiája,
de megörült a fertőtlenítő folyadéknak, amelyet a
kesztyűtartóban talált. Visszanézett Ava házára. Vajon felhívja
most a nagydarab pasit a még nagyobb szakállal?
Valószínűtlennek tűnt.

Nem bánta meg azt az időt, ami Avával töltött. A



legkevésbé sem. Igazából valami furcsa érzés fogta el, amikor
először meglátta, valami, ami olyasmi, mint a… vágyakozás?
Lehet, hogy csak meg akarta magyarázni, vagy észszerűre
próbálta formálni a tényeket, de örült, ha új emberekkel új
tapasztalatokra tett szert, pedig hosszú távú kapcsolatok
fenntartására továbbra is képtelennek érezte magát. Senkit
nem akart megbántani, de az apáskodó okoskodás vagy
valami ócska hazugság még rosszabb lett volna.
Belenyugodott, hogy ő olyan, amilyen: mindig hűtlen – nem
próbált szépíteni a helyzeten, nem akart úgy tenni, mintha
mást védene ezzel.

Wilde a szabad ég alatt aludt. Még azokon az éjszakákon
is.

Nehezen tudta volna megmagyarázni az okát, úgyhogy
néha hagyott egy levelet, néhány órára kilopózott az erdőbe,
azután reggel visszasettenkedett. Ha valaki feküdt mellette,
nem tudott elaludni.

Ilyen egyszerű.
A szabadban sokszor az anyjával álmodott.
Vagy az is lehet, hogy valaki más volt az a nő a vörös

korlátos házban. Nem tudta. De álmában az anyja – nevezzük
egyelőre az anyjának – gyönyörű, hosszú barna hajú,
borostyánszín szemű nő volt, a hangja meg akár egy angyalé.
Tényleg így nézett ki az anyja? Túl tökéletes volt a kép, inkább
tűnt önáltatásnak, mint valóságnak. Lehet, hogy ő teremtette
magának, vagy látott egyszer valamit a tévében.

Az emlékezet sokszor olyasmit követel, amit az ember
nem tud teljesíteni. Az emlékezet rosszul működik, mert
mindenképpen ki akarja pótolni a hiányokat.

Megcsörrent a telefonja. Hester hívta.
– Beszéltél Ava O’Briennel?
– Igen.
–  Büszke vagy rám, amiért nem kíváncsiskodom, hogy

honnan ismered?
– A diszkréció szobra vagy.
– Na és mit mondott?
Wilde beszámolt a nemrég véget ért beszélgetésről.
–  Az a rész, hogy Naomi nyugodtabbnak tűnt, az nem



hangzik túl jól – mondta végül Hester.
– Egyetértek.
Ha valaki úgy dönt, hogy véget vet az életének, gyakran

nyugodtabbnak tűnik, mint addig. A döntés megszületett.
Bármilyen furcsa, máris megszabadult a rá nehezedő súly egy
részétől.

–  Nekem is vannak híreim – váltott témát Hester. – És
azok sem jók.

Wilde várt.
– Az anya visszahívott. Fogalma sincs, hol lehet Naomi.
– Vagyis az apa hazudott.
– Lehet.
Akárhogy is, az nem fog ártani, ha Wilde felkeresi a férfit.
Valaki Hester nevét kiáltotta, hangok hallatszottak a

háttérben.
– Minden rendben?
– Kezdődik az élő adás – nyugtatta meg Hester. – Wilde!
– Igen?
– Gyorsan kell cselekednünk, remélem, egyetértesz.
– Még mindig lehet, hogy nincs semmi baj.
– Az ösztöneid ezt súgják?
– Nem érdekelnek az ösztöneim. A tények érdekelnek.
–  Hülyeség. – Aztán: – És a tények mit mondanak a

lányról? Féltenünk kell?
– Igen. És Matthew-t is.
A háttérben nőtt a zsivaj.
–  Le kell tennem, Wilde. Hamarosan beszélünk. – Egy

kattanás, és a beszélgetés véget ért.

Hester a hírolvasó pultja mögött ült egy bőrtámlás széken,
amelyet egy picit túl magasra állítottak. A lábujjai alig érték a
padlót. A súgógép bevetésre készen várakozott. Lori, az
ügyeletes fodrász az utolsó finomítást végezte, amelynek a
hajfürtök két ujjal való rángatása is a része volt, miközben
Bryan, a sminkes, kihasználva a lehetőséget, még elhelyezett
itt-ott néhány púderpöttyöt. A piros visszaszámláló óra,
amely úgy nézett ki, mint a tévékrimik bombáján az időzítő,



jelezte, hogy már két percük sincs adásig.
Az esti műsorvezető a telefonján játszott. Hester egy

pillanatra lehunyta a szemét, érezte az arcán a sminkes
ecsetének a simogatását, és ahogy egy könnyed kéz még
megigazítja a frizuráját. Az egész furcsán megnyugtató volt.

A mobilja rezegni kezdett, ő egy sóhajjal kinyitotta a
szemét, és elhessentette Lorit meg Bryant. Ilyen kevéssel az
adás előtt általában nem vette fel a telefonját, de látta, hogy az
unokája keresi.

– Szia, Matthew.
– Megtaláltátok már?
Kétségbeesett, fojtott hangon beszélt.
– Miért suttogsz? Hol vagy?
– Crash szüleinél. Beszéltél Naomi anyjával?
– Igen.
– Mit mondott?
– Nem tudja, hol lehet a lánya.
Az unokája olyan hangot adott ki, ami akár nyögés is

lehetett.
– Matthew, mit nem mondasz el nekünk?
– Nem számít.
– Dehogynem számít.
–  Felejtsd el, hogy kértem valamit, oké? – Hirtelen

mogorva lett a fiú hangja.
– Nem oké.
–  Tíz másodperc, és indulunk – kiabálta az egyik

adásrendező.
A műsorvezető zsebre vágta a telefonját, és kihúzta

magát. Hesterhez fordult, és észrevette a fülére szorított
mobilt.

– Izé, Hester… Te mondod a bevezetőt.
Az adásrendező feltartotta a kezét, hogy jelezze: már csak

öt másodperc van hátra. Azután behajlította a hüvelykujját,
mert egy másodperc el is telt.

– Visszahívlak – súgta Hester.
Akkor tette maga elé az asztalra a telefont, amikor a

producer a mutatóujját is behajlította.
Három másodperc nagyon kevés időnek tűnhet. De egy



tévés számára nem az. Hesternek jutott ideje rá, hogy
odapillantson Allison Grantre, az ő műsorrészének a
producerére, és biccentsen felé. Allisonnak is jutott ideje, hogy
vágjon egy grimaszt, és bólintson, mintha jelezni akarná, hogy
megteszi, amit Hester kért tőle, bár nem szívesen.

De ő felkészült erre. Van, amikor nyomoz az ember, és
van, amikor nyomaszt.

Most az utóbbira volt szükség.
Az adásrendező a visszaszámlálás végre ért, és Hesterre

mutatott.
– Jó estét! – mondta ő. – Üdvözlöm a Crimstein krimijei új

adásának nézőit. A mai vezető témánk mi más lehetne, mint a
nemrégiben bejelentkezett elnökjelölt, Rozsdás Eggers és a
kampányát körülvevő ellentmondások.

Ez eddig rajta volt a súgógépen. A többi azonban nem.
Hester vett egy nagy levegőt. Aki á-t mond, mondjon…

– De először egy most érkezett friss hír.
A mellette ülő műsorvezető összehúzta a szemöldökét, és

felé fordult.
Az volt a baj, hogy Matthew félt. Hester nem tudott

szabadulni ettől a gondolattól. Matthew félt, és segítségért
könyörögött. Muszáj volt mindent megtennie, ami tőle telt.

A tévéképernyőket az egész országban Naomi Pine fotója
töltötte be. Ez volt az egyetlen kép, amelyet Allison Grant, a
producer fel tudott hajtani, és ezért is keményen meg kellett
küzdenie. A közösségi médián sem talált semmit, ami pedig
igazán furcsa a mai világban, de a páratlan Allison végül
ráakadt valahogy annak az iskolai fényképésznek a
honlapjára, aki a Sweet Water Középiskola hivatalos portréit
készítette. Miután Allison megígérte, hogy a cég vízjeles
logója is adásba kerül, a fotós hozzájárult, hogy használják a
képet.

Hester folytatta:
–  A New Jersey-i Westville-ben eltűnt egy lány, és

segítségre van szüksége.



Ava háza előtt, a parkolóban Wilde végiggondolta a
lehetőségeit. Ha jobban meggondolta, igazából már nem
nagyon tudott mit csinálni. Későre járt. Első lehetőség:
visszamegy Lailához, feloson az emeleti hálószobába, ahol
már várják, és…

Tényleg, mi értelme más lehetőségeken gondolkodni?
A biztonság kedvéért írt Matthew-nak:
Merre vagy?
MATTHEW: Crash Maynardnél.
Ezt igazából tudta már, de most legalább biztos lehetett

benne.
WILDE: Naomi ott van?
MATTHEW: Nincs.
Gondolkodott, hogyan folytassa, de látta, hogy a

telefonján táncolni kezdenek a pöttyök, ezek szerint Matthew
írt még valamit.

MATTHEW: Bakker!
WILDE: Mi van?
MATTHEW: Valami rossz történik.
Wilde két hüvelykujja nem mozgott olyan gyorsan, mint

szerette volna, de végül sikerült beírnia:
Mégis, micsoda?
Nem kapott választ.
WILDE: Hahó!
Felrémlett előtte az első lehetőség tökéletes változata –

Laila fent a hálószobában, a meleg paplan alatt, ügyiratokat
olvasva –, de olyan valóságosan, hogy érezte a bőre illatát.

WILDE: Matthew!
Semmi. A Lailát ábrázoló kép füstté vált, és szétoszlott a

levegőben.
A rohadt életbe.
Wilde rákanyarodott a Maynard-major felé vezető útra.



HETEDIK FEJEZET

Matthew Crash Maynard szüleinek hatalmas házában volt, a
hegyoldalban.

A márványoszlopokkal körülvett épület kívülről öregnek
és kísértetiesnek tűnt. Arra a sznob golfklubra emlékeztette
Matthew-t, ahova a nagyanyja cipelte el, amikor az egyik
ügyfele valamilyen díjat vett át. Igazából Hester sem érezte jól
magát. Miközben a borát iszogatta – túl sokat is, mint később
kiderült –, egyre szűkebbre húzta a szemét. Körbe-
körbenézett, grimaszolt, és ezüstkanálról, születési előjogokról
meg beltenyészetről mormogott magában. Amikor az unokája
megkérdezte, mi baja, ő alaposan végigmérte, és azt mondta
(elég hangosan ahhoz, hogy a körülöttük állók is hallják):
„Félig zsidó vagy, félig fekete, duplán kilógsz ebből a klubból
– azután tartott egy kis szünetet, magasba emelte egy ujját, és
még hozzátette: – vagy egyszerre vagy díszzsidó és
dísznéger.” Amikor egy idősebb hölgy, akinek agyagsapkához
hasonló, hófehér haja recsegett, ha megmozdult, feléjük
pisszegett, Hester azt felelte neki, hogy megcsókolhatja a
seggét.

Ez volt Matthew nagyanyja. Ha vitát tudott provokálni,
sosem hagyta ki a lehetőséget.

Ez egyszerre volt rémisztő és megnyugtató. A rémisztő
része elég egyértelmű. Megnyugtató meg azért volt, mert
mindig vigyázott rá, és benne sosem merült fel, hogy a
nagyanyjának ne lenne igaza. Nem érdekelte, hogy apró, meg
elmúlt hetven, vagy bármi ilyesmi. Matthew szemében a
nagyanyja szuperhős volt.

Úgy tucatnyian jöhettek el. A szülők ragaszkodtak hozzá,
hogy bulinak nevezzék az estét, pedig csak összegyűltek
Crash „alsó szintjén” – a szülei nem szerették, ha pincének
nevezik –, ez volt a legvagányabb hely, ahol Matthew életében



járt. Kívülről régimódi volt, de belülről a lehető
legmodernebb. A házi mozi inkább valódi mozi volt,
vadonatúj hangrendszerrel és több mint negyven székkel. Elöl
cseresznyefa bárpult és igazi mozis popcornautomata állt. A
folyosót régi filmes hirdetések meg Crash apja tévéműsorának
a plakátjai díszítették. A játékszoba a Silverballnak, az Asbury
Park híres sétányán működő flipperpalotának a kicsinyített
mása volt. Az egyik folyosó végén lévő helyiséget
borospincének rendezték be, és tölgyfa hordókkal rakták tele.
A másik folyosó mélyebbre, és egy szabályos méretű
kosárcsarnokba vezetett, amely a Knicks Madison Square
Gardenben lévő pályája pontos másának tűnt – sok másolat
volt itt!

Soha senki nem lazult a kosárpályán. Soha senki nem
használta a flipperszobát. A moziba sem ült be senki. Nem
mintha Matthew annyit járt volna ide. Jó régóta nem
haverkodott a népszerű srácokkal, de nemrég visszaküzdötte
magát közéjük. Őszintén szólva imádott velük lenni. A
népszerű srácok nagyon menő dolgokat csináltak, ott volt
például az, amikor Crashnek Manhattanben szerveztek
születésnapi partit. Az apja bérelt fekete limuzinokkal vitette
őket oda, és magát a bulit valami hatalmas helyen tartották,
ami régen bank volt. Az összes srácot Dash Maynard
valóságshow-ja, a Dögös modellek fehérneműben régi versenyzői
kísérték be. Egy tévésztár dj-zett, és amikor bejelentette, hogy
jön „a legjobb barátom, a mi ünnepeltünk!”, akkor Crash fehér
lovon érkezett, igazi lovon, az apja meg egy autóval hajtott
mögötte, egy vörös Teslával, amit a fia kapott tőle ajándékba.

Ezen az estén a csapat a „hétköznapi” tévészobában kötött
ki: egy 250 centis Samsung 4K Ultra HD készülék lógott a
falról. Crash és Kyle focis videojátékot nyomott, a többiek –
Luke, Mason, Kaitlin, Darla, Ryan és persze Sutton, ő sosem
maradt ki – úgy hevert szétszórva a dögös babzsák fotelekben,
mintha valami óriáslény potyogtatta volna őket az égből. A
legtöbben beszívtak. Caleb és Brianna félrevonult egy szobába
a folyosó végén, hogy magasabb szintre emelje a kapcsolatát.

A szoba sötét volt, csak a tévé és a mobilok kékes fénye
világította meg az osztálytársak arcát, és kísértetiesen



sápadtnak mutatta mindannyiukat. Sutton jobboldalt feküdt,
rá egyáltalán nem jellemző módon magában. Matthew ki
akarta használni a kínálkozó lehetőséget, és ürügyet keresett,
amellyel közelebb kerülhet hozzá. Hetedik óta viszonzatlanul
szerette Suttont: a szinte természetfölötti tartású, szőke,
makulátlan bőrű és részegítő mosolyú Suttont. A lány mindig
kedves és barátságos maradt, de a Matthew-féle gyerkőcöket
hatodik fokozatú fekete öves profizmussal tartotta a
jégveremben.

A tévéképernyőn Crash digitális irányító embere hosszú
passzal indított, és touchdown lett a vége. Crash felugrott,
rövid győzelmi táncot lejtett, és azt üvöltötte Kyle arcába:
„ennyi voltál!”. A többiek meggyőződés nélkül nevettek,
közben fél szemmel a telefonjukat figyelték. Crash úgy nézett
körül, mint aki ennél azért határozottabb reakciót várt volna.
De hiába.

Ez az este más volt.
Valami megülte a szoba levegőjét: egy fuvallatnyi félelem

vagy fásultság.
–  Kérjünk még rágcsálnivalót? – kérdezte Crash. Senki

sem válaszolt.
– Ne már, ki száll be?
A vonakodó mormolással is megelégedett. Rácsapott a

házi telefon gombjára.
–  Igen, Mr. Crash? – szólt bele egy hang mexikói

akcentussal.
– Rosa, kaphatunk nachost és quesadillast?
– Természetesen, Mr. Crash.
– És ledarál nekünk egy adag házi guacamolét?
– Természetesen, Mr. Crash.
A tévéképernyőn Crash kezdett. Luke és Mason sörözött,

Kaitlin és Ryan megosztozott egy jointon, Darla pedig a Juul
legújabb ízesítéseit próbálgatta az e-cigijében. A helyiség
valaha Crash apjának a szivarszobája volt, és csináltak vele
valamit, így az új füstöt igazából nem lehetett érezni. Kaitlin
továbbította az e-cigit Suttonnek, ő elfogadta, de nem vette a
szájába.

– Haver, imádom Rosa guacamoléját! – lelkendezett Kyle.



– Nyilván!
Crash és Kyle összepacsizott, mire valaki, talán Mason

kipréselt magából egy röhintést. Luke követte, azután Kaitlin,
végül Matthew-t és Suttont kivéve szinte mindenki. Matthew
nem tudta, miért vihognak a többiek – Rosa guacamoléján? –,
de a hangok kicsit sem voltak hitelesek. Mintha túlságosan
erőltetnék, hogy úgy viselkedjenek, ahogy szoktak.

– Bejelentkezett a csaj az appon? – kérdezte Mason. Csend.
– Csak azt kérdeztem…
–  Nincs semmi – vágott közbe Crash. – Van egy appom,

ami értesít, ha van újság.
Még hosszabb csend.
Matthew kisurrant a szobából. A borospince közel volt, ott

elbújhatott egy kicsit. Becsukta maga mögött az ajtót, leült egy
hordóra, amelyet a Maynard borászat logója díszített – igen,
volt egy borászatuk is –, és felhívta a nagyanyját.

– Szia, Matthew.
– Megtaláltátok már?
– Miért suttogsz? Hol vagy?
– Crash szüleinél. Beszéltél Naomi anyjával?
– Igen.
Matthew érezte, hogy vadul kalapálni kezd a szíve.
– Mit mondott?
– Nem tudja, hol lehet Naomi.
Lehunyta a szemét, és felnyögött.
– Matthew, mit nem mondasz el nekünk?
– Nem számít.
– Dehogynem számít.
Semmit nem tudott mondani. Még nem.
– Felejtsd el, hogy kértem valamit, oké?
– Nem oké.
Egy férfihang hallatszott a háttérből:
– Tíz másodperc, és indulunk!
Azután valaki más is mondott valamit, de nem értette,

hogy mit.
–  Visszahívlak – mondta Hester, és kinyomta a telefont.

Matthew éppen eltette volna a mobilját, amikor egy ismerős
hang szólalt meg mögötte:



– Szia.
Megfordult. Sutton állt a borospince ajtajában. A

tévészoba félhomálya után még mindig hunyorgott.
– Szia – felelte a fiú.
Sutton egy üveg sört tartott a kezében.
– Kérsz egy kortyot?
Megrázta a fejét, attól félt, hogy a lány undorítónak tartja

a bacilusait, vagy valami ilyesmi. Persze, akkor miért kínálta
volna meg?

Sutton úgy nézett körül, mintha még sosem járt volna a
borospincében, pedig ő a menők bandájának állandó tagja
volt. Állandó.

– Mit csinálsz itt? – kérdezte.
Matthew vállat vont.
– Nem is tudom.
– Nem vagy jó formában ma este.
Meglepte, hogy Sutton észrevesz ilyesmit.
Másodszor is vállat vont. Haver, nem tudod, hogy kell

udvarolni, vagy mi?
–  Nyugi, nincs semmi baja – mondta váratlanul Sutton.

Ilyen egyszerűen.
– Matthew!
– Tudod, hogy hol van?
– Nem, csak… – Most a lány vont vállat. Matthew mobilja

zizegni kezdett. Odalesett.
Merre vagy?
Wilde volt az. Matthew gyorsan visszaírt:
Crash Maynardnél.
Naomi ott van?
Nincs.
Sutton tett felé egy lépést.
– Kicsit aggódnak miattad.
– Kik?
–  Crash meg Kyle… a többiek. – Ránézett azzal a kék

szemével. – Én is.
– Semmi bajom.
Most a lány telefonja rezgett. Elkerekedő szemmel olvasta

az üzenetet.



– Atyaég!
– Mi van?
Felnézett rá a gyönyörű szemével.
– Te voltál…?
A folyosó túlsó végéről üvöltözés hallatszott.
Matthew gyorsan beírta:
Bakker!
WILDE: Mi van?
Éppen, amikor Matthew megnyomta a küldés gombot,

Crash rontott be a borospincébe: valami nagy baj történhetett.
Közvetlenül mögötte Kyle érkezett. Mindketten a

kezükben tartották a mobiljukat. Crash olyan lendülettel
indult Matthew felé, hogy ő maga elé kapta az öklét, mintha
egy ütést akarna kivédeni. Crash megtorpant, megadást
jelezve felemelte a kezét, és elmosolyodott.

Behízelgő mosoly volt. Matthew érezte, hogy valami
felkavarodik a gyomra mélyén.

– Hé, hé – Crash igyekezett megnyugtatóan beszélni, de a
hangja úgy csúszott végig Matthew hátán, mint egy kígyó. –
Lassítsunk le egy kicsit.

Első ránézésre Crash Maynard jóképű gyerek volt –
hullámos sötét haj, egy fiúzenekar tagjához illő, elgondolkodó
arc, a legfrissebb divat szerint feldíszített vékony test. De aki
alaposabban megnézte, az észrevehette, hogy semmilyen
szempontból sincs benne semmi különös, csak – ahogy Hester
viccelt egyszer egy gazdag lánnyal kapcsolatban, akivel össze
akarta hozni Matthew-t – „akkor néz ki jól, amikor a pénzén
áll”.

Crash egy nagy, ezüst, mosolygó koponyát formázó
gyűrűt viselt. Az ékszer nevetségesen festett a vékony, sima
ujján.

A kedveskedő mosoly még nem hervadt le az arcáról,
miközben felemelte a telefonját, és Matthew felé fordította.

– Nem magyaráznád ezt meg?
Azzal az ujjával bökött rá a kijelzőre, amelyiken a

koponyás gyűrűt hordta. A koponya mintha rákacsintott
volna Matthew-ra. Elindult egy videó, először egy tévéhíradó
ismerős logója ment le, azután a nagyanyja jelent meg a



képen.

De először egy most érkezett friss hír…

Naomi fotója töltötte be a telefont.

A New Jersey-i Westville-ben eltűnt egy lány, és
segítségre van szüksége. Naomi Pine-nak legalább egy
hete veszett nyoma. Nem érkezett bejelentés, hogy
valaki látta volna, váltságdíjat sem követelt senki, de a
barátai attól félnek, hogy a tizenéves lány veszélyben
lehet…

Jaj, ne…
Matthew-nak görcsbe rándult a gyomra. Arra nem

számított, hogy Nana esetleg élő adásban hozza szóba a
történteket. Vagy talán a lelke mélyén erre vágyott? Az nem
lepte meg, hogy a műsor – az app órája szerint alig két perccel
korábban sugározták – ilyen hamar elterjedt a haverjai közt.
Manapság ez így ment. Valaki beállította, hogy megkapja a
Naomi Pine-ról szóló friss híreket, vagy valakinek a szülei
látták az adást, és rögtön ráírtak a gyerekükre: ez a lány nem
hozzátok jár?, esetleg valaki követte Twitteren a CNN-t.
Mindegy, a világ már így működött, ennyire gyorsan terjedt
az információ.

–  Ez a te nagyanyád, nem? – Crash változatlanul
mosolygott.

– Igen, de…
Crash a gyűrűs jobb kezével intett, hogy folytassa.
– De?
Matthew hallgatott.
– Meséltél valamit a nagyinak? – gúnyolódott Crash.
–  Mi van? – Matthew igyekezett úgy tenni, mintha

bántaná a feltételezés.
– Ja, nem, nyilván nem.
A mosoly nem hervadt le az arcáról – de ez a mosoly a

gyűrűjét díszítő koponya vérfagyasztó tükörképe volt.



Közelebb lépett, és Matthew vállára tette a kezét. Azután a
legcsekélyebb figyelmeztetés nélkül felrántotta a térdét,
egyenesen a vele szemben álló ágyékába, miközben a vállát
lefelé húzta, hogy erősebb legyen a hatás.

Matthew megtántorodott.
A fájdalom azonnal támadott, izzó fehér volt, és mindent

elborított. Matthew szemébe könnyek szöktek, a testrészei
felmondták a szolgálatot. A térde is megadta magát, és ő a
földre zuhant. A fájdalom felfelé szállt a gyomrából, a tüdeje
is megbénult. A fiú a mellkasához rántotta a térdét, és
embrionális pózba húzta magát a földön.

Crash lehajolt, a száját közvetlenül Matthew füle mellé
dugta.

– Szerinted hülye vagyok?
Matthew arca a padlódeszkára simult. Még mindig nem

kapott levegőt. Úgy érezte, mintha valamelyik része
helyrehozhatatlanul tönkrement volna, és ő már soha nem
lesz jobban.

–  Luke-kal és Masonnel jöttél ide. Ők meg azt mesélik,
hogy éppen a nagyiddal dumcsiztál, amikor felvettek.

Lélegezz, mondta magának Matthew. Próbálj meg levegőt
venni.

– Mit mondtál neki, Matthew?
Fogcsikorgatva sikerül kinyitnia a szemét. Kyle az ajtónál

állt, őrködött, Suttont nem látta. Ő volt a csali? Vajon tényleg
képes volna rá…? Nem, biztosan nem tudta, hogy ez lesz a
vége. És nem…

– Matthew!
Felnézett, újra végigszántott rajta a fájdalom.
– Megölhetnénk, és megúsznánk. Tudod, ugye?
Matthew megdermedt. Crash ökölbe szorította a kezét,

megmutatta neki az ezüstkoponyát.
– Mit mondtál a nagyanyádnak?



NYOLCADIK FEJEZET

Két szinttel a borospince fölött, a jókora épület nyugati
szárnyában, egy kör alakú toronyszobában Dash Maynard és
a felesége, Delia két burgundivörös, nagy, füles fotelben
üldögélt a túlméretezett kandalló előtt, amelyben kerámiából
készült nyírfahasábok között gázlángok égtek. Ezt a szobát
három évvel korábban toldották a házhoz, és A szépség és a
szörnyeteg könyvtárnak nevezték, mert padlótól a plafonig
tölgyfa polcok keretezték, amelyekhez rézrúdra erősített,
mozgatható létrát támasztottak.

Dash Maynard Teddy Roosevelt életrajzát olvasta.
Nagyon szerette a történelmet, mindig is szerette, bár
köszönte szépen, semmi kedve nem volt a részévé válni.
Mielőtt nagy sikert aratott híres-hírhedt önsegítő
beszélgetőműsorával, a Rozsdás Show-val, azután egy új
műfajjal, amelyet a csatornák minőségi reáljátéknak neveztek
– vagyis a tévés játék és reality műsor keveredtek benne
ügyetlenül –, Dash Maynard számos díjat kapott a
dokumentumfilmjeiért. Emmyt nyert a PBS megrendelésére
gyártott, izgalmas rövidfilmjével, amely az 1937-es nankingi
mészárlást mutatta be. Imádott elmerülni egy témában,
interjút készíteni, a terepen forgatni, és a vágószobában
kivirágzott: megszámolhatatlan órányi felvételből is erős
hatású történetet tudott teremteni.

Delia Reese Maynard, a közeli Reston College
politikatudományi karának vezetője diákok esszéit olvasta.
Dash szerette nézni, ahogy a felesége a tanítványai dolgozatait
javítja. A szemöldöke körüli barázdát, az összeszorított száját,
a lassú fejmozdulatot, amikor egy rész megtetszik neki. Dash
és Delia – Dupla Déék, ahogy valaki viccből szólította őket – a
nyáron azzal ünnepelte a huszonötödik házassági
évfordulóját, hogy balti-tengeri jachttúrára vitte tizenhat éves



fiát, Crasht és a tizennégy éves ikreket, Kierát és Karát.
Napközben horgonyt vetettek egy elhagyott sziget öblében,
úsztak, jet-skiztek és wakeboardoztak. Délutánra és estére
pedig behajóztak Szentpétervár, Stockholm vagy Riga
kikötőjébe. Csodás út volt.

Dash úgy gondolt most erre a családi vakációra, ettől az
átkozott országtól távol, mint a vihar előtti csendre.

Szerencsés emberek voltak. Tudta jól. Az emberek a
hollywoodi elithez sorolták őket, pedig Dash szerény
körülmények között, egy háromlakásos társasházban született
és nőtt fel Brooklyn Bedford-Stuyvesant kerületében. A szülei
a Hunter College fő campusán tanítottak Manhattanben. Dash
az apja kedvenc írójáról, Dashiel Hammettről kapta a nevét. Ő
és Delia először régi krimik miatt lettek jóban – de nagyon
jóban, miközben Raymond Chandler, Agatha Christie, Ngaio
Marsh és persze Dashiel Hammett első kiadású köteteit
böngészték egy washingtoni antikváriumban. A két rosszul
fizetett politikusgyakornok a Capitol Hillen nem engedhetett
meg magának első kiadású könyveket. Most meg ebben a
szobában volt a világ egyik legnagyobb ilyen gyűjteménye.

Ahogy mondani szokták, az élet túl rövid.
Az elmúlt tíz évben, amióta Dash produkciós cége igazi

sikert aratott egy főidőben sugárzott műsorral, amelyben
celebek „átlagos” amerikainak álcázták magukat, és hat
hónapot a köznép körében töltöttek, a házaspár megpróbálta a
hírnevet meg a pénzt egyensúlyban tartani a számukra
legfontosabb alapértékekkel: a családdal és a tanulással. És ez
nem ment magától.

A legtöbb szempontból létrejött a harmónia. Igaz, Crash
egy kicsit elkényeztetett volt, és játszotta az eszét, Kiera meg
enyhe depressziós tüneteket mutatott, de hát manapság ez a
természetes. Dash és Delia nagyon közel álltak egymáshoz.
Ezért szerették annyira az ilyen estéket: a fiuk kisebb bulit
szervezett odalent, a szülei fent élvezték egymás csendes
társaságát.

Dash imádta ezt. Ilyenkor volt boldog. Így szerette volna
eltölteni élete hátralévő részét.

De erre hiába vágyott.



Kopogtattak a könyvtárszoba ajtaján. Gavin Chambers, az
egykori tengerészgyalogos ezredes, aki jó ideje az egyre
jövedelmezőbb magánbiztonsági iparban dolgozott, már
azelőtt belépett, hogy Dash annyit mondhatott volna:
„szabad”. Chambers még mindig úgy nézett ki, mint egy
tengerészgyalogos – sörtefrizura, egyenes hát, rezzenéstelen
tekintet.

– Valami baj van? – kérdezte Dash.
Chambers Deliára pillantott, mintha jelezni akarná, hogy

jobb lenne, ha a kis hölgy távozna. Dash vágott egy grimaszt.
Delia nem mozdult.

– Mondja csak! – szólt rá Dash.
– A tévében most ment egy műsor – jelentette Chambers. –

Egy eltűnt lányt említettek benne, akit Naomi Pine-nak
hívnak.

Dash a feleségére nézett, de ő csak megvonta a vállát.
– És?
–  Naomi egy iskolába jár Crashsel. Van jó pár közös

órájuk.
– Még így sem tudom…
–  A lány kommunikált a fiával. Főleg szöveges

üzenetekben. És az újságírót, aki bemondta a tévében, Hester
Crimsteinnek hívják. Az unokája, Matthew épp lent van a
fiával.

Delia letette a dolgozatokat egy kisasztalra.
–  Még mindig nem értem, ezredes, hogy mi közünk van

ehhez.
– Én sem – felelte Chambers.
– Akkor?
– Még. – És a nyomaték kedvéért megismételte. – Én sem

értem még.
Két kíváncsi szempár kereszttüzében állt, és mereven

előre nézett.
–  De, tisztelettel, nem hiszek a véletlenekben, különösen

most.
– Mit gondol, mit kellene tennünk?
–  Azt hiszem, beszélnünk kell a fiával, hogy kiderítsük,

milyen viszonyban van Naomival… – Megcsörrent a telefonja.



Olyan hirtelen mozdulattal emelte a füléhez, mintha egy
elöljárójának tisztelegne. – Igen?

Három másodperccel később Gavin Chambers zsebre tette
a készüléket.

– Ne hagyják el a szobát. Rendkívüli esemény történt.

Miközben a Skyline Drive-on a Maynard-major – atyaég,
milyen nagyképű név – felé száguldott, Wilde nagyon
remélte, hogy újabb üzenet érkezik Matthew-tól.

De nem jött semmi.
A legutolsó üzenet lebegett állandóan a szeme előtt, és

nem hagyta nyugodni:
Valami rossz történik.
Lehet, hogy nem érdeklik az ösztönei – Hesternek

legalábbis ezt mondta nemrég –, de amikor rákanyarodott a
major felé vezető bekötőútra, az ösztönei azt súgták, hogy
vegye komolyan az üzenetet.

Valami rossz történik.
A Maynard-major harminc hold erdő közepén állt,

amelyet a ramapók a sajátjuknak tartottak. Az egy tucat lovat
is befogadó istálló mellé tenisz- és díjugratópálya meg
medence és még ki tudja, mi minden épült. A középpontban
hatalmas György kori stílusú ház magasodott, amelyet egy
olajbáró építtetett a viharos húszas években. A 35 szobás
épület fenntartása olyan sokba került, hogy vagy egy
negyedszázadra átadták a pusztulásnak, azután felbukkant
Dash Maynard, a tévés megaproducer plusz kábelcsatorna-
tulajdonos, valamint a felesége, Delia, hogy újrateremtsék a
hely eredeti pompáját, sőt még rá is tegyenek egy lapáttal.

Wilde megállt a kovácsoltvas kapunál. De a ház bejárata
innen még vagy négyszáz méternyire volt. Néhány fénypont
látszott a távolban, semmi több. A férfi megnyomta a
kaputelefon gombját, és közben újra megnézte a telefonját,
remélte, hogy elkerülte a figyelmét a zizegés.

Matthew nem jelentkezett.
Küldött egy új üzenetet:



Itt vagyok a kapunál.
– Segíthetek? – hallatszott a hangszóróból.
Wilde elővette a jogosítványát, és a kamera elé emelte.
– Matthew Crimsteinért jöttem.
Csend.
– Matthew Crash barátja.
– És ön milyen kapcsolatban áll vele?
– Matthew-val?
– Igen.
Furcsa kérdés.
– A keresztapja vagyok.
– És mi a látogatása célja?
– Azért jöttem, hogy hazavigyem.
–  A fiú Mason Perdue gépkocsijával érkezett, és úgy

tudjuk, hogy azzal is szándékozik távozni.
– Akkor mondja meg neki, hogy változott a terv.
Csend.
– Halló! – próbálkozott Wilde.
– Egy pillanat türelmet.
Eltelt egy kis idő.
Wilde újra megnyomta a kaputelefon gombját. Nem

kapott választ.
Hosszan lenyomva tartotta a gombot. Hiába.
Körülnézett, hogy lát-e kábelt a kapu közelében. Nem volt

semmi. Ezek szerint nincs áram a kerítésben. Ez jó. Magas
volt, hegyes tüskékkel a tetején, de az nem lesz probléma.
Természetesen mindenfelé biztonsági kamerák működtek, de
az sem zavarta. Most pont jól jött, ha látják.

Wilde behúzta a kéziféket, és kiszállt a kocsiból. A kaput
nézte. Három és fél méteresre saccolta, a kovácsoltvas rúdjait
úgy tizenöt centi választotta el egymástól. Ott érdemes
megpróbálni, ahol a kapu két szárnya találkozik, mert ott
vastagabb a fémrész. Fuss neki, húzd fel magad, lendülj át.
Wilde a fél életét mászással töltötte. Gyerekkorában, a civil
életében és katonaként is mászott hegyre, fára, sziklára, falra.
Hiába végződnek a rudak hegyesen, ez a kapu sem fogja
megállítani.

Tett két nagy lépést a kapu felé, amikor megreccsent a



hangszóró.
– Állj! Ne…
A többit már nem hallotta.
Wilde elrugaszkodott, nekiszorította a talpát az egyik

fémrúdnak, felhúzódzkodott, mintha csak függőlegesen futott
volna tovább, két kézzel elkapta a csúcsdíszeket, és átvetette a
lábát. Megfordult, a bal kezét elengedte, és kinyújtotta a lábát.
A két talpával lefékezte magát valamennyire, azután
elrugaszkodott. Épp leért a földre, amikor két autó indult el
felé.

Nem egy. Kettő.
Ez túlzásnak tűnt.
Vagy talán mégsem. Dash Maynard is bekerült

mostanában a hírekbe. Azt beszélték róla – bár ezt ő
határozottan tagadta –, hogy a műsorába érkezett szereplőkről
mindent felvett, még az öltözőbeli beszélgetéseiket is. Sőt azt
is pletykálták, hogy ezek a felvételek sok hírességnek és
politikusnak árthatnának, különösen Rozsdás Eggersnek, az
egykori önsegítő gurunak, az Egyesült Államok szenátorának,
a zsarnokfiókának, aki indult az elnökségért, és egyre jobbnak
tűntek az esélyei.

Mindkét autó reflektora megvilágította, amikor lefékeztek
a közelében. A járművekből két-két férfi szállt ki. Wilde maga
elé tartotta a kezét, hogy jól lássák. Nem szerette volna, hogy
valaki valami hülyeséget csináljon.

A balról érkező két nagydarab alak elindult felé.
Kidüllesztették a mellüket, a karjukat lóbálták – szerették
volna egyértelművé tenni, hogy ki itt az alfa-hím. Az egyiken
kapucni volt, a másik kiszőkített Thor-frizurát és olyan zakót
viselt, amely nem passzolt rá.

A zakó azért nem passzol, gondolta Wilde, mert a pasas
fegyvertokot hord a bal hóna alatt.

Sok olyan alakot látott már, mint ez a kettő. Ha nem volna
fegyverük, könnyen elbánna velük.

Felkészült, végiggondolta az esélyeit, de a jobb oldali
autóból kiszálló férfi – tüsifrizurás, ősz hajú, katonás –
felemelt kézzel megállította a párost. Nyilván ő a főnök.

–  Hé, maga! – kiáltott oda az ősz hajú Wilde-nak. – Jól



átugrott.
– Kösz.
– Tartsa úgy a kezét, hogy lássuk.
– Nincs nálam fegyver.
– Innen nem mehet tovább.
–  Nem is akarok továbbmenni – felelte Wilde. – A

keresztfiamért, Matthew Crimsteinért jöttem.
– Értem, de vannak szabályaink.
– Milyen szabályok?
–  Az ideérkező kiskorúaknak tájékoztatniuk kellett

minket, hogy miképpen távoznak majd – mondta, és ez
nagyon logikusnak hangzott. – Egyértelműen elmondtuk
nekik, hogy csak az jöhet be, akit meghívtak vagy rendesen
igazoltak. Matthew Crimstein Mason Perdue-vel érkezett, és
azt mondta, vele is fog hazamenni. Erre maga minden előzetes
bejelentés nélkül ideállít… – A férfi úgy tárta szét a kezét,
mintha nemcsak a logika hangját, hanem a józan ész
legsűrűbb lényegét képviselné. – Érti már, mi a bajunk?

– Akkor beszéljen Matthew-val.
– Nálunk az a szabály, hogy szervezett vendéglátást nem

zavarunk meg.
– Jó sok szabályuk van.
– Segít rendet tartani.
– Látni akarom a keresztfiamat.
–  Sajnos ez a jelen pillanatban nem lehetséges – Wilde

mögött kinyílt a kapu. – Arra kell kérnem, hogy távozzon.
– Hát az kizárt.
Lehet, hogy az ősz hajú, elmosolyodott.
– Még egyszer megkérem.
–  Matthew küldött egy üzenetet, hogy jöjjek érte. Hát

eljöttem.
– Kérem, menjen ki a kapu elé.
– Mondtam, hogy az kizárt.
A nagydarab fickóknak nem tetszett Wilde stílusa.

Összehúzták bozontos szemöldöküket. A szőkített Thor az ősz
hajú felé fordult, remélte, hogy engedélyt kap a következő
fokozat beindítására.

– Nincs rá joga, hogy itt tartózkodjon, Mr. Wilde.



Megzavarta, hogy a nevén szólítják, de csak egy
pillanatra. Nemrég belemutatta a kamerába a jogosítványát.

– Maga nem a fiú apja, ha nem tévedek.
Az ősz férfi mosolygott. Tudta a választ, annyit legalábbis

tudott, hogy Wilde a keresztfiáért jött, vagyis valószínűleg
mindent tudott.

–  Még fontosabb, hogy maga illetéktelen behatoló, aki
átmászott a biztonsági kerítésen.

Mindannyian léptek egyet felé. Wilde előre nézett, a
főnökre, de a látótere szélén érzékelte, hogy Thor még
közelebb óvakodik, és úgy rogyasztja be a lábát, mintha
láthatatlan nindzsa volna. Wilde szeme nem mozdult.

–  Jogunk van hozzá, hogy a fenyegetésre fizikai erővel
válaszoljunk – folytatta az ősz hajú.

Hát megérkeztek: mind ott álltak azon a keskeny sávon, a
szakadék szélén, ahol olyan sokan álltak már a történelem
során, azután megcsúsztak, és előrezuhantak, bele a véres
erőszakba. Wilde még mindig nem hitte, hogy az őrök idáig
merészkednek, és megkockáztatnak egy olyan botrányt,
amely bekerülhet a hírekbe vagy feljuthat a netre, és azzal
újraéleszti az egyébként éppen lecsendesedni készülő
konfliktust. De ki tudja? Ilyen a szakadék szélének a
természete. Csúszós. A legjobb terveket is összezavarhatja egy
borzasztó hiba.

Nem fontos, hogy ki jó, ki rossz. A lényeg, hogy az ember
ritkán gondolja végig a tetteinek következményeit.

Egyszerűbben szólva, az ember néha nagyon buta.
És ekkor minden megváltozott.
Először csak Wilde vette észre a változást. Néhány

pillanatig egyedül csakis ő tudott róla. Két másodperc,
legfeljebb három. Biztos volt benne, hogy ez az előny – mert
remélte, hogy a változás előnyt jelent – gyorsan megszűnik,
lenullázódik.

Wilde megérezte azt, amit úgy hívott: a Zavar.
Mások ugyanezt ómennek, előérzetnek vagy sejtésnek

nevezték, olyasminek, ami egyébként is éles érzékeit szinte
természetfölöttivé emelte. Pedig nem erről volt szó. Igazából
nem. Az ezredévek során az ember a jóhoz és a rosszhoz is



alkalmazkodott. Egy friss példa: a GPS-navigáció. Számos
tanulmány bizonyítja, hogy az emberi agy egy része – a
hippokampusz (az a terület, amely a tájékozódást is segíti) és
az agykéreg (amely a tervezés helye) – átalakul, talán el is
sorvad, mert az ember már a GPS segítségével tájékozódik. És
ehhez néhány év is elég volt. De vegyük az emberi történelem
teljes hosszát, amikor barlangokban meg erdőkben éltünk, fél
szemünket nyitva tartva aludtunk, nem védett semmi, és
csúcsra járattuk az egyszerű túlélési ösztöneinket. Azután
gondoljuk végig, hogyan puhult fel és kopott el mindez a
házak, zárt ajtók fejlődésével meg mindazzal, amit a
civilizáció adott vagy elvett. Csakhogy Wilde-ra ez nem
vonatkozott. Amióta az eszét tudta, úgy élt, hogy az eredeti
ösztönök ugrásra készen álltak benne. Hamarabb megértette,
mint meg tudta volna fogalmazni, hogy bármelyik pillanatban
rátámadhat egy ragadozó. Megtanulta, hogy megérezzen,
hogy felfogjon bármilyen közelgő Zavart.

A természetben ez nem ritka, persze. Vannak állatok,
amelyeknek különösen jó a hallásuk vagy a szaglásuk vagy a
látásuk, és még azelőtt el tudnak menekülni, hogy a veszély
túl közel kerülne hozzájuk. Wilde-ban is megvolt ez a
képesség.

Ezért hallotta a hangot. A többiek nem. Még nem.
Lihegés. Ennyi volt az egész. Valaki futott feléjük. Sőt

valószínűleg többen voltak. Valaki veszélybe került, és
nagyon gyorsan menekült. Valaki más meg üldözte.

Nem vette le a szemét az ősz férfiról, de óvatosan
közelebb lépett Thorhoz. A lehető legközelebb akart lenni
ahhoz, akinél fegyver volt.

Egy másodperc sem telt el, és Wilde meghallotta az első
kiáltást.

– Segítség!
Ez Matthew hangja.
Le kellett küzdenie az ösztöneit, hogy a kiképzése

vezethesse. Az ösztönei azt parancsolták, hogy fusson arra,
ahonnan a keresztfia kiáltását hallotta. Ez lett volna a
természetes reakció. De Wilde felkészült erre a pillanatra. Az
ősz hajú mögül, a domboldalból, a ház felől harsanó kiáltásra



mindenki odakapta a fejét. Ez is természetes volt, de ő
felkészült rá. Aki nem tudta, hogy nemsokára hall majd egy
kiáltást, az mind egyformán reagált.

Thor is arra fordult, amerről Matthew hangját hallották.
Már nem Wilde-ot figyelte.

Ő erre a lehetőségre várt. A többihez elég volt egy
másodperc. Ahogy előre eltervezte, megpördült, és bal
könyökkel arcon vágta Thort. Ugyanabban a pillanatban, még
mielőtt az ellenfele összeeshetett volna, jobb kézzel a szétnyíló
zakójába nyúlt, és elkapta a hóna alá szíjazott fegyver
markolatát.

Mire Matthew másodszor is segítségért kiáltott, Thor a
földön feküdt, Wilde a kezében tartotta a pisztolyt, és a csövet
ide-oda mozgatta az ősz hajú és a másik két férfi között.

– Egy rossz levegővétel, és végetek!
A földön fekvő Thor felnyögött, és Wilde felé mozdult,

erre ő fejbe rúgta. Az autóbehajtón futó lábak egyre közelebb
értek. Egy pillanatig mind vártak. Matthew rohant feléjük, de
úgy, mintha az életét féltené, és kevéssel lemaradva két másik
srác követte. Amikor odaért, alaposan összezavarodott. A
mögötte érkező páros szintén.

–  Menj ki a kapun! – mondta neki Wilde. – Szállj be a
kocsiba!

– De…
– Gyerünk!
–  Csak játszottunk, és kész. Mondd meg neki, Matthew.

Mondd meg, hogy csak játék volt.
Az ősz férfi nem engedte le a kezét, de a beszélő srác elé

állt.
– Maradj mögöttem, Crash!
– Ez csak játék – folytatta Crash.
– Játék – ismételte Wilde.
– Igen, úgy hívjuk, hogy Éjszakai Koponya. – A mosolygó

koponyás gyűrűre mutatott a kezén. – Igazából éjszakai
fogócskázás. Ugye, Matthew?

A megszólított nem mozdult. A szeme bepárásodott,
közel járt hozzá, hogy sírva fakadjon. Wilde hallotta, hogy a
távolban újabb motor indul be. Az erősítés.



– Matthew, azonnal szállj be a kocsiba!
A fiú megrázta magát, és a kapu felé sietett. Wilde

hátrálva követte, a pisztollyal továbbra is az őrökre célzott.
Nem vette le a szemét az ősz hajúról. Ő volt a főnök, a többiek
nem fognak nélküle mozdulni. És most biccentett felé, mintha
azt akarná mondani, rendben van, húzz innen, mi nem fogunk
feltartóztatni.

Tíz másodperc múlva Wilde beletaposott a gázba, és
Matthew ott ült mellette.



KILENCEDIK FEJEZET

Hester már újra a limuzinban ült, amikor meglátta, hányan
hívták.

Felkészült rá. Az ember nem dobálhat olyan bombákat,
mint most ezt az eltűnt lánnyal kapcsolatosat, anélkül, hogy
fel ne robbanjon valami. Sőt igazából pont ebben
reménykedett – hogy valaki előáll valamivel, vagy csinál
valamit, vagy hibát követ el, vagy próbálkozik valamivel, és
ők ennek segítségével rájöhetnek, hogy mi történt.
Pillanatnyilag az összes mellette és ellene szóló érvet, a
lehetőségeket és kilátásokat számba véve arra tippelt, hogy a
lány megszökött, és az is előfordulhat, hogy öngyilkosságra
készül. Nem akart közönyösnek vagy ridegnek látszani, de ha
már túl is esett a borzasztó tetten, akkor igazából minden
mindegy volt. Viszont ha Naomi esetleg gyógyszereket vett
be, vagy felvágta az ereit, vagy valami távoli helyen egy híd
vagy egy ablakpárkány peremén áll, akkor ez volt a legtöbb,
amit tehetett.

De persze az összes lehetőséget számba véve az sem
kizárt, hogy Hester igyekezete éppen ellentétes hatást vált ki.
A lány esetleg pánikba esik tőle, és cselekvésre szánja el
magát, vagy ha valaki más vitte el, akkor erőszakra késztetheti
az emberrablókat. Felmérte a kockázatokat. De nem az a
típusú nő volt, aki csak ül, és számolgatja a lehetőségeit.

Az első hívó a westville-i rendőrség főnöke volt. Vagyis
Oren.

– Ez gyors volt – szólt Hester a telefonba.
– Mi?
– Komolyan zavarba hoz, Oren, de legközelebb várjon pár

napot. Hogy ne tűnjön ennyire kétségbeesettnek.
–  Egy kicsit pedig kétségbeestem. Mi az isten volt ez a

tévés trükk?



– Látta? Kösz, hogy a rajongóm.
– Úgy hangzom, mint aki vicces kedvében van?
– Valami nem stimmel nekem Naomi eltűnésében.
– Akkor forduljon hozzám.
– Fordultam is. Nem emlékszik?
– De. Mi változott azóta?
– Az apja azt mondta, hogy az anyjával van. Az anyja azt

mondta, hogy nincs vele. A tanára…
– Várjunk csak, a tanárával is beszélt?
– A művészettanárával vagy iskolai pszichológussal vagy

kivel, nem emlékszem pontosan. Valami Ava.
– Erre mikor volt ideje?
Ezt nem lesz könnyű megmagyaráznia.
– Nem én beszélem vele. Hanem Wilde.
Csend.
– Oren?
– Wilde? Őt is belerángatta?
–  Jól van, Oren, valószínűleg figyelmeztetnem kellett

volna, mielőtt a tévében is szóba hozom…
– Valószínűleg?
–  De tényleg rossz előérzetem van. Komolyan neki kell

látniuk az ügynek.
Csend.
– Oren?
– Matthew beszélte rá erre – jelentette ki Oren. – De miért?
Most ő hallgatott el.
– Bármit rejteget is az unokája, el kell mondania. Ezt maga

is jól tudja.

– Mi történt? – kérdezte Wilde, miközben sebesen távolodtak
a Maynard-majortól.

– Az, amit Crash mondott – rezzent össze Matthew. Még
mindig levegő után kapkodott. – Játszottunk.

– Most át akarsz verni?
Matthew pislogott néhányat, hogy ne látsszanak a

könnyei.
– De anyának nem árulhatod el.



– Nem fogom.
– Akkor jó.
– Mert te fogod.
– Az kizárt. Neked elmondom, de neki nem lehet.
– Sajnálom, ez nem így működik.
– Akkor neked sem mondok el semmit.
–  De, Matthew, elmondod. Elmondod, mi történt. És

azután majd az anyádnak is.
A fiú lehorgasztotta a fejét.
– Matthew?
– Jó.
– Szóval?
– Te tudtad, hogy Nana mire készül?
– Mire készül?
– Bemondta a tévében Naomit. Szétkürtölte, hogy eltűnt.
Wilde fejében megfordult korábban, hogy talán ez lesz a

következő lépés. Hester félt, hogy elhalványodnak a nyomok:
ennél többet nem tehetett, hogy felkavarja az állóvizet.

– Mit mondott?
– Nem hallottam – felelte Matthew. – Csak Crash és Kyle

meg a többiek.
– És bepöccentek?
Matthew szaporán pislogni kezdett.
– Matthew?
–  Crash tökön rúgott – egyre több könny gyűlt a fiú

szemében. Néhány csepp végigfutott az arcán.
Wilde megszorította a kormánykereket.
–  Tudni akarták, hogy mit árultam el neki. Arrébb

másztam. És amikor lehetőség támadt rá, elrohantam.
– Most már jól vagy?
– Aha.
– Nem kell orvoshoz mennünk?
– Nem. Gondolom, egy kicsit fájni fog egy darabig.
– Elég valószínű. Crashnek van valami köze Naomihoz?
– Nem tudom. Ez…
– Ez mi?
– De ne mondd el senkinek! Se Naomit, se a ma estét.
– Ezt már megbeszéltük.



–  Majd kitalálom, hogy valljam be anyának. De majd
holnap, jó? Ma inkább nem beszélgetnék vele erről.

Amikor befordultak Matthew-ék utcájába, felvijjogott egy
sziréna, és kék fény villant mögöttük.

–  Azonnal húzódjon az út szélére! – recsegett a
hangosbeszélő. Már kétszáz méter sem választotta el őket a
kaputól, Wilde az ablakon keresztül intett, hogy ott fog
megállni. Újra felharsant a sziréna, és az autó melléjük
húzódott.

A hang nem volt idegen – mindketten ismerték Oren
Carmichaelt –, és olyan hangon csattant fel, hogy az minden
további vitát kizárt:

– Azonnal!
Wilde meglepetésére Oren eléjük vágott, és az útpadka

mellé szorította őket. Azután kiszállt a kocsijából, és elindult
feléjük. Mire odaért, Wilde leeresztette az ablakot.

– Mi a franc ez, Oren, tudja, hogy pár háznyira lakunk.
– Lakunk? – húzta fel a szemöldökét a rendőrfőnök.
Hibáztam, gondolta Wilde.
–  Úgy értem, Matthew, meg ez a járgány. Tudja, hogy

értem. Oren benézett az autóba, odabiccentett Matthew-nak is.
– Jó estét, rendőrfőnök úr – köszönt a fiú.
– Honnan jöttök, fiam?
– A Maynard-majorból.
– Mit csináltál ott?
– Mi köze hozzá? – vágott közbe Wilde, de Oren nem vett

róla tudomást:
– No, fiam?
– Buli volt.
Oren jobban megnézte a fiút.
– Nem nézel ki túl jól.
– Jól vagyok.
– Biztos?
Wilde nem tudta eldönteni, mennyit kellene elárulnia az

előbb történtekről. De mielőtt határozott volna, Matthew még
egyszer megszólalt.

– Minden rendben van. Éjszakai Koponyát játszottunk.
– Mit?



–  Olyan fogócskaszerűséget. A kertben rohangásztunk.
Azért nézek így ki.

Oren Carmichael elfintorodott. Wilde-ra pillantott, de ő
nem reagált.

–  Miért kérted meg a nagyanyádat, hogy keresse Naomi
Pine-t? – váltott váratlanul témát a rendőr.

Aha, gondolta Wilde, hát ezért állított meg ilyen
türelmetlenül. Akkor akarta sarokba szorítani Matthew-t,
amikor egyedül van – nincs vele az anyja vagy a nagyanyja, a
két sikeres ügyvéd –, így nyilván nehezebben bújik ki a válasz
alól.

– Ne felelj neki – szólt a mellette ülőre Wilde.
Ez nem tetszett Orennek.
– Micsoda?
– Azt mondtam neki, hogy ne feleljen.
– Magának itt semmihez semmi joga, Wilde.
–  Ezt már hallottam néhányszor ma éjjel. De nem

engedem, hogy olyankor kezdje vallatni a fiút, amikor nincs
vele az anyja.

– Nem tudom, hol van Naomi – tört ki Matthew. – Ez az
igazság.

– És miért kérted meg a nagyanyádat, hogy keresse meg?
– Egyszerűen csak aggódom érte. Nem jött suliba, és…
– És?
– Egy szót se többet, Matthew! – vágott közbe Wilde.
– …és a srácok piszkálják, csak ennyi.
– Te is ezek közé a srácok közé tartozol?
– Na jó, ebből tényleg elég – emelte fel a kezét Wilde. – Itt

fejezzük be ezt a beszélgetést.
– Rohadtul nem…
Wilde beindította az autót.
– Azonnal állítsa le a motort – förmedt rá Oren.
– Talán vádol valamivel?
– Nem.
– Akkor megyünk. Ha akar, jöjjön utánunk a házhoz.

De Oren nem ment utánuk.



Amikor Wilde beállt a ház elé, kinyílt a bejárati ajtó. Sötét
volt, de odabent égett a villany, és a férfi felismerte Laila
sziluettjét az ajtókeretben. Magasra emelte a kezét, és
esetlenül integetett. Wilde csak közelebb érve látta meg, hogy
a mobiltelefonját tartja a kezében.

– Épp keresnek – mondta Laila, azután hozzátette: – Az én
telefonomon.

Ő bólintott, és átvette a készüléket. A füléhez emelte.
– Akkor rendben vagyunk?
Az ősz hajú volt. Wilde nem lepődött meg, látták a

rendszámtábláját. Akik így fel vannak készülve, azok nyilván
könnyedén belenéznek a regisztrációs jegyzékbe, és
megszerzik azt a nevet, címet, vonalas vagy
mobiltelefonszámot, amire szükségük van. A kocsi Lailáé volt,
az ő számát próbálták meg először.

– Gondolom.
– Lehet, hogy Crash nem megfelelően viselkedett.
– Mhm.
– De túl nagy nyomás van rajta. Reméljük, megérti.
– Eltűnt egy lány – felelte Wilde.
– Róla nem tud semmit.
– Akkor mi az a nagy nyomás rajta?
– Más dolgok.
– Megmondaná a nevét?
– Miért?
– Mert maga tudja az enyémet.
Egy kis szünet.
– Gavin Chambers.
– Mint a Chambers Security? Mint Chambers ezredes?
– Nyugalmazott ezredes, de egyébként igen.
Hűha, gondolta Wilde, Maynardék nem aprózzák el, ha a

biztonságukról van szó. Szívesen arrébb ment volna, hogy
Laila ne hallja, de a nő arckifejezéséből arra következtetett,
hogy azzal csak olajat öntene a tűzre.

– Tudja, hogy Crash mit csinált Matthew-val, ezredes?
Laila szeme tágra nyílt.
–  A pincerészben zártláncú videorendszer működik –

felelte Gavin.



– Akkor látta.
– Igen. A felvételnek az a darabja sajnos már nem létezik.

Véletlenül kitörlődött. Tudja, hogy megy az ilyesmi.
– Tudom.
– Elfogadja a bocsánatkérésünket?
– Nem engem bántottak.
– Odaadná akkor a telefont a fiatalembernek?
Wilde nem felelt.
–  Nekem az a dolgom, hogy gondoskodjam Maynardék

biztonságáról, Mr. Wilde. Sokkal többről van szó, mint két
kakaskodó kamaszról.

– Mire gondol?
Ezúttal Chambers maradt adós a válasszal.
–  Tudom, hogy profi abban, amit csinál. De én is az

vagyok. És sokkal több lehetőségem van. Ha mi ellentétbe
kerülünk egymással, az valószínűleg nem ér jó véget.
Járulékos kár is keletkezhet. Egyértelmű, amit mondok?

Wilde Lailára és Matthew-ra pillantott. A járulékos kár.
– Nem nagyon szeretem, ha fenyegetnek, ezredes.
– Egyikünk sem akar úgy élni, hogy folyton a háta mögé

kelljen pillantgatnia, igaz?
– Igaz.
– Ezért nyújtok baráti békejobbot.
– A barátság azért túlzásnak hangzik.
– Igaz. Inkább, ahogy a francia mondja, détente. A pisztolyt

egyébként megtarthatja. Van még bőven. Jó éjszakát, Mr.
Wilde.

Letette.
– Ez meg mi az ördög volt? – kérdezte Laila.
Wilde visszaadta neki a telefont. Szélsebesen

gondolkodott. A közvetlen fenyegetés, amely a legjobban
aggasztotta, az volt, hogy Maynard emberei követik őket, de
úgy tűnik, ezt egyelőre sikerült megúszniuk. Matthew
hazajutott, ő is biztonságban volt. Úgyhogy újra Naomi Pine-
ra koncentrálhatott.

Az apa azt mondta Hesternek, hogy a lány az anyjánál
van. De hazudott. Nyilvánvalónak tűnt, hogy akkor a férfinál
kell kezdeni.



– Volt ennek a hívásnak valami köze Naomi Pine-hoz? –
kérdezte Laila.

– Tudsz róla? – nyögött fel Matthew.
–  Mindenki tud. Miután a nagyanyád bemondta a

tévében, az iskola küldött egy vész-SMS-t. A neten felpörgött
az összes szülői csoport. Lennétek olyan kedvesek, és
elárulnátok, hogy mi történik?

– Majd Matthew – dobta oda neki a slusszkulcsot Wilde. –
Nekem mennem kell.

– Várj, hová?
Túl hosszú lenne elmagyarázni.
– Megpróbálok visszajönni, ha neked jó.
– Wilde!
– Matthew majd elmondja.
A férfi megfordult, és az erdő felé futott.



TIZEDIK FEJEZET

Létezik egy elmélet, amelyet Anders Ericsson pszichológus
dolgozott ki, és Malcolm Gladwell terjesztett el, e szerint egy
adott területen tízezer órányi gyakorlat teszi az embert
szakértővé. Wilde nem hitt ebben, bár értette, miért válnak
könnyen vonzóvá az önbizalom-gerjesztő, lapos jelszavak.

Az erdőben futott, a szeme már hozzászokott a sötéthez.
Az Ericssonéhoz hasonló elméletek nem kalkulálják be az
intenzitás és az elszántság mértékét. Wilde azóta futott így
erdőkben, amióta az eszét tudta. Egyedül. Alkalmazkodva.
Életben maradva. Nem gyakorlat kellett hozzá, hanem az
élete. Beleivódott, mert az élete múlt rajta. Jó, számít, hogy
hány óra telt el. De az intenzitásuk sokkal fontosabb. Milyen
az, ha nincs más választás? Nem ugyanaz, ha azért sétálgat a
fák között az ember, mert jól érzi magát, vagy az apja ezt
szereti, vagy mert kénytelen alámerülni; vagy ha meg kell
ismernie az erdőt, különben meghal. Akkor nincs tettetés. Ha
valaki kíváncsi, milyen vaknak lenni, és eltakarja a szemét…
nem, bocs, az nem ugyanaz, mint a vakság. Bármikor leveheti
a kötést. Önként vállalta, megváltoztathatja, és nincs
veszélyben. Vannak edzők, akik azt mondják a gyerekeknek,
hogy játsszanak úgy, mintha az életük függne tőle. Lehet,
hogy ez hatásos, lelkesítő tanácsnak hangzik, de akinek nem
ettől függ az élete – és a játéktól senkinek sem függ –, annak
ez sosem lesz olyan, mintha valóban az életét kellene
mentenie.

A legjobb sportolók fejében valóban élet vagy halál a tét.
Most képzeljük el, mennyivel volnának jobbak, ha csakugyan
ilyen sok függne a győzelmüktől.

Ez Wilde az erdőben.
A Pine-ház közelében egy rendőrségi autót és a helyi

híradók három kisbuszát látta. A hangulat nem volt izgatott –



nem ez volt az év nagy eseménye, a nyomába sem jött –, de a
híradós furgonok nyilván Hester bejelentésének a hatására
érkeztek, a zsaruk meg azért, hogy valamennyire távol tartsák
őket a háztól. Oren Carmichael a bejárati ajtóban állt, és egy
férfival beszélgetett, valószínűleg ő az apa, Bernard Pine. A
férfi fel volt háborodva, de nem a lánya izgatta, hanem a
rendőrség meg a média figyelme. Vadul gesztikulált, a
rendőrfőnök pedig felé fordított tenyérrel próbálta
megnyugtatni.

Wilde telefonja kettőt zizzent: SMS-t kapott. Megnézte:
Ava O’Brien írt.

Megtaláltad Naomit?
Kedve lett volna hozzá, hogy válasz nélkül hagyja, de azt

valahogy mégsem érezte rendesnek.
Még nem.
A kis pöttyök jeleztek még valamit. Ava újabb üzenetet

küldött:
Gyere át ma éjjel. Nem zárom be az ajtót.
A pöttyök újra megmozdultak:
Hiányzol, Wilde.
Válasz nélkül vágta zsebre a mobilját. Ava érteni fog a

hallgatásából, bár nem volt sok kedve hozzá, hogy így rázza
le. Kilopózott az erdőből. Összegörnyedt, és célba vette a
szomszéd hátsó kertjét. Senki sem szúrta ki. Meglapult.
Bármit akart is mondani Orennek, Naomi apja a közlendője
végére ért, és becsapta az ajtót. Oren Carmichael még jó
néhány pillanatig nem mozdult, mintha arra várt volna, hogy
újra kinyíljon az ajtó. De nem történt semmi, ő pedig
megfordult, és az autójához sétált. Ott egy másik, jóval
fiatalabb zsaru várta.

– Tartsd távol az újságírókat! – mondta neki Carmichael.
– Igen, főnök. Bemegyünk?
– Hogyhogy bemegyünk? – grimaszolt Oren.
– Érti, hogy mondjuk házkutatás…
– Az apa azt mondja, a lány biztonságban van.
– De a tévében az a riporter…
–  Egy tévéműsor nem bizonyít semmit! – zördült rá az

idősebbik. – Tartsa távol az újságírókat!



– Igen, főnök.
Amikor a fiatalabb elment, Wilde úgy érezte, már nem

lehet baj. Felegyenesedett, és az autó felé indult. Aznap estére
elege volt a pisztolyt rántó férfiakból, úgyhogy amikor
kilépett az árnyékból, rögtön odakiáltott.

– Oren!
Carmichael megfordult. Az arcára volt írva, hogy nem

örül az érkezőnek.
– Wilde? Mit keres itt?
– Mit mondott Naomi apja?
– Semmi köze hozzá, ha nem tévedek.
– Azt ugye tudja, hogy Hesternek hazudott?
– Ő hogy az istenbe keveredett bele? – sóhajtott a rendőr.
– A férfi azt mondta neki, hogy Naomi az anyjánál van.
– És talán tényleg.
– Most is ezt mondta?
– Azt mondta, biztonságban van. És arra kért, tiszteljem,

hogy a lány magányra vágyik.
– És maga belenyugszik ebbe?
– Egyik szülő sem jelentette, hogy eltűnt volna a gyereke.
– És?
– És mindjárt éjfél. Azt szeretné, hogy rátörjem az ajtót?
– Az a lány talán veszélyben van.
– Talán azt hiszi, hogy megölte az apja?
Wilde hallgatott.
– Na ugye. – Orent láthatóan kimerítették az események. –

Ez a lány már máskor is megszökött otthonról. Egyet
találgathatok? Most is ez a helyzet.

– Vagy valami sokkal rosszabb.
Oren beült a kocsiba.
–  Ha ez a helyzet, hamarosan megtudjuk. – Felnézett a

vezetőülésről. – Menjen haza, Wilde.
Az autó elindult, Wilde pedig visszasietett az erdőbe. Az

első fa mögött megállt, és vékony, a szemén kívül az egész
arcát eltakaró fekete maszkot húzott. Mindig magánál tartotta.
Több ipari kamera van a Földön, mint ember – ő legalábbis
úgy érezte –, senki nem tudhatja, mikor filmezik le. És Wilde,
aki ebben a magánélet nélküli világban is magánéletre



vágyott, mindig felkészülten érkezett.
Amikor már nem látszott a rendőrautó, tett egy nagy kört,

és a Pine-ház mögé jutott. A konyhában, egy emeleti
hálószobában és a pincében is égett a villany. Gyerekkorában
rengeteg tóparti horgásztanyába meg nyaralóba tört be.
Megtanulta feltűnés nélküli felmérni és körbejárni őket,
ellenőrizni az autóbeállókat és a lámpákat, hogy lássa, otthon
van-e valaki. Keresett egy bezáratlanul maradt ajtót vagy
ablakot (bármily meglepő, nagyon sokszor ennyire egyszerű
volt), ha az nem akadt, más eszközhöz folyamodott. Ha a zár
túl erősnek vagy a riasztórendszer túl bonyolultnak látszott, a
kis Wilde másik házat választott. Már akkoriban sem hagyott
maga után nyomot. Ha ágyban aludt, vigyázott, hogy másnap
reggel szépen elrendezze. Ha beleevett a háziak ételébe, vagy
magával vitt valamit, akkor ügyelt, hogy semmiből ne egyen
vagy lopjon túl sokat, mert így nem tűnt fel a hiány.

Vajon megtanította ezt neki valaki, amikor még túl kicsi
volt ahhoz, hogy megjegyezze? Vagy az ösztönei segítettek?
Nem tudta. De végül is az ember állat, és egy állat mindenre
képes, hogy életben maradjon.

Valószínűleg ennyire egyszerű volt a válasz.
Megint zizegni kezdett a zsebében a mobilja – egy

speciális, eldobható készülék. Csak ilyeneket használt, és
mindegyiket csupán egy-két hétig. Éjszaka kikapcsolta. Nem
is hordta magával, tudta, hogy a kikapcsolt telefont is be lehet
mérni, inkább elásta egy fémdobozban az út mellett.

Hester kereste.
– Lailával vagy?
– Nem.
– Akkor hol?
– Épp felmérem Naomiék házát.
– Van terved?
– Van.
– Mondd el.
– Jobb, ha nem tudod.
Wilde kinyomta, és közelebb lopózott a célponthoz.

Mostanában nagyon sok háznak mozgásérzékelős világítása
van, a lámpa felgyullad, amikor közelít valaki. Ha itt is ez



történik, egyszerűen visszarohan a fák közé. Ha nincs kár,
nincs bűntény.

De nem gyulladt fel a lámpa. Szuper. A ház közelében
haladt: minél közelebb marad a falhoz, annál kisebb az esély
rá, hogy észrevegyék.

Belesett a konyhaablakon. Bernard Pine, Naomi apja az
asztalnál ült, és a mobiljával játszott. Idegesnek tűnt. Wilde
körbement, és az összes ablakon benézett. Nem volt senki más
a házban, teljesnek látszott a nyugalom.

Lehajolt, és a pinceablakokat is ellenőrizte. Mindenütt le
volt húzva a roló – tömör vászonrolók voltak –, de az egyik
alatt átsejlett egy vékony fénycsík.

Talán van lenn valaki?
Könnyedén felhúzta magát az ereszen a felső szintre. Félt

egy kicsit, hogy esetleg leszakad alatta, de úgy döntött,
megkockáztatja. A folyosón égett a villany, a fény
valószínűleg az apa hálószobáján keresztül jutott el hozzá. A
ház sarkánál lévő ablakig mászott, a kezével árnyékolta a
szemét, és belesett a szobába.

A számítógép-monitoron vibráló, táncoló csövekből
kirajzolódó képernyővédő volt az egyetlen fényforrás. A
csupasz falakat nem díszítették szívdöglesztő tinisztárok vagy
kedvenc rockbandák poszterei, nem működtek a kamasz
lányok szobájával kapcsolatos közhelyek, kivéve talán a
különösen alacsony, plüssállatokkal borított ágyat –
tucatszám, talán százával, a legkülönfélébb méretben és
színben halmozódtak rajta a plüssök: főleg medvék, de
zsiráfok, majmok, pingvinek és elefántok is. Nehéz volt
elképzelni, hogy Naomi is elférjen ezen az ágyon. Esténként
talán fejest ugrott közéjük, mintha egy vitrinben, egy karmos-
markolós játékban élne.

Naomi egyetlen gyerek volt, Wilde biztos lehetett benne,
hogy az ő szobáját látja. Az ablakot műanyag retesz zárta. A
felső szinten általában nem törekednek biztonságosabb
megoldásra. A legtöbb betörő nem mászik magasra azért,
hogy bejusson. Wilde persze különbözött tőlük. A tárcájából
elővett egy kártyanaptárt – jobb, mint a hitelkártya, mert
hajlékonyabb. Az ablakkeret résén benyúlva kiakasztotta a



reteszt, és elfordította a kallantyút. Ilyen egyszerű. Öt
másodperc múlva benn állt a szobában.

És most?
Gyorsan átnézte a szekrényt, és a felső polcon talált egy

rózsaszín Fjällräven Kånken hátizsákot, alatta gondosan
felakasztott ruhák lógtak. Üres vállfákat viszont nem látott.
Vagyis? Nem volt benne biztos. A hátizsák üres volt. Ha a
lány megszökne, nem vinné magával? Nem maradt volna jele
a hiányzó ruháknak? Semmi sem volt egyértelmű, de ez azért
figyelemre méltó.

Volt idő, gondolta Wilde, amikor érdemes lett volna
megnézni, hogy nem maradt-e az íróasztalfiókban vagy
esetleg a párna alatt egy napló, de manapság a legtöbb
kamasz valamilyen kütyüben tartja a titkait. A telefonját
persze jó volna átvizsgálni, hiszen az embernek abban van az
egész élete, és nem, ezzel nem a mai fiatalságot akarta cikizni.
A felnőttek is így csinálják. Az emberiség már a magánélet
látszatára sem ad, cserébe a… nem könnyű megmondani,
miért. A kényelemért, talán. A művi kapcsolatokért, amelyek
még mindig jobbak, mint a semmi.

Számára mindez másképpen működött. Habár igazi
emberi kapcsolatokat ő sem teremtett könnyen.

Vajon a rendőrség megpróbálta a mobilja segítségével
bemérni, hol van Naomi? Talán. Valószínűleg. Akárhogy is,
küldött egy üzenetet Hesternek, hogy kísérelje meg.

Naomi asztali számítógépe bekapcsolva maradt.
Megmozdította az egeret, bár attól tartott, hogy egy jelszó állja
majd útját. De nem. Rákattintott a böngészőre. Az e-mailhez
tartozó név és jelszó a könnyebb hozzáférés kedvéért el volt
mentve benne. Úgy nevezte magát: FiniNaomi, ami egyszerre
volt édes és kicsit szomorú. Wilde kattintott, és benn is volt.
Épp kezdte volna a markát dörzsölni, mint aki megütötte a
főnyereményt… de nem ütötte meg. A levelek a lehető
legártatlanabbak voltak: házi feladat, kollégiumi helyeket
hirdető spam, vásárlási utalvány, pár ajánlat a Gaptől, a
Targettől és olyan boltoktól, amelyekről Wilde még soha nem
hallott: például a Forever 21-tól és a PacSuntól. A Matthew-val
való beszélgetéseiből annyit azért összerakott, hogy a kölykök



manapság nem e-maileznek, hanem más programokban írnak
egymásnak, vagy valamelyik szülőbiztos alkalmazást
használják.

Egy pillanatra mozdulatlanná dermedt, és fülelt. Semmi.
Senki nem jött fel a lépcsőn. A kurzort a menüsorra húzta, és
az Előzmények gombra kattintott. Remélte, hogy Naomi nem
törölte mostanában az előzményeket.

Nem törölte.
Az eBayen keresett plüssállatokat. Volt néhány link és

Reddit, amelyen plüssállatok gyűjtéséről beszélgettek. Wild
maga mögé pillantott az ágyra. Az állatokat gondosan
elrendezték, jó néhány szempár nézett vissza rá. Ez járt a
fejében egy darabig: a lány, akit egész életében bántanak a
többiek, ő meg siet haza iskola után, hogy végre maga mögött
hagyja a sok gúnyt és erőszakot. Talán egy nagy lendülettel
vetette magát az ágyra, hogy elhagyatott, saját maga
teremtette állatseregletében keressen vigaszt.

A gondolat váratlan dühvel töltötte el.
Ezt a lányt világéletében kínozták. Ha valaki továbbment,

átlépett egy új határt, és ezzel valami kétségbeesett döntésre
késztette…

Igyekezett kiverni a fejéből a gondolatot, hogy csak a
feladatra koncentráljon. A maszk még rajta volt. Ha Bernard
Pine esetleg feljön, és rajtakapja – bár ez igazán valószínűtlen
–, Wilde elrohanhat mellette, és megszökhet. Nem tudnák
azonosítani. A magassága, a testalkata, a 180 centi, a szűk 85
kiló biztosan nem segítene.

Húha! Végre valami.
Naomi az osztálytársai után nyomozott. Hatan vagy heten

lehettek, de két név rögtön feltűnt: az egyik Matthew-é, a
másik Crash Maynardé. A Matthew-val kapcsolatos keresés –
de a többi osztálytársra vonatkozó is – felszínes volt és gyors.
Jelentett ez valamit? Vagy a kamaszok folyton rákeresnek
egymásra? Ha megismerkedsz valakivel, rögtön utánanézel
online. Naomi persze nagyon rég ismerte ezeket a fiúkat.
Együtt nőttek fel, egy helyre jártak iskolába, mindig az ő
vicceiknek és pofonjaiknak volt kitéve.

Akkor miért most?
Á



Átfutott a többi Google-keresésen. Nem volt köztük
semmi feltűnő, kivéve egy furcsa kétszavas, azután egy
háromszavas keresést.

KIHÍVÁS JÁTÉK
KIHÍVÁS JÁTÉK ELTŰNT

A pluszszóra összpontosította a figyelmét: eltűnt.
Rákattintott az összes linkre. Ahogy olvasni kezdett,

összeszorult a szíve. A megnyitott oldalak felén lehetett túl,
amikor valami zaj megijesztette.

Lépések.
Nem közelről hallatszottak, és nem is közeledtek felé. Ez

tette őket igazán furcsává. Rajta kívül csak egyvalaki volt a
házban: az apa, Bernard Pine, aki lent ült a konyhában. De a
léptek nem felőle hallatszottak. Sőt, most, hogy alaposabban
végiggondolta, amióta beugrott a szobába, semmilyen zörej
nem szűrődött fel odalentről.

Távoli hang volt. A házból származott, de…
Wilde bezárta a böngészőt, némán keresztülsietett a

szobán, és kilépett a folyosóra. Lenézett a földszintre:
hangosabban hallotta a lépéseket. Sőt, valaki, valószínűleg
Bernard Pine, beszélni kezdett. De kihez? A szavak
kivehetetlenek maradtak. Közelebb óvakodott a lépcsőházhoz,
hogy többet halljon.

A lépcső alatti ajtó kicsapódott. A pincelejárat!
Wilde hátraugrott. Most már tisztán hallott mindent,

pontosan értette a szavakat.
– A rohadt életbe, benne volt a hírekben! És az a nő ide is

eljött. Hogy érted, hogy ki? Az a jogász a tévéből, aki
bemondta.

Bernard Pine becsukta maga mögött a pinceajtót.
–  Az előbb itt voltak a zsaruk. Igen, a főnök, az a

Carmichael jelent meg. Valószínűleg még mindig…
Wild addig hátát a falnak vetve állt, de vállalta a

kockázatot, és lenézett. Bernard Pine mobiltelefont tartott az
egyik kezében. A másikkal félrehúzta a függönyt, és a ház



előtti füves területet figyelte.
–  Most éppen nem látom őket. De nem tudom… Úgy

értem, lehet, hogy Carmichael egy háztömbbel arrébb lapul, és
őrködik. Tévéhíradósok is jöttek… Valószínűleg figyelnek
minket.

Minket?, gondolta Wilde.
Kivéve, ha Pine királyi többest használ, ez a „minket” azt

jelentette, hogy van még valaki a házban. De ő alaposan
körülnézett, és nem látott mást. Ha mégis rejtőzködött itt
valaki, akkor az csak egyetlen helyen lehetett.

A pincében.
– Jó, persze, Larry. Tudom, hogy le akartál beszélni erről,

de szerintem nem tehettem mást. Nem akarom, hogy
rájöjjenek. Most ez a fő.

Pine gyors léptekkel elindult a lépcső felé, amelynek
tetején Wilde állt. Szinte már futott, kettesével vette a, fokokat.
Wilde a reflexeire bízta magát, hátraugrott, be Naomi
szobájába, és egy sarokba hemperedett. Pine úgy ment el
mellette, hogy egy pillantást sem vetett a nyitott ajtóra.

A pince, gondolta Wilde.
Nem várt sokat. Miután a ház tulajdonosa elhaladt az ajtó

előtt, és belépett a saját hálószobájába, Wilde elindult. A talpa
bütykein – nem lábujjhegyen, mert az hangosabb – leosont a
lépcsőn. Jobbra fordult, és a pinceajtó előtt találta magát.
Megpróbálta az ajtógombot. Könnyedén engedett.

Halkan kinyitotta az ajtót, belépett, és becsukta maga
után. Odalent halvány fény pislákolt. Wilde-nak két
lehetősége volt. Első lehetőség: óvatosan lelopakodik, hogy
kilesse, mi van odalent. Második lehetőség: egyenesen a
közepébe vág.

Wilde a második lehetőséget választotta.
Levette az álarcát, és legyalogolt a pincelépcsőn, nem

rohant, és nem is húzta az időt. Amikor leért, a fény felé
fordult.

Naomi kinyitotta a száját.
– Ne kiabálj! – szólt rá Wilde. – Segíteni akarok.



TIZENEGYEDIK FEJEZET

A pincét olcsón rendezték be. A lambéria nem valódi fából,
hanem ócska műanyagból készült, és egyszerűen a
betonfalhoz ragasztották. Az összecsukható dívány dupla
ággyá nyitva állt.

Plüssállatokkal volt telepakolva.
Naomi Pine görnyedten, szemét lesütve ült a dívány

karfáján, a haja úgy hullott az arca elé, mint egy
gyöngyfüggöny. Nem volt sovány, és ez manapság
valószínűleg máris túlsúlynak látszhat, de Wilde nem tudta
eldönteni, mi az igazság. Nem tűnt sem szépnek, sem
csúnyának. Lehet, hogy ennek lényegtelen szempontnak
kellett volna lennie, de a külvilág nem így gondolta, és a
kamaszok között végképp más volt a helyzet. Alaposan
megnézte, megpróbálta felmérni a lányt, és belesajdult a szíve.
Igazából, ha teljesen objektíven próbálta elemezni, habár most
valószínűleg nem tudott megszabadulni a körülményektől,
amelyek idehozták, Naomi Pine elsősorban könnyű
célpontnak látszott. Ezt sugározta magából. Van, aki okosnak
vagy butának, erősnek vagy gonosznak, gyengének vagy
bátornak vagy bármi másnak látszik. Naomi örökké olyan
volt, mint aki megalázkodik éppen, mint aki folyton arra kéri
a világot, hogy üsse, és a világ erre nyilván a képébe röhög.

–  Tudom, ki maga – szólalt meg a lány. – Maga a fiú az
erdőből.

Nem teljesen pontos. Vagy talán mégis.
– Wilde-nak hívják, ugye?
– Igen.
– Magával ijesztgettek minket.
Erre nem volt mit felelni.
– A szülők mondanak ilyeneket a gyerekeiknek, hogy ne

menjenek a fák közé, mert a Vadember elkapja őket és

É



megeszi, meg ehhez hasonlókat. És amikor a gyerekek
rémtörténeteket mesélnek, vagy próbálják megijeszteni
egymást, akkor is maga a fő műsorszám.

– Ez nagyszerű. És most is ijesztő vagyok?
– Nem.
– Miért nem?
– Bírom azokat, akiket senki sem szeret.
– Én is – próbált mosolyogni Wilde.
– Azt olvasta, hogy Ne bántsátok a feketerigót!?
– Igen.
– Maga a mi Boo Radley-nk.
– Akkor viszont te vagy Scout.
–  Hát, ja. – Naomi a szemét forgatta, Wilde pedig újra

megsajnálta.
–  Ki az a Larry? Hallottam, ahogy apád telefonon beszél

vele.
– A nagybátyám. Chicagóban él. – Naomi lehajtotta a fejét.

– Elmondja mindenkinek?
– Nem.
– Szóval, csak úgy elmegy?
–  Ha azt akarod. – Wilde közelebb lépett a lányhoz, és

igyekezett a lehető legszelídebben beszélni. – A kihívás…
Naomi felnézett rá.
– Honnan tud róla?
Nem csak a lány számítógépén látta, eszébe jutott, hogy

néhány évvel korábban olvasott valami hasonlót. A cikk címe
A 48 órás kihívás volt, és később azt állították róla, hogy csak
egy városi legendát elevenített fel. Valamilyen online játékról
szólt, elég borzasztóan hangzott. Kamaszok szándékosan
eltűntek, hogy elhitessék a szüleikkel, emberrablók áldozatai
lettek, vagy valami ennél is rosszabb történt velük, és ezzel
halálra rémisszék őket. Minél hosszabb időre „tűnt el” a
játékos, annál több pontot gyűjtött.

– Mindegy – válaszolt Wilde. – Ezt csinálod, ugye?
– Akkor sem értem. Mit akar itt?
– Téged kerestelek.
– Miért?
– Valaki aggódott érted.



– Kicsoda?
Wilde habozott, de végül úgy gondolta, hogy akár őszinte

is lehet.
– Matthew Crimstein.
A lány talán elmosolyodott egy kicsit.
– Stimmel.
– Miért stimmel?
– Valószínűleg magát hibáztatja. Mondja meg neki, hogy

semmi szükség rá.
– Rendben.
– Csak próbál beilleszkedni.
Wilde mozgást hallott fentről. Nyilván az apa.
– Mi történt, Naomi?
– Szokott önsegítő könyveket olvasni?
– Nem.
–  Én igen. Sokszor. Az életem… – Elhallgatott, próbálta

elrejteni a könnyeit, megrázta a fejét. – Szóval, mind azt
mondja, hogy apró változásokra van szükség. Az önsegítő
könyvek. Kipróbáltam, nem működik. Mindenki ugyanúgy
utál tovább. Tudja, milyen érzés az? Mindennap úgy érezni,
mintha két kézzel szorongatnák a gyomrát, csak mert fél
iskolába menni?

– Nem tudom – felelte Wilde. – De biztosan szar.
A lánynak tetszett a válsz.
– Hát, tényleg az. Nem is kicsit. De nem kell sajnálnia, jó?
– Jó.
– Esküszik?
A férfi a szívére tette a jobb kezét.
–  Mindegy – folytatta Naomi. – Eldöntöttem, hogy

komolyan belevágok.
– Mibe?
–  A változtatásba – felragyogott az arca. – A teljes

átalakításba. Egy nagy lépéssel, egy nagy dologgal
kiradírozom a lúzer múltat, és mindent elölről kezdek. Érti?

Wilde hallgatott.
– Szóval, igen, elfogadtam a kihívást. Eltűntem. Eleinte az

erdőben bújtam el – magára erőltetett egy mosolyt. – Kicsit se
féltem magától.



A férfi visszamosolyogott rá.
– Két napot bírtam.
– Nehéz volt?
– Nem, igazából élveztem. Kinn, egyedül… Érti, ugye?
– Értem.
– Bakker, nyilván mindenki másnál jobban érti. Kibújtam

minden alól, haladékot kaptam. De az apám… hát ő nem a
legfigyelmesebb típus. Hogy mi vagyok, hogy nyomi
vagyok…

– Nem vagy nyomi.
Naomi pillantása azt jelezte, hogy a férfi apáskodó stílusa

nem esik jól neki. Wilde felemelte a kezét, mintha azt akarta
volna mondani, bocs, hibáztam.

– Mindegy, nem ő tehet róla. Erről az egészről. De nem is
javít rajta, érti, mit akarok mondani?

– Azt hiszem.
–  Már két napja leléptem, amikor elkezdett üzenetekkel

bombázni. El akart menni a rendőrségre, ami persze be van
kalkulálva. De… féltem, hogy túl sokat fog inni. Mindegy, a
lényeg, hogy ez így nem jött be. Szóval, hazajöttem, bár
tudtam, hogy 48 óra kevés lesz. Vagyis elmondtam apámnak,
mit csinálok.

Wilde most már tisztán hallotta a lépéseket. De nem
fordult meg, nem félt.

– És az apád úgy döntött, hogy segít?
–  Rögtön megértette. Szerinte is lúzer vagyok. – Naomi

felemelte a kezét. – Ne kezdje újra!
– Jó.
–  Én csak közéjük akartam tartozni. Érti. Hogy tetsszek

nekik.
– A nekik, az Crash Maynardet jelenti?
– Crasht, Kyle-t, Suttont, mindegyiküket.
Wilde éppen belekezdett volna egy kiselőadásba arról,

hogy miért nem kell azokhoz alkalmazkodni, akik bántják az
embert, vagy miért hibás döntés, ha valaki mindig másokra
akar hasonlítani, és hogy mindenki vállalja inkább az igazi
önmagát, és ragaszkodjon az elveihez, és ha bántják, álljon ki
a jogaiért – de biztos volt benne, hogy Naomi már hallotta ezt



a szöveget párszor, és ő megint apáskodónak tűnne. A lány
sokkal jobban ismerte nála ezt a helyzetet, hiszen vele
ellentétben mindennap átélte. Bízott benne, hogy ez az ötlet –
a kihívás – jobb arccá teszi, és ki tudja, lehet, hogy igaza volt.
Lehet, hogy Crashnek és a bandájának imponálni fog, ami
történt. Talán tényleg más szemmel néznek majd rá.

Ki mondaná most azt Naominak, hogy ez nem így
működik?

– Az apám ötlete volt, hogy itt lenn is elbújhatok. Úgy tett,
mintha aggódna.

– Csakhogy aztán tényleg jöttek a zsaruk.
– Hát igen. Erre nem számítottunk. És nem mondhatja el

nekik az igazságot. Képzelje, mi lesz, ha kiderül, hogy mit
csinált, és én mit csináltam. A suliban kinyírnának. Most már
ő is emiatt aggódik.

Fent kinyílt a pincelejáró ajtaja.
– Naomi? – kiabált le Bernard Pine.
– Minden oké, apa.
– Kivel beszélgetsz, drágám?
– Egy barátommal. – Naomi boldogan elmosolyodott.
Wilde bólintott. Meg akarta kérdezni, hogy segíthet-e

valamit, de már tudta a választ. Elindult a lépcső felé.
Bernard Pine szeme tágra nyílt, amikor meglátta.
– Ki a…
– Épp menni készültem – mondta Wilde.
– De hogyan tudott…
– Minden rendben, apa – szólt fel Naomi.
Wilde felsétált a lépcsőn. Amikor elment Bernard Pine

előtt, kezet nyújtott neki, és a másik elfogadta. Wilde adott
neki egy névjegyet. Igazából nem volt rajta név, csak egy
telefonszám.

– Ha segítség kéne.
Pine az ablakok felé pillantott.
– A rendőrök észre fogják venni.
De Wilde megrázta a fejét, és a hátsó ajtó felé indult. Már

a kezében tartotta a maszkot.
– Nem fognak.
Egy perccel később az erdőben volt.



Miközben Laila háza felé gyalogolt, felhívta Hestert.
– Naomi jól van.
Mindent elmagyarázott.
–  Most hülyítesz? – kiabált Hester, amikor a történet

végére ért.
– De hisz ez jó hír. A lány biztonságban van.
–  Ja, tényleg, szuper, nagyszerű, biztonságban van,

trallala… De ha nem vetted volna észre, nemrég élő, egyenes
adásban bemondtam a tévében, hogy eltűnt egy lány. Most
meg azzal jössz, hogy lement a saját pincéjükbe. Mindenki
hülyének fog nézni.

– Hát… – felelte Wilde.
– Hát?
– Ennél jobb nem jut eszembe. Hát.
–  Nekem nincs másom, csak a hitelességem. Na meg az,

hogy jól nézek ki.
– Nem lesz semmi baj, Hester.
– Oké, lehet – sóhajtott a nő. – Visszamész a házba?
– Igen.
– Elmondod Matthew-nak?
– Majdnem mindent.
– Azután Lailával alszol?
Erre nem válaszolt.
– Bocsánat – mondta végül Hester.
– Aludd ki magad, Hester.
– Te is, Wilde.

Másnap Naomi újra iskolába ment. Remélte, hogy nem fogják
sokat kérdezgetni, de hiába. A meséje hamar összeomlott, és
kiderült az igazság: csalt a kihívásban.

Ha azelőtt az iskola olyan volt számára, mint a pokol, ettől
kezdve tízszer borzasztóbb lett.

Egy héttel később újból eltűnt. Mindenki úgy gondolta,
hogy megszökött.

Négy nappal ezután találták meg a levágott ujjat.



MÁSODIK
 RÉSZ



TIZENKETTEDIK FEJEZET
EGY HÉTTEL KÉSŐBB

Egy autó kanyarodott rá a titkos bekötőútjára.
Wilde azért tudott róla, mert érzékelőt vezetett keresztbe

az úton, azt a fajtát, amelyet országszerte minden benzinkút
használ a bejáratánál. Régi módszer, de ebben a környezetben
szinte az egyetlen használható – egy mozgásérzékelőt folyton
beindítanának az állatok, óránként jönne egy téves riasztás.
Ezt a típust viszont csak az áthaladó, súlyos tárgyak hozták
működésbe – például egy autó.

Éppen egy kis képernyőt bámult, pontosabban egy
rokonkutató oldal e-mailjét, amelynek azt harsogta a
tárgysora, hogy MEGVANNAK A DNS-VIZSGÁLAT
EREDMÉNYEI!, amikor feljött a figyelmeztetés. Nem tudta
eldönteni, hogy kattintson-e a linkre, vagy hagyja a múltat
háborítatlanul – már azt is nagyon hosszan latolgatta, hogy
egyáltalán megcsináltassa-e a vizsgálatot, hogy nekivágjon-e
ennek a hosszú és valószínűleg sötét útnak. Egy álnéven
beadott DNS-minta még elég biztonságos, döntött végül, ha
nem akarja, majd nem nézi meg az eredményt: hagyhatja,
hogy ott maradjon, ahova a link vezet.

Sokan talán azon is csodálkoznak, hogy miért várt Wilde
ilyen sokat, miért nem tette meg régebben ezt a magától
értetődő lépést. A 23andMe meg az Ancestry.com meg még jó
néhány cég megállás nélkül hirdette, hogy százával, ha nem
ezrével vezetett haza elveszett rokonokat. Hát nem volna
természetes, hogy Wilde is beküldjön egy mintát, és talán
megtudja, honnan származik? A gyors és végiggondolatlan
válasz persze az igen – de ha alaposabban megfontolta, ha az
összes lehetőséget számításba vette, akkor már nem volt olyan
biztos benne.

Szeretett mindenkitől függetlenül élni, és nagyon nehezen



alakított ki kapcsolatokat: hát pont ő szabadítson magára
olyan idegeneket, akikkel közös felmenői vannak, és ezen az
alapon akarnak betolakodni az életébe?

Komolyan ezt akarta?
Mi jó származhat abból, ha fény derül a múltjára?
Az úton keresztbe vezetett érzékelő beindította Wilde

rendszerének többi, jóval modernebb részét. A legtöbbször,
különösen néhány évvel korábban, ha valaki lekanyarodott az
útra, az elnézett valamit. Rossz helyen tért le a főútról. Wilde
irtott is egy kis tisztást a lejárat után, hogy minden autós
rögtön megértse, hibázott, forduljon meg, és menjen tovább.
Most, hogy a bokrok alaposan benőtték, a főútról alig lehetett
észrevenni az elágazást, így megritkultak a véletlen látogatók.

Azért néha megesett, hogy egy-egy eltévedt autós
megzavarta. Valószínűleg most is ez a helyzet.

Amikor a második és harmadik mozgásérzékelő is jelzett,
egyértelművé vált, hogy az autó nem akar visszafordulni.
Ezek szerint őt keresik.

Wilde egy speciálisan kialakított, félgömb alakú gubóban,
egy úgynevezett ökokapszulában élt. Az ökokapszula egy
mikro-okosház (de nevezhetjük akárhogy) azoknak, akik
tökéletesen magukra utalva akarnak élni, vagy mindent
magában foglaló, hordozható otthonra vágynak. Egy szlovák
barátja tervezte a számára, akivel az iraki bevetése során
ismerkedett meg. Az építmény alakja hatalmas dinótojásra
emlékeztetett, bár Wilde ötféle matt színnel festette szinte
teljesen észrevehetetlenre. A teljes lakóterület nem volt több 6-
7 négyzetméternél, csupán egy szobából állt, de neki nem is
volt szüksége többre. Egy konyhácska főzőlappal és
minihűtővel, egy víztakarékos csappal és zuhanyfejjel
felszerelt fürdőszoba égetős vécével, amely hamuvá
változtatta mindazt, ami belekerült. A bútor – asztal, konyhai
tároló, szekrény, franciaággyá is széthajtható összecsukható
ágy – mind beépített, papírkönnyű, átlyuggatott elemekből
állt, amelyeket kőrisfa borítás fedett. A tojás külseje
acélszerkezetre feszített, szigetelt, üvegszálas héjazatból állt.

Az ökokapszula – nincs rá ok, hogy tagadni próbáljuk –
elképesztően menő volt.



A lakóhelyét látva sokan biztosan azt hitték volna, hogy
Wilde őrült vagy szélsőséges környezetvédő. De nem. A
kapszula csupán a számára szükséges magányt és biztonságot
nyújtotta. Önfenntartó volt és önálló. A tetőre helyezett
napelemek termelték az áramot, és ha többre volt szüksége,
felállíthatott egy oszlopot egy szélkerékkel. Egy félgömbben
esővizet gyűjtött, de száraz időszakban máshonnan is
hozzátölthetett – egy tóból, egy patakból, egy slagból, vagy
ahonnan tudott. A bekerülő vizet egy fordított ozmózis
rendszerű víztisztító készülék és egy UV-s LED-lámpa tette
azonnal ihatóvá. A tartály és a vízmelegítő pont elég volt egy
embernek, de Wilde-nak el kellett ismernie, hogy nagyon
élvezte Laila lökhajtásos zuhanyozóját és kimeríthetetlennek
tűnő forróvíz-készletét.

Nem volt mosógépe, szárítója, mikrohullámú sütője és
tévéje. Nem bánta. Megelégedett egy laptoppal és egy
telefonnal, amelyet a kapszulában is fel tudott tölteni. Nem
volt sem termosztát, sem villanykapcsoló: az ilyen funkciók
működtetéséről az okosházapp gondoskodott.

Ha költözni támadt kedve, a kapszulát könnyen
utánfutóra lehetett rakni. Wilde néhány hetenként vagy
havonta tovább is állt, még akkor is, ha csak ötven-száz
méterrel vándorolt arrébb. Valószínűleg túlzás volt ennyire
gyakran lakóhelyet változtatnia, de ha túl sokáig maradt egy
helyben, úgy érezte, hogy a kapszula (és így talán ő maga is)
gyökeret ereszt.

És azt nem szerette volna.
Wilde a felfelé nyíló ajtó előtt állt, és a DNS-linkre

gondolt. A napelemes érzékelők és kamerák digitális
videoanyagot küldtek az okoseszközére. Rápillantott a
közeledő autóra – piros Audi A6 volt amely éppen lefékezett.
Kinyílt a sofőr ajtaja, egy férfi szinte kizuhant rajta, majd nagy
nehezen felegyenesedett. Wilde felismerte, bár csak egyszer
találkoztak.

Bernard Pine, Naomi apja.
– Wilde!
A kihelyezett mikrofonoknak köszönhetően tökéletesen

hallotta a férfit. Ahhoz túl messze volt, hogy természetes úton



is eljusson hozzá a hangja. Az ismerős ösvényen indult az út
felé – alig pár száz métert kellett megtennie. Tartott fegyvert a
kapszulában – a katonai szabványnak megfelelő Beretta M9-et
–, de nem volt rá oka, hogy magával vigye. Nem szerette a
fegyvereket, és nem is lőtt jól. Azon az éjszakán, amikor a
Maynard-majornál elvette az egyik őr pisztolyát, nagyon
megkönnyebbült, hogy nem kellett elsütnie. Nem azért, mert
nem akart mást bántani, hanem mert akkora távolságból igen
kétséges eredményt ért volna el egy kézifegyverrel.

Wilde halkan Bernard Pine mögé lépett.
– Mi baj?
Pine meglepődve fordult sarkon. Wilde-nak fogalma sem

volt, hogyan derítette ki, hova kell jönnie, pedig
tulajdonképpen nem volt ez titok. Sokan tudták, hogy itt lehet
vele kapcsolatba lépni.

– Segítségre van szükségem – mondta Pine.
Wilde várt.
– Újra eltűnt. Mármint Naomi. De most nem szökött meg.
– A rendőrséget hívta?
– Igen.
– És?
Pine vágott egy grimaszt.
– Mire tippel?
A rendőrök természetesen azt gondolták, hogy a lány újra

világgá ment. A kihívásos játékáról kiderült, hogy nem volt
igaz, mesélte az apja, és ez csak jobban feldühítette az iskolai
kegyetlenkedőket. Még többet cikizték, és Naomi egyre
jobban elkeseredett. A rendőrség számára viszont ez volt a
tökéletes „a fiú (vagy ebben az esetben lány), aki farkast
kiáltott” eset.

– Fizetek – sürgette Pine. – Hallottam…
Elhallgatott.
– Mit hallott?
–  Hogy foglalkozik ilyesmivel. Hogy nagymenő

magándetektív volt, vagy micsoda.
Ez így túlzás volt. Valaha ő volt a W a CRAW nevű

biztonsági cégben, amely személyvédelemmel és őrzéssel
foglalkozott. Szokatlan helyzete miatt, és mert soha nem



találtak számára hiteles anyakönyvi kivonatot, őrá bízták a
legnagyobb tapintatot meg titoktartást igénylő ügyeket.
Amikor elég pénzt gyűjtött, kiszállt a napi melóból, de
csendestársként a CRAW-nél maradt, hivatalosan nyugdíjba
ment, és elfoglalta azt a pozíciót, amely minden cégnél
egyformán homályos helyzetet jelöl: „tanácsadó” lett.

– Nem szökött meg – ismételte Pine.
Kásásan beszélt. Magán viselte a munka utáni iszogatás

összes jelét: véres szem, gyűrött ing, lazán lógó nyakkendő.
– Honnan tudja?
Pine végiggondolta a választ.
– Az meggyőzi, ha azt mondom, hogy egy apa megérzi az

ilyesmit? – kérdezte végül.
– Egyáltalán nem.
– Elrabolták.
– Kicsoda?
– Fogalmam sincs.
– Van jele valami átverésnek?
–  Átverésnek? – Pine összehúzta a szemöldökét. – Most

viccel?
– Van rá bizonyíték, hogy elrabolták?
– A hiánya a bizonyíték!
– Ezt hogy érti?
Bernard Pine széttárta a kezét, és kísértetiesen

elmosolyodott.
– Hát nincs itt, nem?
– Nem hiszem, hogy tudok segíteni.
– Mert nem tudom bizonyítani, hogy elrabolták?
Pine egy kicsit túl gyorsan indult Wilde felé, mintha rá

akarna támadni. A másik hátrált egy lépést. Pine megállt, és
megadóan felemelte a kezét.

–  Figyeljen, Wilde, vagy hogy a francba hívják, legyen
meg, amit akar. Mondjuk azt, hogy Naomi elszökött
otthonról. Ha így van, akkor is egyedül bolyong valahol a
világban – felemelt kézzel körbefordult, mintha azt akarná
jelezni, hogy a lánya akár éppen ebben az erdőben is lehet. –
Azok a vademberek az iskolában súlyosan meggyötörték, és ő
rémült, és szomorú és… meg kell találnom.



Wilde nem szívesen ismerte el, de ez igaz volt.
–  Segít nekem? Nem, ne nekem, engem felejtsen el. De

látta Naomit. Tudom, hogy megértették egymást. Segít
Naominak?

Wilde kinyújtotta a kezét.
– Kérem a slusszkulcsát!
– Mi?
– Hazaviszem. Útközben mindent részletesen elmesélhet.



TIZENHARMADIK FEJEZET

Hester megpróbált összpontosítani, de úgy szédelgett, mint
egy iskolás lány.

A Crimstein krimijeiben a híres aktivista-ügyvéd, Saul
Strauss volt a vendége. A téma, mint az utóbbi időben szinte
minden műsor minden adásában, Rozsdás Eggers, a zavaros
múltú talkshowguru ellentmondásos választási kampánya.

De míg a reklámszünetre várt, a fejében csak az Oren
Carmichaeltől kapott SMS kavargott.

Tudom, hogy most adásban van, de ha végzett,
találkozhatunk?

Megfordult körülötte a világ – pedig ehhez már igazán
öreg volt –, igennel válaszolt, és hozzátette, hogy leadja Oren
nevét a recepción, vagyis bármikor feljöhet. Majdnem odatett
az üzenet végére egy szívecskét vagy mosolygó arcot, de
végül győzött a józan ész, és ő visszafogta magát.

De akkor is!
A reklám után Hester felolvasta a súgógépről Saul Strauss

életrajzát – egy régimódi vermonti republikánus kormányzó
fia, szolgált a seregben, a Brown Egyetemen szerzett diplomát,
a Columbia jogi karán tanított, fáradhatatlanul és
tántoríthatatlanul dolgozott a magukra hagyottakért, a
szegényekért, a zöldügyekért, az állatjogokért… egyszóval, ha
megható üggyel találkozott, szívvel-lélekkel belevetette
magát.

–  Tegyük egyértelművé – vágott rögtön a közepébe
Hester. – Bepereli a Rozsdás Show producereit, de nem pereli
be magát Rozsdás Eggerst, jól tudom?

Hester arra tippelt, hogy beszélgetőtársa a hatvanas évei
elején járhat. Ott volt rajta minden, ami egy közhelyes
bölcsész- vagy jogászoktatónak kell: hátát verő ősz lófarok,
kockás flaneling egy barnás korddzseki alatt, amelyet az ujjára



varrt foltok tettek teljessé, arcszőrzet félúton a divatos és az
amish között, láncon lógó olvasószemüveg… De akárhogy
öltözött is, Hester meglátta benne az egykori
tengerészgyalogos keménységét.

–  Úgy van, ahogy mondja. A Rozsdás Show hirdetőinek
egyikét képviselem, aki jogosan aggódik amiatt, hogy
megtévesztették.

– Melyik hirdetőről van szó?
Strauss összefonta az asztalon súlyos kezének virsliujjait.

A legutóbb, amikor a műsor vendége volt, Hester beszélgetés
közben egy pillanatra a karjára tette a kezét. Az alsókarja
olyan volt, mint egy márványtömb.

– Arra kértük a bírót, hogy egyelőre ne kelljen kiadnunk
az ügyfelem nevét.

– De csalásért perel?
– Igen.
– Megmagyarázná?
– Röviden szólva, úgy érezzük, a Rozsdás Show becsapta az

ügyfelemet és a többi hirdetőt, mert szándékosan eltitkolt
néhány olyan információt, amely árthat a terméküknek.

– Milyen információról van szó?
– Ebben még nem vagyunk biztosak.
– Akkor hogy perelhet?
– Az ügyfelem jó lelkiismerettel kapcsolta a cégét Rozsdás

Eggershez és a műsorához. Úgy gondoljuk, hogy amikor ezt
tette, a csatorna és Dash Maynard…

– Dash Maynard a Rozsdás Show producere?
–  Jaj, Dash Maynard sokkal több ennél – vigyorgott Saul

Strauss. – Ők régi barátok. Maynard találta ki a műsort, és
igazából ő hozta létre azt a mesterségesen kialakított személyt,
akit Rozsdás Eggers néven ismerünk.

Hester rákérdezett a „mesterségesen kialakított személy”
kifejezésre, azután haladtak tovább.

–  Rendben, legyen, de még mindig nem értem a
problémájukat.

–  Dash Maynard olyan információkat tart titokban,
amelyek rossz fényt vetnének Rozsdás Eggersre…

– Ezt honnan tudja?
É



–  És annak ellenére nem tetszi közzé őket, hogy minden
részlettel tisztában van. Vagyis tudja, hogy egy olyan műsor
reklámhelyeit értékesíti, amely bármikor szétrobbanhat, és
ezzel rossz hírbe keverheti az ügyfelem termékét.

– De a műsor nem robbant szét.
– Nem, egyelőre nem.
–  Pontosabban lekerült a műsorról. Rozsdás Eggers

jelenleg a legesélyesebb jelölt az Egyesült Államok elnöki
székére.

–  Pontosan erről beszélek. Most, hogy elnök szeretne
lenni, még alaposabban fogják vizsgálni a múltját. Amikor
Dash Maynard felvételei nyilvánosságra kerülnek…

–  Várjon, bizonyítékkal rendelkezik, hogy ezek a
felvételek valóban léteznek?

–  …akkor az ügyfelem cége súlyos, talán
helyrehozhatatlan károkat fog szenvedni.

– Mert a műsorban hirdetett?
– Igen, természetesen.
– Vagyis, röviden, egy olyan csalás miatt perel, amely nem

történt meg, nincs rá bizonyítéka, hogy elkövették, és mindezt
olyasvalamire alapozza, amiről nem tudja, létezik-e, vagy ha
létezik, valóban kárt okozna-e. Jól foglaltam össze?

Strauss ezt másképp gondolta.
– Nem, nem ez…
– Saul!
Hester előrehajolt.
– Ennek a pernek semmi értelme.
A jogász megköszörülte a torkát. Nagy keze ökölbe

szorult.
– A bíró szerint megvan a törvényes alapunk.
–  Mindketten tudjuk, hogy meg fogja változtatni a

véleményét. Így egymás között beszélhetünk őszintén? Ez a
per komolytalan, és csak a figyelemfelkeltés a célja, meg az,
hogy Dash Maynard kénytelen legyen közzétenni azokat a
felvételeket, amelyek kényelmetlenek Rozsdás Eggers
számára, és belerondítanak a kampányába.

– Nem, egyáltalán nem erről van szó.
– Rozsdás Eggerst támogatja?



– Mi? Nem.
– Igazából – Hester kezében ott volt az idézet, amely most

a képernyőn is megjelent – egyszer azt mondta: „Rozsdás
Eggerst bármi áron meg kell állítani. Zűrzavaros nihilista, aki
felmérhetetlen borzalmak felé vezethet minket. Akkor is le
akarja rombolni a fennálló világrendet, ha az milliók életébe
kerül.” – Hester a vendége felé fordult. – Ezt ön mondta, igaz?

– Így volt.
– És hisz benne?
– Maga nem?
Ebbe Hester nem akart belemenni.
–  És ha így van, és Dash Maynardnek a birtokában van

valami, amivel kárt okozhat az elnökjelöltnek, akkor úgy
gondolja, hogy azt a nyilvánosság elé kellene tárnia.

–  Hát persze hogy ezt kéne tennie – felelte Strauss. – A
világ legnagyobb hatalommal járó állásának a betöltéséről
szavazunk. Mindent tudnunk kell a jelöltekről.

– És ez a per igazi célja.
– Az átláthatóság fontos, Hester. Nem ért velem egyet?
–  Hogyne értenék? De tudja, mi sokkal fontosabb

szerintem? Az alkotmány. A jog ereje.
– Vagyis Rozsdás Eggerst és Dash Maynardet védi?
– A törvényt védem.
– Nem akarok túlzásokba esni…
– Ezzel elkésett.
– De ha látná, ahogy Hitler hatalomra kerül…
– Jaj, Saul, ne kezdje ezt, kérem!
– Miért ne?
– Csak mert ne. Ebben a műsorban semmiképpen se.
Saul Strauss a kamera felé hajolt, és egyenesen az optikába

beszélt.
–  Dash Maynard olyan videofelvételek birtokában van,

amelyek megváltoztathatnák a történelem menetét.
–  Jó hallani, hogy nem akar túlzásokba esni – fintorgott

Hester. – Egyébként honnan gondolja, hogy ezek a felvételek
léteznek egyáltalán?

– Hát, megvannak a forrásaink – krákogott Strauss.
– Például?



– Arnie Poplin, hogy csak egyet mondjak.
–  Arnie Poplin – Hester nem tudta elrejteni a hangjában

csengő kételyt. – Arnie Poplintól származik az információ?
– Többek között igen. – Strauss megint a torkát köszörülte.

– Közvetlen forrásból tudja…
–  A nézőink kedvéért mondjuk el, hogy Arnie Poplin

valaha celeb volt, azután összeesküvéselmélet-hívő lett, és a
Rozsdás Show szereplőjeként is láthattuk.

– Ez a leírás félrevezető.
–  Ő állította azt, ha jól tudom, hogy 9/11-et amerikaiak

tervelték ki.
– Ez most nem fontos.
–  Ugyanez az ember hetente hívja a produceremet, és

követeli, hogy hívjuk meg vendégnek, mert elő akarja adni
valamelyik rég lejárt elméletét az ufókról vagy a chemtrailről
vagy valami másik hasonló hülyeségről. Ezt komolyan
mondta? Arnie Poplin?

– A legnagyobb tisztelettel…
– Nem jó így kezdeni egy mondatot, Saul.
–  Úgy tűnik, nem érzékeli, mennyire veszélyes Rozsdás

Eggers kampánya. Kötelességünk, hogy a tévében is lejátsszuk
ezeket a felvételeket, és megmentsük a demokráciát.

– Akkor találja meg a törvényes módját a sugárzásuknak –
különben már nincs is demokrácia, amit megvédhetne.

– Épp ezen dolgozom.
– Ezzel a gyenge csalási üggyel?
–  Kezdhetem úgy is, hogy valakire ráhúzom a parkolási

kihágását. És ha gyilkosságra akadok közben, akkor hát
legyen.

–  Hú, ez aztán túlzásnak tűnik, de úgy látszik, ön és
Rozsdás Eggers hasonlóan gondolkodnak a túlzásokról.

– Hogy mondja?
–  A cél szentesíti az eszközt… Nagyon régi mese. Lehet,

hogy neki és önnek együtt kellene másik országba költöznie.
Strauss arca bíborvörös lett, de mielőtt visszavághatott

volna, Hester a kamera felé fordult.
– Hamarosan folytatjuk!
– Ennyi! – kiabálta az egyik adásrendező.



Saul Strauss egyáltalán nem látszott elégedettnek.
– Jesszusom, Hester, mi az istent művel?
– De tényleg, komolyan gondolta ezt az Arnie Poplint? –

A fejét rázva ellenőrizte az SMS-eit. Az egyiket Oren küldte
két perccel korábban.

Jövök fölfelé.
– Most muszáj mennem, Saul.
–  Istenem, hogy mondhatott ilyet? Rozsdás Eggershez

hasonlított!
– Ez a per hülyeség.
Saul Strauss Hester karjára tette a kezét.
–  Eggers nem áll meg félúton, Hester. A rombolás, a

káosz, az elvtelenség – ezeket érti, nem? Igazából anarchiát
akar. El akar pusztítani mindent, ami magának meg nekem
fontos.

– Muszáj mennem, Saul.
Levette a mikrofont a gallérjáról. Oldalt Allison Grant, a

producere várta. Hester igyekezett lazának mutatkozni.
– Jött hozzám valaki? – kérdezte.
–  Arra a rendőrfőnöki egyenruhába bújt, nagyra nőtt

finomságra gondolsz?
– Édes, mi? – Hester nem tudta magában tartani a kérdést.
– Üdvözöllek Macsó Cityben. Lakosságszám: egy fő.
– Hol van?
– Leültettem a zöld szobában.
Minden stúdiónak van egy zöld szobája, ahol a vendégek

várják, hogy a kamera elé léphessenek. Ezek a helyiségek
valami furcsa ok miatt sohasem zöldek.

– Hogy nézek ki?
Allison olyan alaposan mérte végig, hogy Hester már attól

félt, a kolléganője a fogait is ellenőrizni fogja – mintha
lóvásárban volna.

– Ravasz.
– Mi?
–  Hogy adás közben hívod ide. A sminked meg a hajad

eleve kész.
–  Szóval, jó? – Hester lesimította elegáns szoknyáját, és

végigsietett a folyosón. A zöld szoba a hálózat



műsorvezetőinek és hírolvasóinak a plakátjaival volt tele, egy
jó pár évvel korábbi, Hesterről készült fotó is lógott köztük:
karját keresztbe fonva, elszánt arckifejezéssel fordult oldalra
rajta. Amikor belépett, Oren az ajtónak háttal állt, és az ő
poszterét nézte.

– Hogy tetszik? – kérdezte Hester.
– Most dögösebb – felelte Oren, anélkül, hogy hátrafordult

volna.
– Dögösebb?
– A „csinosabb” vagy a „szebb” nem illik magához – vont

vállat a rendőrfőnök.
– Elfogadom a dögösebbet. Nem is adom oda senkinek.
Oren megfordult, és rámosolyogott. Rohadt jó mosoly

volt, Hester még a lábujjaiban is érezte.
– Örülök, hogy látom – mondta a férfi.
– Én is örülök – felelte Hester. – És nagyon sajnálom, hogy

így alakult ez a Naomi-ügy.
–  Rég túl vagyunk rajta. Gondolom, végeredményében

magának kellemetlenebb volt, mint nekem.
Tényleg az volt. Amikor kiderült, hogy Naomi mindenkit

átvert, a neten sokan gúnyolódni kezdtek. Hester ellenségeit –
aki nyilvános szereplést vállal, annak mindig vannak
ellenségei – boldoggá tette a hiba. Két nappal később szóba
hozta egy kaliforniai választási bíróság vitatható döntését, erre
vagy egy tucat Twitter Tulok (Hester így hívta őket) csapott le
rá: várjunk csak, nem ő az, aki egy gyerekhecc miatt országos
vészhelyzetet hirdetett? Már mindkét oldalon ez vált a normális
viselkedéssé – és igen, Hester még a „mindkét oldal”
kifejezést is utálta. Söpörj félre bármilyen józan érvet
valamivel – függetlenül attól, hogy milyen régi vagy
homályos eset –, amit a megtámadott személy rosszul csinált.
Mintha csupán a tökéletesség volna elfogadható.

– Újra megszökött – mondta Oren.
– Naomi?
–  Igen. Az apja bejött hozzám. És azt állítja, ez most

komolyabb.
– Mit fog csinálni?
– Mit tudok csinálni? Kiadom rádión, szóval, ha a srácok



meglátják, behozzák. De elég egyértelműnek tűnik, hogy
lelépett.

– Gondolom, nem volt könnyű neki mostanában.
– Igen, én is ettől tartok.
Hesternek volt még néhány megválaszolatlan kérdése az

egész, Naomival kapcsolatos felfordulás miatt – legfőképpen,
hogy miért volt ez ennyire fontos Matthew-nak –, de amikor a
lány hazakerült, az unokája is lezárta az ügyet, és úgy tett,
mintha épp csak aggódott volna kicsit egy osztálytársáért.

– És miben segíthetek?
– Szerintem már elég idő eltelt.
– Tessék?
–  Azt mondta, várjak pár napot. Hogy ne tűnjek

kétségbeesettnek.
– Lehet.
–  És mert egy kicsit régimódi vagyok, gondoltam,

régimódian hívom meg.
– Ó.
– Személyesen.
– Ó.
– Mert már senkinek sincs tárcsás telefonja.
– Ó.
A férfi elmosolyodott.
– Eddig jól megy.
– Mondjam megint, hogy „ó”?
–  Azt hiszem, a lényeget megértettem. Nem vacsorázna

velem valamikor?
– Azt hiszem, most közönyt kellene tettetnem. Esetleg azt

mondanom, hogy megnézem, mikor érek rá, mert nagyon
elfoglalt vagyok.

– Ó – mondta Oren.
– Igen, Oren, nagyon szívesen vacsoráznék magával.
– Holnap ráér?
– Holnap ráérek.
– Hétkor?
– Foglalok asztalt – vágta rá Hester.
– Ragaszkodik hozzá, hogy nyakkendőt viseljek?
– Nem.



– Akkor jó.
– Akkor jó.
Elhallgattak. A férfi előbbre lépett, mintha meg akarná

ölelni, azután meggondolta magát, és esetlenül meghajolt
kicsit.

– Akkor viszlát – mondta.
Hester nézte, ahogy elmegy mellette, és kisétál az ajtón.
Juhéj, gondolta, miközben legyűrte magában a késztetést,

hogy ugráljon, és összeütögesse a bokáját. Nagyra nőtt
finomság.



TIZENNEGYEDIK FEJEZET

Rozsdás Eggers egy túlzottan drámai mozdulattal kikapcsolta
a tévét, és a fehér díványra hajította a távirányítót.

– Csak egy kellemetlen, hülye kis per.
Gavin Chambers bólintott. Rozsdás divatos, krómacél és

hófehér penthouse-ában nézték Hester Crimstein Saul Strauss-
szal készített interjúját. A felhőkarcoló tetején épült különálló
lakás padlótól a mennyezetig érő üvegfalán keresztül
páratlan, lélegzetelállító kilátásuk nyílt Manhattanre – főleg
azért, mert a ház a New Jersey-i Hobokenben volt: a városra
nézett, nem a városban állt. A Hudson partján élő New York-
iak New Jersey-t látják, és az sem rossz – de a New Jersey-ben
élők ugyanannak a folyónak a másik partjáról New York
bámulatos panorámájában gyönyörködhetnek. Most éjszaka, a
víz közelében álló épületek hunyorgó fényeivel a folyó olyan
volt, mint a gyémántokkal kivarrt fekete bársony.

–  Ezt minden bíró elutasítja, mielőtt még jutnának vele
valamire – folytatta Rozsdás. Nagy önbizalommal beszélt.

– Biztos vagyok benne, hogy igaza van – helyeselt Gavin
Chambers.

–  Szerintem Hester Crimstein jól csinálta – tette hozzá
Rozsdás meggyőzően.

– Szerintem is.
–  Elfogulatlan volt. Rábizonyította Straussra, hogy

hantázik.
– Igen.
– Ezt nem ússza meg a pasas, ugye?
–  Saul Strauss? – Gavin Chambers a fejét rázta. – Nem

fogja.
– Ismeri, ugye?
– Igen.
– Együtt szolgáltak?



Valaha. A tengerészgyalogságnál, egy előző életükben.
Gavin mindig csodálta Saul Strausst, mert kemény volt,
harcias és bátor – és szinte semmiben nem volt igaza.

– Mikor találkoztak utoljára?
– Nagyon régen.
–  Azért biztosan van maguk közt valami kapcsolat. A

Keleten töltött időkből.
Gavin nem válaszolt.
– Mit gondol, tudna vele beszélni?
– Beszélni?
– Győzze meg, hogy hagyja ezt abba.
Gavin régebben úgy gondolt Saul Straussra, mint aki a

maga elszállt, érzelgős, tábortűz körül éneklő, ökozöld,
müzlizabáló módján azért szenvedélyes és elszánt, de a világ
Sauljai kezdték már-már veszélyesen hisztérikus hangerővel
ismételgetni a mondókájukat, főleg, ha Rozsdás Eggers került
szóba.

– Nem fog sikerülni – mondta Gavin.
– Szóval, ez a Strauss mindenkit szívből utál?
Gavin Chambers és Saul Strauss is olyan családban nőtt

fel, amelyben nagyon eltért egymástól a két szülő világképe –
az apjuk konzervatív volt, az anyjuk liberális. Gavin inkább az
apjára ütött, Saul viszont az anyja fia maradt. Volt idő, amikor
lelkesen tudtak beszélgetni és vitázni. Gavin általában azt
mondta, hogy Saul naiv és túl jószívű, Saul szerint viszont
társa mindent túlelemez és darwinista. E viszonylag kedves
jelzők rég a múltba vesztek.

– Fanatikus lett.
– Azt láttam – bólintott Rozsdás.
– Mhm.
–  Bizonyos szempontból hasonlítunk egymásra a

barátjával. Mind a ketten úgy gondoljuk, hogy a mai rendszer
hamis. Mind a ketten úgy gondoljuk, hogy ez a rendszer
cserben hagyta az amerikaiakat. És mind a ketten úgy
gondoljuk, hogy csak azzal lehet megjavítani, ha először
legyőzzük.

Rozsdás Eggers kibámult az ablakon. Tetőtől talpig New
Jersey-i volt: szegényen született Newark Ironbound



negyedében, az apja ukrán, az anyja jamaicai volt, a város
legbelsejébe, a Martin Luther King Boulevard-ra, a Szent
Benedekről elnevezett fiúiskolába járt, és teljes ösztöndíjat
kapott a Princetonra – ezért maradt ebben az államban,
ahelyett hogy a folyó túloldalára költözött volna. És persze
imádta a kilátást. Vonattal meg komppal kevesebb mint fél
óra alatt a városközpontba vagy a Wall Streetre juthatott.
Ráadásul a szűkebb pátriája volt az egyik ok, amiért tisztelték
– a három S, ahogy mondani szokták –: volt benne egy szelet
Springsteen, egy szelet Sinatra és egy szelet szemétség.
Rozsdás nyers, de szerethető, nagyvárosi, de megbízható,
mackós testű embernek látszott, vörösesbe hajló hajjal (a
gúnynevét is innen kapta). A bőre elég világos volt ahhoz,
hogy fehérnek látsszon, de elég fekete ahhoz, hogy a
rasszisták kiállhassanak mellette, és ezzel bizonyíthassák,
hogy igazából nem rasszisták.

Ráadásul, és ezt Gavin Chambers pontosan tudta, nagyon
okos volt. Egy szorosan összetartó család egyetlen gyereke. A
Princetonon két diplomát is szerzett: az egyiket filozófiából, a
másikat politikatudományból. Először azzal gyűjtött vagyont,
hogy kitalált egy táblás játékot, a Politimittudot, amelyben a
személyes vélemények keveredtek a tudásalapú kérdésekkel.
Úgy tűnt, sínen van az élete, míg egy utánfutós traktor,
amelynek a vezetője túl sok amfetaminszármazékot vett be,
hogy bírja a lehetetlen munkarendet, a New Jersey-i sztrádán
áttörte a választókorlátot, és frontálisan karambolozott az
Eggers család autójával. Rozsdás apja és anyja azonnal
meghalt, ő maga súlyosan megsérült, és két hónapot töltött
egy kórházi ágyon. Aznap éjjel ő vezetett, és bár egyáltalán
nem tehetett arról, ami történt, az életben maradottak
lelkiismeret-furdalása gyötörte. Nem találta a helyét.
Rászokott a fájdalomcsillapítókra, azután depressziós lett. Egy
ideig minden rossz volt.

Gyorsan előre, három borzasztó éven át.
Vannak, akik szerint sosem lépett túl ezen a sötét

korszakon, a tetejébe azóta is sántított, de két régi barátja,
Dash és Delia Maynard segítségével főnix módjára szárnyalt
fel a hamvaiból. Ő persze annyi más emberhez hasonlóan



mindig azt mondta, hogy a maga erejéből kapaszkodott fel, de
Maynardék elszánt igyekezete nélkül hiába próbálkozott
volna. Dashnek hála, Rozsdás Eggers lett a tévé
legmegbízhatóbbnak tekintett önsegítő tanácsadója. Két évvel
ezelőtt a hírnevét és a felé áradó szeretetett kihasználva
földcsuszamlásszerű győzelmet aratott a választásokon, és
szenátor lett belőle, méghozzá, a jelszava szerint „mindentől
független”.

Az volt a jelszava, hogy Szeresd a párodat, utáld a pártokat!
Mint Obamától Trumpig minden nagyravágyó politikus,

ő is tudta, hogy ki kell várnia, míg eljön az ideje, és most az
ország legmagasabb hivatalát vette célba – egyelőre sikerrel.

Rozsdás még mindig Gavinnek háttal állva nézett ki az
ablakon.

– Hogy boldogulnak?
Maynardékre gondolt.
– Minden rendben. Egy kicsit talán feszültek.
– Gondolom, a jelenléte segít.
A lakás dísztelen volt, a lakberendező nem használt sem

aranyat, sem márványt, csak fehér színt és minimalizmust. A
kilátás volt a lényeg, az egész falat betöltő ablaksor.

–  Nagyon köszönöm, Gavin, hogy megteszi ezt a
kedvemért.

– Számlázok érte.
–  Igen, de tudom, hogy már nem szokott a terepen

dolgozni.
– Szoktam, bár ritkán. Szenátor úr?
–  Túl rég ismerjük egymást ahhoz, hogy most elkezdjen

szenátor urazni.
– Nekem jobb volna.
–  Ahogy tetszik, ezredes – felelte Rozsdás egy halvány

mosollyal.
–  Tudja, hogy nemcsak biztonsági cégem van, hanem

jogász is vagyok.
– Igen, tudom.
–  Nem nagyon használom – folytatta Gavin –, de a

szakvizsgát letettem, szóval, bármi, amit ön vagy más
ügyfelem mond, az az ügyvéd-ügyfél viszony szabályai alá



esik.
– Mindenképpen bízom magában. Tudja jól.
– Azért ilyen szempontból is védve van – jogilag is. Csak

szeretném, ha tudná ezt. Bizalmas barátja vagyok, igen, de
törvény szerint sem adhatok ki semmit, amit elmond nekem.

Rozsdás Eggers most már széles mosollyal fordult meg.
– Tudja, hogy a kormányom tagja lesz.
– Nem ezért mondtam.
– Ki fogom nevezni nemzetbiztonsági tanácsadónak. Vagy

talán védelmi miniszternek.
Akármennyire igyekezett is, hogy ne izgassa a lehetőség,

Gavin Chambers nyugalmazott ezredes, ex-tengerészgyalogos
mégiscsak ember volt, és beleborzongott a gondolatba.

– Köszönöm, hogy bízik bennem.
– Megérdemli.
– Szenátor úr, hadd segítsek.
– Már segít.
– Az a helyzet, hogy hallottam a pletykákat…
– Azok csak pletykák – vágta rá Rozsdás. – Pletykák.
– Akkor miért kell Maynardéket őriznem?
– Ismeri a politikaipatkó-elméletet? – fordult felé Rozsdás.
– Mi van vele?
– A legtöbben úgy gondolják, hogy politikai szempontból

a jobb és a bal egy egyenes vonalon helyezkedik el: mármint a
vonal egyik végén van a jobb, a bal pedig nyilván a másikon,
vagyis szöges ellentétben állnak, a lehető legmesszebb tartják
magukat egymástól. De a patkóelmélet szerint ez a vonal
inkább ívelt, és a szélsőjobb meg a szélsőbal felé haladva is
befelé hajlik, úgyhogy a szélsőségek jóval közelebb kerülnek
egymáshoz, mint a középponthoz. Van, aki olyan messzire
megy, hogy azt mondja, ez inkább kör, vagyis a két szélen úgy
meghajlik az ív, hogy a szélsőjobb és a szélsőbal szinte
megkülönböztethetetlen: így is, úgy is zsarnokság.

– Szenátor úr!
– Igen?
– Én is tanultam politikatudományt.
–  Akkor meg fogja érteni, mire törekszem. – Rozsdás

közelebb ment, és amikor a rossz lábára lépett, megrándult az



arca. Az a lába, amelyik azon a rettenetes éjszakán zúzódott
össze, gyakran begörcsölt. – A legtöbb amerikai
tulajdonképpen középen tanyázik. A többségük kicsit jobbra
vagy balra csúszik a középponttól, de ők nem érdekelnek. Ők
gyakorlatiasak. Meg tudják változtatni a véleményüket. A
szavazók általában azt hiszik, hogy az elnök célja az, hogy
ezeknek tetsszen – a középnek. A fél ország kicsit jobbra van,
a másik fele kicsit balra, szóval az ember hajtson a közepére.
De én ezzel nem foglalkozom.

– Nem értem, hogy függ ez össze Maynardékkel.
–  Én a botrány hajtotta, internetbe szédült politikai

kultúra következő generációja vagyok. Az evolúció csúcsa, ha
tetszik. A status quo vége.

Rozsdás szeme lángolt, de a mosolya elbűvölő maradt:
rajtuk kívül senki más nem volt a szobában, Gavin mégis
milliók éljenzését hallotta.

– Azt akarom mondani, hogy ha az ellenségeim azt hiszik,
hogy Dashnek és Deliának, a két közeli barátomnak a
birtokában van valami, bármi, akkor mindenre képesek, hogy
megszerezzék – ha kell, megtámadják őket.

– Szóval, csak a jó barátai védelmében küld oda?
– Talán nem hiszi?
Gavin grimaszolt, és a mutatóujja végét a hüvelykujja

végéhez hajlította, hogy mutassa, milyen kicsit. Rozsdás
nevetett. Kirobbanó nevetés volt, tele bájjal. Lefegyverző
ember.

– Deliát még a Princetonon ismertem meg. Tudta?
Hát persze hogy tudta. Az egész legendát ismerte.

Elsőéves korában Rozsdás Deliával járt. A Capitol Hillen, a
demokratáknál töltött nyári gyakorlat közben szakítottak,
ahol azután Delia belesett egy másik gyakornokba, a Dash
Maynard nevű, kezdő dokumentumfilmesbe, és hozzá is ment
feleségül. Bármily furán hangzik, így ismerkedett össze
Rozsdás és Dash – Washingtonban, a demokratáknál, a nyári
gyakorlaton. Ott kezdődött minden.

– Maynardék mindenkinél többet tudnak rólam – mondta
Rozsdás.

– Például mit?



–  Semmi szörnyűt. Nincs semmi igazán terhelő, amivel
előrukkolhatnának. De Dash akkoriban mindent lefilmezett.
Mindent. Ami a háttérben zajlott. A magánbeszélgetéseinket.
Füstölgő fegyver nincs a képen, de a rengeteg felvétel között
nyilván akad olyan pillanat, amelyet az ellenségeim fel
tudnának használni, hát nem? Egy pillanat, amikor gorombán
szóltam egy vendéghez, vagy nagyszájúskodtam egy
alkalmazottal, vagy talán egy nő könyökére tettem a kezem,
vagy valami ilyesmi.

– De konkrétan?
– Nem jut semmi az eszembe.
Gavin nem hitt neki.
–  Még néhány hétig vigyázzon rájuk. Azután ez is véget

ér.



TIZENÖTÖDIK FEJEZET

Amikor Bernard Pine kinyitotta a bejárati ajtót, Wilde nem
várt engedélyre, egyenesen a lépcső felé iramodott.

– Várjon már, mit képzel! Hova megy?
Wilde nem is válaszolt, elindult felfelé. Pine lemaradt

mögötte, de őt ez sem érdekelte. Belépett Naomi szobájába, és
felkapcsolta a villanyt.

– Mit keres? – kérdezte Pine.
– Azt akarja, hogy segítsek, nem?
– De.
Wilde Naomi ágyát nézte, a sok plüssállatot.
– Van a lányának kedvence?
– Kedvenc mije?
– Plüssállata.
– Honnan tudjam?
Odament a szekrényhez, megnézte a polcot.
– A zsákja?
– Mi?
– Amikor legutóbb itt voltam…
– Várjon már, mikor járt a lányom hálószobájában?
Wilde nem akart belemenni ebbe. De a Pine arcára kiülő

csodálkozás, amely lassanként talán haraggá változott, azt
mutatta, hogy nem ússza meg.

– Aznap, amikor először találkoztunk.
– Az a pincében volt.
– Előtte itt voltam.
– A lányommal?
– Mi? Dehogy, egyedül. Tudja jól, ő lent volt a pincében.

Pine úgy rázta meg a fejét, mint aki ki akarja tisztítani.
– Nem értem, hogy jutott be ide.
– Ez most egyáltalán nem fontos. Sokkal fontosabb, hogy

nincs itt a lánya hátizsákja.



Wilde a polcra mutatott, Pine követte a mozdulatot a
tekintetével, megnézte az üres polcot, és vállat vont.

–  Valószínűleg benn hagyta a suliban. A szekrényében.
Láttam már, sokszor magával viszi. Igazából mindennap.

– Milyen színű az a zsák?
– Azt hiszem, fekete. Talán sötétkék.
– Én a rózsaszínről beszélek, amit itt tartott a polcon.
Pine újra meglepődött.
– Ezt honnan tudja? Kutatott a szekrényben?
– Igen.
– De miért?
– Mert őt kerestem. – Wilde remélte, hogy nem hallatszik

a hangján a türelmetlenség. – Mint most.
– Rózsaszín zsákról nem tudok.
Wilde még egyszer alaposan körülnézett a szekrényben. A

rózsaszín Fjällräven Kånken zsák, amelyet a polcon látott,
nyilvánvalóan eltűnt. A vállfákat is ellenőrizte. A legutóbb,
amikor itt járt, mindegyiken lógott valami, most négy is
üresen maradt. Három fogas a földön hevert, mintha valaki
sietve szedte volna le róluk a ruhákat.

Az egyértelmű következtetés: a ruhákat a rózsaszín
zsákba pakolta a tulajdonosuk.

Wilde újra az ágyat és az állatokat vette szemügyre.
Egy pillanatra becsukta a szemét, megpróbálta felidézni,

mit látott itt a múltkor, remélte, rájön, ha nincs itt valami. De
hiába. Ha hiányzik egy-két plüss, az megerősítheti azt a
feltételezést, hogy Naomi szökésre készült, amikor elment. De
mi szükség volt megerősítésre?

– Elszökött – jelentette ki Wilde.
– Honnan veszi?
– Mr. Pine…
– Inkább tegeződjünk. Szólíts Bernie-nek.
– Valamit elhallgatsz előlem, Bernie?
– Nem tudom, mire gondolsz.
– Többet tudsz, mint amennyit elárulsz.
Pine az állát vakargatta, és a másik megpróbálta leolvasni

róla, mi járhat a fejében. De nem volt egyértelmű. Szerető,
csak figyelmetlen apa? Vagy másról volna szó? Az biztos,



hogy bujkált benne valami, ami miatt nem bízott benne.
Veszélyes volt, vagy Wilde-on lett úrrá a szokásos cinizmusa?

Azután:
–  Naomi tegnap küldött egy üzenetet. – A férfi Wilde

kezébe nyomta a telefonját. A szöveg két rövid mondatból állt.
Ne aggódj. Jól vagyok.
– Tudom, mire gondolsz – tette hozzá Pine.
Nem maradt kérdés. A zsák és a ruhák eltűntek.

Emberrablásnak semmi nyoma, senki nem követelt
váltságdíjat, még hasonló sem történt. Ehhez jön a többi
szempont, a durvuló szemétkedés az iskolában, a korábbi
szökések, a kudarcba fulladt kihívás.

A következtetés egyértelmű volt.
–  De tudnod kell még valamit – folytatta Pine. Wilde

ránézett.
– Valaki bántotta – a szeme könnyel telt meg. – És nem a

szokásos bántalmazásra gondolok.
– Akkor mire gondolsz?
– Fizikailag bántotta.
Csönd borult a szobára.
– Ezt inkább magyarázd el.
Kellett egy kis idő, míg Pine összeszedte magát. Lesütött

szemmel bámulta a kezét. Gránitköves iskolai gyűrűt viselt,
azt kezdte forgatni az ujján.

– Az eltűnése előtti napon, amikor hazajöttem, egy zacskó
mirelit borsót szorított a jobb szeme alá. Másnap monoklija
volt.

– És megkérdezted, mi történt?
– Hát persze.
Wilde várt. Bernard Pine vadul rágni kezdte a

hüvelykujján a körmöt.
– Azt mondta, nekiment az ajtónak.
– És elhitted?
– Nyilván nem hittem el – csattant fel. – De nem mondott

semmi mást. Próbáltál már kihúzni bármit egy kamaszból?
Erőszakkal nem mész semmire. Azt mondta, semmi baja, és
felment a szobájába.

– Nem mentél utána?



– Nincsenek gyerekeid, ugye?
Ezek szerint nem ment fel.
– Ez mind összefügg – jelentette ki Pine.
– Micsoda?
– A kihívás, azok a kölykök, akik piszkálták, az, hogy újra

elszökött. Valami nem stimmel – félrehajtott fejjel nézte
Wilde-ot, mint aki életében először látja. – Téged miért
érdekelt annyira Naomi?

A másik nem felelt.
– Ismerted korábban?
– Nem.
–  Mégis betörtél, hogy megtaláld. A lányt, akit nem is

ismertél. De miért?
Ekkor vette elő Bernard Pine a pisztolyát.
Wilde nem habozott. Abban a pillanatban, amikor

megértette, hogy mi történik, már mozdult is. Akinél fegyver
van, az sosem számít erre. Először nem. A szobában
tartózkodó két férfi közül az egyiket – Wilde-ot – alaposan
kiképezték a közelharcra. A másikat nem. Pine elkövette azt a
hibát, hogy túl közel állt. Elég volt egy gyors lépés. Wilde
egyik kezével megragadta a fegyvert, a másikat megfeszítette,
és anélkül, hogy túl sok erőt beleadott volna, az élével Pine
torkára vágott. Ha túl erősen üt oda, azzal gyógyíthatatlan
sérülést okozhat, ő viszont nem akart többet, mint hogy
ellenfelének elakadjon a lélegzete, bekapcsoljon az
öklendezőreflex, és ellazuljanak az izmok.

A módszer bevált.
Pine a torkához kapott, hátratántorodott, és a másik

kezével úgy integetett, mintha azt próbálta volna jelezni, hogy
megadja magát. A fegyver, amely már Wilde-hoz került, túl
könnyűnek tűnt. Kinyitotta a tárat, és ellenőrizte.

Nem volt benne töltény.
–  Csak rád akartam ijeszteni – nyerte vissza a hangját

Pine.
Idióta, gondolta Wilde, de nem mondta ki hangosan.
–  Megérted, nem? Betörsz a házamba, valami viszonyba

keveredsz a lányommal; te, a fura bogár, aki egyedül él az
erdőben. Figyelj, a helyemben nem gondolkodnál el?



– Nem tudom, hol a lányod.
– Akkor áruld el, ki rángatott bele ebbe, amikor a legutóbb

keresni kezdted!
De Wilde nem szívesen mesélte volna el, ami akkor

történt. Viszont ha egy kicsit távolabbról és elfogulatlanul
tekintett a történtekre, akkor Pine érdekes szempontot vetett
fel. Matthew igazából sosem szolgált megnyugtató
magyarázattal.

– Add ide a telefonod.
– De miért?
Wilde egyszerűen kinyújtotta a kezét, és Pine odaadta

neki a mobilját. Ő az üzenetek gombra koppintott, és
megtalálta a Naomitól érkezett szöveget:

Ne aggódj. Jól vagyok.
Feljebb tekert, hogy lássa a korábbi üzeneteket.

Megdermedt.
– Mi a baj?
Nem talált semmit: apa és lánya egyáltalán nem váltott

üzeneteket.
– Mi történt a többivel?
– Hogyhogy?
– Gondolom, nem ez volt az első üzenet, amit írt neked.
– Persze hogy nem. Várj, mit csinálsz?
Wilde a hívási előzményeket ellenőrizte, és persze

szerepeltek köztük a Naomival való beszélgetések. Bár nem
túl sok. Az utolsó több mint egy hónapos.

– Hol van a többi üzenet, amit írtál neki vagy kaptál tőle?
– Hát, nem tudom. Ott kéne lenniük.
– Nincsenek.
Pine vállat vont.
– Nem lehet, hogy valaki kitörölte?
Egyvalaki törölhette ki őket. Az, aki a telefont használta.
– Miért törölted ki a lányodnak írt üzeneteket?
– Nem én voltam. Talán Naomi.
Ez nem tűnt valószínűnek. Írni kezdett.
– És most mit csinálsz?
Wilde nem törődött vele. Ezt írta be:
Hahó, Naomi, Wilde vagyok.



Talán nem hiszi el, hogy tényleg ő az. Talán arra gondol,
hogy az apja próbálja átverni.

Vagyis Boo Radley.
Ezt csak ő érti meg.
Elkértem apád telefonját. Aggódik érted! És én is. Üzenj,

hogy jól vagy.
Megadta az aktuális mobiljának számát, és hozzátette,

hogy bármikor hívhatja, vagy írhat neki. Azután visszadobta a
telefont a gazdájának, de a pisztolyt zsebre vágta.

Ideje volt, hogy beszéljen Matthew-val. Az ajtó felé indult.
– Segítesz nekem? – kérdezte Pine.
Wilde nem lassított.
– Naominak segítek.



TIZENHATODIK FEJEZET

Miután kilépett Pine-ék házából, Wilde újra megnézte az
eldobható telefonját, mert remélte, hogy Naomi válaszolt.

De semmi.
Ha a lány egyszerűen csak megszökött volna, akkor

valószínűleg azonnal reagál. Lehet, hogy becsapja magát,
mégis hitt ebben. Ott a pincében kialakult közöttük valami
kötelék, a két kívülálló nagyjából megértette egymást, habár
az is lehet, hogy ezt csak ő beszélte be magának, és nincs
semmi alapja.

Küldött egy üzenetet Matthew-nak:
Otthon?
A pontok táncoltak egy kicsit, mielőtt feljött volna annyi,

hogy:
Ja.
Oké, ha átmegyek?
Matthew csupán egy felfelé tartott hüvelykujjas emojival

válaszolt.
Wilde nekivágott az erdei útnak, és felhívta Hestert.
– Lökjed! – hallotta rögtön.
– Micsoda?
– Egy barátom mindig ezzel veszi fel. Aranyos, nem? Mi

újság?
– Naomi Pine újra eltűnt.
– Hallottam.
– Honnan?
Hester megköszörülte a torkát.
– Oren mesélte. – A hangja egy kicsit furcsán csengett.
– És mit mondott?
–  Hogy a lány apja bement hozzá. És nagy felhajtást

rendezett, de valószínűleg most is csak a szokásos szökésről
van szó.



– Hozzám is eljött az apja.
– És szerinted mi a helyzet? Tényleg egyedül ment el?
Wilde elmondott mindent, amit kiderített: a hiányzó

ruhákat és hátizsákot, és az üzenetet, hogy nem kell aggódni.
–  Az üzenet nem bizonyíték – vágta rá Hester. – Ha

esetleg elrabolták, akkor a telefonját is elvehették, és bármit
küldhettek róla.

– Pontosan.
–  De a ruhákból meg a múltjából mégis az következik,

hogy lelépett.
– Szerintem is.
– De akárhogy történt is, hogy is mondjam finoman…
– Abban tényleg nem vagy jó.
– Ez már nem a mi dolgunk. Kivéve, ha szükséged van a

pénzre.
– Nincs.
– Akkor?
– Csak két dolog.
–  Kitalálom. Az egyik: találkoztál Naomival, és

rokonszenves volt. Segíteni szeretnél neki, még akkor is, ha
lelépett. Félted.

– Igen.
– És a másik…
– Azt sem lehet nehéz kitalálni.
– Matthew – sóhajtott Hester.
–  Először sem mondott el nekünk mindent, de amikor

megtaláltuk Naomit, ráhagytuk. Naomi apja azt mondta, hogy
kék foltok voltak a lánya arcán. Mintha valaki megütötte
volna.

– Jaj, ne már, csak nem hiszed, hogy Matthew…
– Persze hogy nem. De azt sem hiszem, hogy őszinte lett

volna velünk.
– És rokonszenves a lány.
Wilde elgondolkodott.
– Igen. És magányos. Nincs senkije.
–  És mi van azzal a tanárnővel, akit az ágyadba

ráncigáltál?
– Most komolyan: „ráncigáltál”? – sértődött meg Wilde.



– Az jobb volna, hogy akivel kupakoltál?
– A ráncigálásnál talán jobb. Próbálkozhatunk Avával, de

ő csak egy tanár, és nem rokon vagy barát.
– Akkor mit tervezel?
– Beszélek Matthew-val.
– Most? Nem lennék túl rámenős.
– Én sem leszek. Van ismerősöd a telefontársaságnál?
– Lehet.
– Rá tudnak keresni Naomi mobiljára? Meg tudják találni?
– Megpróbálom.
–  Vagy Oren is segít esetleg. Miután valaki az ágyába

ráncigálta.
– Nagyon vicces.
Wilde zsebre vágta a telefonját. Az erdő sosem volt néma.

Voltak napok, amikor ösztönösen érezte és értette, mit üzen a
némaság nélküli csend, és neki egészen mást jelentett, mint a
többieknek. Nem volt feltétlenül élvezetes – de szüksége volt
rá. Nem őrült meg, ha bement a „nagyvárosba”, nem történt
semmi ilyesmi, és néha örömét lelte a változatosságban. De ez
volt az otthona. Ha túl hosszan maradt távol – ha sokáig nem
szökhetett vissza ebbe a csendbe –, akkor úgy érezte magát,
mint a tenger mélyéről túl gyorsan felemelkedő búvár.

Ez már zen szintű mellébeszélésnek hangzott. Talán az is
volt.

Matthew a konyhában várta a vendéget.
– Anya nincs itthon – mondta.
Wilde nem lepődött meg, Laila szólt neki, hogy csak

későn ér haza.
– Naomi újra eltűnt – kezdte.
A fiú nem válaszolt.
– Nem vetted észre? A suliban, mondjuk?
– De.
– És?
Vállvonogatás.
– Arra tippeltem, hogy esetleg megint lelépett. A múlt hét

elég brutális volt. Gondoltam, kell neki egy kis pihi.
– Legutóbb nagyon aggódtál.
– És végül kiderült, hogy tök feleslegesen.



– De akkor miért volt olyan fontos?
Matthew az egyik lábáról a másikra állt.
– Elmondtam.
– Hallottál valamit erről a kihívásról?
– Aha.
– Oké, ezt nem veszem be, Matthew.
– Azt hiszed, hazudok? – kerekedett el a fiú szeme.
– Csak azzal, hogy nem mondasz el mindent. Egyébként:

igen.
Matthew megrázta a fejét, igyekezett úgy tenni, mintha

meg volna bántva.
– Legfeljebb egy lényegtelen apróság.
– Azért csak mondd el.
– Kellemetlen volna.
– Akkor legyen kellemetlen – bólintott Wilde.
– Hé, nem az apám vagy, ugye tudod?
–  Tényleg? – nézett rá a férfi keményen. – Ezt a kártyát

játszod ki?
Matthew lesütötte a szemét, alig hallhatóan válaszolt.
– Bocsánat.
Wilde várt.
– Bántottam.
Wilde érezte, hogy felgyorsul a pulzusa, de nem szólalt

meg.
– Volt valami táncolás. Olyan buliszerűség.
– Mikor?
– Két hónappal ezelőtt. – Matthew nem folytatta.
Eltelt egy kis idő, mire Wilde megszólalt.
– Hol volt ez a buli?
– Crash Maynard szüleinél. Olyasmi volt, mint egy buli, de

nem volt igazi buli. Jobban hasonlított egy iskolai
rendezvényre. Néhány évvel ezelőtt pár srác eléggé
benyomott a suliban egy táncesten, és azóta nem szabad a
tornateremben rendezni őket. És Maynardék önként vállalták,
hogy akkor náluk lehet. Az egész osztály ott volt.

– Naomi is?
– Az egész osztály, igen. – Matthew továbbra sem nézett

föl.



– Folytasd! – Wilde karba tette a kezét.
–  Naomi hozott magával egy plüssállatot. Egy pingvint.

Szerintem olyan volt neki, mint egy terápiás állat. De nem
tudom. Nem arról volt szó, hogy bolond, vagy mit tudom
én… Kis állat volt, a táskájában tartotta, csak megmutatta pár
csajnak, ők meg rögtön vihogni kezdtek. Mindegy, lényeg,
hogy Crash odament hozzá, és magyarázni kezdett valamit.
Nagyon kedves volt, még a hülye, koponyás gyűrűjét is
megmutatta neki. Ami azt jelezte, hogy valami készül. De
igazából ez csak figyelemelterelés volt, Naomi boldogan
mosolygott, aztán két másik srác odarohant, és elvette a
tatyóját. Ő felkiáltott, üldözni kezdte őket, a park mögötti
erdő felé. És mindenki röhögött.

Matthew elhallgatott.
– Még te is?
– Igen, de tudom, hogy ez nem vicces.
– De láttad, ahogy megtörtént.
– Épp Sutton Holmesszal beszélgettem.
Sutton Holmes. Wilde és Matthew ritkán beszélgetett

kettesben, mint férfi a férfival, de a srác érzelmeiről már esett
köztük szó. Matthew volt az egyetlen ember, aki
vendégeskedett már az ökokapszulában. Amikor a fiú
szeretett volna egy kicsit kiszakadni a szokásos környezetéből,
Wilde elvitte magával. Volt valami az erdei létben, a
táborozásban, a természet közelségében, nevezhetjük
bárhogy, ami általában előhozza belőle az őszinteséget.

– Közben besötétedett – folytatta Matthew. – Maynardék
hordozható reflektorokat béreltek, olyanokat, mint amiket a
baseballmeccseken használnak. A legtöbb vendégnek volt
saját kulacsa, amiben vodkát, tiszta szeszt meg azt a cukros
levet keverte össze, amit a háziak éppen felszolgáltak. De én
az erdőt figyeltem, vártam, hogy Naomi visszajöjjön. Öt perc
telt el, vagy tíz. Először Kyle bukkant elő a fák közül.
Felemelte a kezét. Eleinte nem láttam, mit hoz, de aztán
közelebb jött – Matthew lehunyta a szemét –, és a
plüsspingvin letépett feje volt nála. Kilógott belőle a töltelék.

Wilde szíve elfacsarodott.
– Mindenki éljenzett.



Wilde igyekezett olyan hangon megszólalni, hogy ne
hallatsszon ki belőle a véleménye.

– Te is?
– Akarod, hogy elmondjam, vagy nem?
Igaza volt, erre később is ráérnek. Matthew most egészen

kicsinek látszott, és a felnőtt emlékeztette magát, hogy ez a
kamasz volt az a kisfiú, aki egy autóbalesetben elveszítette az
apját. Csak be akart illeszkedni. Ez olyasmi volt, amit Wilde
soha nem értett pontosan, mert ő mindig az ellenkezőjére
vágyott.

– Addigra eléggé ki voltam ütve.
– Úgy érted, hogy…
– Részeg voltam.
– Szívtál is?
– Nem, nem használtam semmit. De sokat ittam. Tudom,

hogy az semmire sem mentség, de szerintem számít. Ide-oda
botorkáltam, és közben, ahogy egyre később lett, feltűnt, hogy
senki nem megy el. Állítólag valamelyik szülő megtudta, hogy
ittunk, és úgy döntöttünk, biztonságosabb, ha maradunk,
amíg ki nem józanodunk.

Logikus, gondolta Wilde.
–  Úgyhogy láttam, amikor Crash elővette az öngyújtóját,

felpöccintette, és meggyújtotta a pingvin fejét. Tök lazán,
szélesen mosolyogva. Körülnézett, gondolom, azért, mert látni
akarta, hogy Naomi mit szól hozzá, és akkor jöttem rá, hogy
azóta nem jött vissza az erdőből, amióta üldözni kezdte a két
srácot, aki elvette a plüssét.

Matthew felkapott egy almát, és bement a nappaliba.
Wilde követte.

– És azután mi történt, Matthew?
Matthew a kezében tartott almát bámulta, és Wilde-nak az

jutott eszébe, hogy a fiú talán a pingvint látja a helyén.
– Jó lenne, ha el tudnám magyarázni, mit éreztem.
– Próbáld meg.
–  Megsemmisültem. Levert lettem. Sutton már Crashsel

volt, párok alakultak ki, és eltünedeztek, én meg úgy éreztem,
nem is tudom, hogy rossz helyre kerültem. Dühös voltam és
hülye és részeg, és ez az egész egyszerűen… elindultam, hogy



megkeressem. Naomit. De sötét volt. Viszont neked
köszönhetően kiismerem magam az erdőben. Egyszer
elbotlottam, és lefejeltem egy fát, és csak még jobban
szédelegtem tőle… a szám is vérzett. Azután megtaláltam.
Egy kövön ült. Oldalról láttam meg, egész jól nézett ki a
holdfényben. Közelebb mentem, de ő nem fordult meg, pedig
már hallania kellett. Nem volt könnyes az arca, a szeme száraz
maradt. Megkérdeztem, jól van-e.

–  Az csak egy hülye plüssjáték – mondta erre, és úgy
nézett ki, mint aki komolyan gondolja. Mintha tényleg nem
volna fontos. Odamentem volna hozzá, de a lábam elgyengült,
és pont mellé zuhantam. Maynardék mögött voltunk, annál a
pataknál. Elvileg kellemes a hangja meg ilyenek, de tudod, mi
jutott eszembe róla?

– Nem.
–  Hogy nagyon kell pisilnem. Úgyhogy elnézést kértem,

és bementem a legközelebbi fa mögé. Ennyire be voltam
nyomva. Pont ott, a közvetlen közelében toltam le a gatyám.
Aztán visszahúztam, és leültem mellé. Beszélgetni kezdtünk,
tök jó volt. Kiskorom óta ismerem Naomit, de szerintem még
sosem dumáltunk, így biztosan nem. És közben persze piás
voltam, a patak locsogása most már inkább megnyugtatónak
tűnt, és világított a hold, és hirtelen egymillió gondolatom
támadt. Fogalmam sincs, mennyire volt késő, de azt láttam,
hogy messze, a ház körül leoltják a reflektorokat. Szóval,
aztán megcsókoltam. Vagy az is lehet, hogy ő engem.
Mindegy, mindketten akartuk, ne hidd, hogy nem.
Egyértelműen belement. Csókolóztunk. És gondolatban…
nem is tudom, hogy magyarázzam el, az egyik felem teljesen
feloldódott ebben, úgy értem, a nagyobb részem. Abban sem
voltam biztos, hogy bejön-e, bár nem is számított, azt hiszem.
De nem tudom jobban elmagyarázni.

Kamaszok, gondolta Wilde. Egy fiú és egy lány egy bulin.
Tetszik vagy nem, mióta világ a világ, mindig pont így
történik.

– Mondjak valami borzasztót?
Wilde alig észrevehetően bólintott.
–  Kezdett kicsit komolyabbra fordulni a dolog. A keze a

É



combomon, meg minden. És az egyik felem azt mondta, hogy
jee, szuper! A másik felem meg azt, hogy nézd már, a suli
legnagyobb lúzerére nyomulsz – Matthew hangja elakadt,
felemelte a kezét, és megrázta a fejét. – Nem jól mondom. És
nem is számít. Mert abban a pillanatban, keze a combomon, az
én kezem a blúza alatt, erős fény világított a képünkbe. Mind
a ketten felugrottunk. Valakik nevettek. Nehéz volna
megmondani, de Crash és Ryan biztosan köztük volt. Naomi
úgy elfutott, mint a nyúl. Egyszerűen csak felugrott, és
futásnak eredt, nem is láttam, merre. Engem még mindig
elvakított a fény, a kezemmel próbáltam árnyékolni a
szemem. Mindenki rajtam röhögött, és azzal szívatott, hogy
vele voltam. Pislogtam, de éreztem, hogy folyni kezdenek a
könnyeim. A legszívesebben meghaltam volna, érted? Úgy
éreztem, hogy ezt biztosan nem élem túl. És a következő két
hónapban is ezt éreztem. Nem tudom, minek számítottam
addig a csapatban, de visszasoroltak a legbénábbak közé.
Nem olyan rossz helyre, mint Naomit, de azért alulra.

– És mit mondtál? – kérdezte Wilde. – A srácoknak, akik
kinevettek.

– Hogy ez nem számított. Hogy csak szívattam – nyelt egy
nagyot. – Azt… azt mondtam, hogy bármire könnyen
rávehető a csaj.

– Elegáns.
Matthew becsukta a szemét, Wilde érezte, hogy

óvatosabbnak kell lennie.
– Naomival beszéltél erről?
– Nem.
– Komolyan?
Matthew hallgatott.
– Mikor találkoztatok legközelebb?
–  A suliban, de kerültük egymást – Matthew

végiggondolta. – Őszintén szólva, inkább én kerültem őt.
Néhány hétig elég rossz volt.

Az utolsó mondatot Wilde nem érezte túl őszintének.
–  Ez borzasztó – mondta végül. – De még mindig nem

értem pontosan, hogy miért féltetted annyira, amikor eltűnt.
– Mert még nem fejeztem be a történetet.



Csupa könny volt a szeme. Wilde szíve összeszorult.
–  Nem mentegetőzöm, jó? Mert nincs mentség.

Belekóstolhattam abba, hogy Naomi mit állt ki éveken át. Épp
csak ízelítőt kaptam, de nem bírtam ki. Úgyhogy, amikor
Crash ajánlott valamit, amivel visszakerülhetek a kegyeikbe,
nem mondtam nemet. Csak ez számít, nem az ok. Hogy
megtettem.

– Mit csináltál?
– Csak egy beugratás volt.
– Mit csináltál?
Nem érkezett válasz.
– Matthew!
–  Megkértem Naomit, hogy találkozzunk. Úgy értem,

randira hívtam. Küldtem neki egy üzenetet, hogy szeretnék
vele újra találkozni, és ne mondja el senkinek, de ugyanazon a
helyen várom, a Maynardék háza mögött.

– Mit válaszolt?
– Igent mondott. – A fiú vállat vont. – Izgatottnak tűnt. –

És megint lehunyta a szemét.
Wilde nehezen tudta megőrizni az érzelemmentes

arckifejezését.
– És?
– És behúztam a csőbe.
– Hogyan?
– Hát, tulajdonképpen nem mentem el.
– Hé, Matthew!
A srác felnézett.
– Most ne próbáld finomítani a dolgot. Mit jelent az, hogy

tulajdonképpen nem mentél el?
–  Nem mentem el. Az volt a terv, hogy eltűnők, szóval,

amikor írt, hogy hol vagyok, akkor elvileg nem válaszoltam.
– De valójában?
– Úgy igen.
– És mit írtál?
– Azt írtam, hogy bocsánat.
– Erre ő?
– Semmi. Soha többé nem állt szóba velem.
Wilde-nak eszébe jutott a pincében folytatott



beszélgetésük. Valószínűleg magát hibáztatja. Mondja meg neki,
hogy nem kell. Csak próbál beilleszkedni.

Lehet, hogy Naomi megbocsátott, és lehet, hogy Matthew
feloldozásra várt, de Wilde-nak nem volt hozzá kedve, hogy ő
adja meg.

– Mi történt, amikor Naomi a pataknál várt?
– Crash ment oda. Meg mások is.
– És?
–  Többet nem tudok. Vagy legalábbis nem tudtam, és

ezért kértem Nanától segítséget. Másnap Naomi eltűnt. Azt
gondoltam… igazából nem tudom, mit gondoltam. Azt
gondoltam, hogy csináltak vele valamit.

– Mármint mit?
–  Hát, nem tudom. – A fiú felemelte a két kezét. – De

végül kiderült, hogy Naominak semmi baja. Kibírta. És ennyi.
Wilde zajt hallott, valószínűleg egy autó állt meg a ház

előtt. Keresztülsétált a nagyszobán, és kinézett az ablakon.
Egy magas, dizájnercuccokat viselő férfi szállt ki egy
vadonatúj Mercedes Benz SL 550-ből, és gyorsan megkerülte.
Szerette volna megmutatni, hogy milyen jól nevelt, de Laila
már kinyitotta az ajtót, és kiszállt.

Szóval, ezért mondta, hogy későn fog hazaérni.
Wilde szó nélkül lesietett a lépcsőn, és a hátsó ajtón

keresztül távozott. Matthew majd megérti, mással is történt
már ilyen. Laila nem fogja Mr. Dizájner Cuccot behívni a
házba. Még nem. Főleg nem akkor, amikor Matthew otthon
van. Hamarosan megkéri Wilde-ot, hogy egy darabig ne jöjjön
hozzájuk, és ő nem tiltakozik, és Laila próbálkozik, és végül
nem történik semmi. De Wilde-nak nem szabad ezt akarnia.
Igyekezett elhitetni magával, hogy nem kíván semmi rosszat,
és csak azt szeretné, ha Laila boldog volna. Most éppen az a
helyzet, hogy Laila ad egy esélyt ennek a pasasnak, Wilde
pedig más nőkkel fog vigasztalódni. Ártatlanul találkozik
néhányszor Lailával, hiszen a nő sosem akarta, hogy teljesen
eltűnjön az ő, vagy pláne Matthew életéből, azután egy nap
Mr. Dizájner Cucc felszívódik, és ő újra maradhat éjszakára.
Talán rendben is van ez a körforgás. Talán így kell lennie. De
az is lehet, hogy Wilde-nak kevésbé kellene készségesnek



mutatnia magát, mert nem jó, hogy Lailának mindez ennyire
kényelmes. Talán ő könnyíti meg a számára, hogy lemondjon
az új kapcsolatairól. Sőt az sem kizárt, hogy mindez
másképpen van, igazából Wilde mellett a helye, és az ilyen
dizájnercuccos pasikat kellene elfelejtenie. Vagy Wilde csak
megmagyarázza magának az egészet? És talán, de tényleg
csak talán, nem neki kellene eldöntenie, hogy mit akar Laila,
mire van szüksége, és mi volna számára a legjobb?

Közben túl késő lett. Majd reggel megkeresi Ava O’Brient,
nála esetleg talál valamit. És esetleg, gondolta, miközben
megállt, és hallgatta, ahogy a Mercedes kitolat a ház elől,
ennek kétféle jelentése is lehet.



TIZENHETEDIK FEJEZET

Wilde hajnali ötkor ébredt, és az volt az első dolga, hogy
megnézze, kapott-e üzenetet. De hiába. Naomi még mindig
nem válaszolt. Vajon mi következett ebből? Fogalma sem volt.

Felvett egy rövidnadrágot, és nagyot nyújtózkodott az
ökokapszula előtt. Mélyen beszívta a csípős hajnali levegőt,
azután megmozgatta zsibbadt tagjait. Most is, mint mindig,
erdei sétával és futással kezdte a napot. Amikor feljutott a
csúcsra, elővette a telefonját, és küldött egy üzenetet Ava
O’Briennek, kérte, hogy találkozzanak az iskolánál. Még csak
5.15 volt, nem várt választ, de Ava általában korán kelt. Ez
akkor jutott eszébe, amikor a három táncoló pont jelezte, hogy
hamarosan felelet érkezik. Ava azt javasolta, hogy délután
egykor, az iskolaépület mögött, a tanári parkoló bejáratánál
fussanak össze. Wilde visszaírt.

Mindketten ébren vagyunk. Mit szólnál, ha most
odamennék?

Újra mocorogni kezdtek a pöttyök. És azután:
Most nem jó.
Wilde-nak eszébe jutott a nagydarab szakállas, és

bólintott.
Du. 1, tanári parkoló bejárata.
Hazagyalogolt, kinyitott egy kerti széket, és olvasni

kezdett. Világéletében falta a betűket. Amikor az erdészeti
felügyelők sok évvel ezelőtt rátaláltak, már tudott olvasni, és
ezzel eléggé meglepte a szakembereket. Azt mondták, hogy
erre csak az lehet a magyarázat, hogy a kisfiú hazudik, vagy
össze van zavarodva – valaki biztosan etette, ruházta és
oktatta, mert egyedül nem ismerhette meg a betűket. De
Wilde úgy emlékezett, hogy mégis ez volt az igazság. Amikor
betört egy-egy házba, többnyire tévét nézett, és sok nevelő
célú műsort is látott, például a Szezám utcát, meg az Olvass és



nevesst. És ami a lényeg, az egyik házban talált egy olyan
műsoros videokazettát, amely a gyerekek olvasásra tanításáról
szólt.

Biztos volt benne, hogy így szerette meg a könyveket.
És erről megint a DNS-vizsgálat jutott eszébe.
Még mindig nem nézte meg az eredményt. Meg akarta?

Szüksége volt rá, hogy összezavarja az életét? Jól megvolt úgy,
ahogy volt. Jó volt, hogy mindenből nagyon keveset akart,
még emberekből is. Miért nyitná ki ezt az ajtót?

Talán kíváncsiságból?
Letette a könyvet. Keményfedelű volt; általában igazi

könyvet olvasott, nem elektronikusat. Nem mintha ellenére
lett volna a technika, vagy annyira ragaszkodott volna az
oldalak lapozgatásával járó érzéki tapasztalathoz, hanem
egyszerűen azért, mert így is elég digitális berendezést
használt itt fenn. Az volt a számára a legkényelmesebb, ha
papírkönyvet használt, és miután végzett vele, elajándékozta.

Megtalálta a DNS-cég e-mailjét. Két hónappal korábban,
álnéven regisztrált, és köpött a kémcsőbe. Sok álnevet
használt. A táborhelyétől százméteres távolságban elásott tűz-
és vízálló fémdobozokban őrizte az igazolványait. A
dobozokban készpénz és a hamis nevekre szóló bankszámla is
volt, ha el kellett tűnnie, bármelyik pillanatban könnyedén
megtehette.

Rákattintott a linkre, és beírta a minta beküldésekor
választott felhasználónevet és jelszót. A felmenőinek
összetételét ábrázoló oldalra jutott: az ősei a világ minden
tájáról származtak, a legtöbbjüket bizonytalanul kelet-
európaiként határozták meg. Most akkor mit tudott meg?
Semmit. Megváltoztak az érzései, vagy közelebb került
valamilyen igazsághoz? Hát, igazából egyik sem.

Az ábra alatt egy kisebb csíkon ezt olvasta:

Több mint száz rokonod van! Kattints a részletekért!

Kattintson?
Talán egy mozdulat választja el az apjától vagy az



anyjától. Hú, ha ebbe belegondol… De újra csak: mi van
akkor, ha ez igaz? A legtöbben azért keresnek választ az ilyen
kérdésekre, mert úgy érzik, hogy hiányzik valami az
életükből, és a válaszok segítségével betömhetik ezt a nehezen
meghatározható űrt. A legtöbben új emberi kapcsolatokra,
nagyobb családra és több rokonra vágynak. Wilde nem ilyen
volt. Akkor miért nyissa ki Pandora szelencéjét?

Persze a tudatlanság sohasem áldás, ebben határozottan
hitt. Akkor miért ne kattintson? Elég, ha egyelőre csak egy
gyors pillantást vet az oldalra. Kattint, hogy lássa, van-e ott
valami egyáltalán.

Aktiválta a linket.
Úgy érezte magát, mint egy tévés vetélkedő résztvevője,

amikor a házigazda félrehúzza a függönyt. Talán egy
vadonatúj autót kap, talán semmit.

Mint kiderült, az eredmény a semmihez volt közelebb.
Sem az anyja, sem az apja nem szerepelt, testvért vagy

féltestvért sem találtak. A legközelebbi rokon, akit azonosítani
tudtak, egy másod- vagy harmad-unokatestvér volt, akinek P.
B. a monogramja, és Wilde DNS-ének 2,44 százaléka és nyolc
szekvenciája felelt meg az övének. A kis grafikon alatt a
következő magyarázó szöveg állt.

Önnek és P. B.-nek valószínűleg közösek a dédszülei. De
lehet, hogy nem azonos generációba tartoznak
(unokatestvér szülője vagy leszármazottja), vagy csupán
egy ősük közös (félunokatestvér).

A semminél valamivel több, de nem sokkal. Ha akarná,
valószínűleg felvehetné a kapcsolatot P. B.-vel, és
nekiláthatna, hogy összeállítson valami családfaszerűséget, de
pillanatnyilag, amikor Naomi világgá ment, Matthew-t
megérdemelten furdalja a lelkiismeret, Lailát pedig Mr.
Dizájner Cucc szállítja haza esténként (nem mintha ez utóbbi
különösebben zavarná, emlékeztette magát), a gondolat is
kimerítette.

Ez ráért.



Wilde érettségi óta nem járt a Sweet Water
Középiskolában. Ahogy közeledett felé, felbukkantak a múlt
kísértetei. Vagy legalábbis egy kísértet. Szinte érezte, ahogy
David, Matthew apja mellé lopózik. Attól kezdve, hogy David
11.-ben megszerezte a jogosítványát, és elkezdtek autóval
járni, szinte mindennap ugyanígy érkeztek. Az emlékek
gyötörni kezdték, de Wilde elfojtotta őket.

Most ne. Ne zavarjon semmi.
Amikor ő ide járt, még nem voltak biztonsági őrök, de ez

azóta megváltozott. A két, élesre vasalt egyenruhát viselő
bérzsaru komor arckifejezést és fegyvert viselt. Attól kezdve
figyelték, hogy az iskolához vezető utcára lépett. Wilde
igyekezett végig szem előtt maradni, mosolygott, és úgy
tartotta a kezét, hogy lássák.

Úgy tartja a kezét, hogy lássák, miközben odasétál egy
iskolához. Micsoda világ!

– Miben segíthetünk? – kérdezte a magasabbik.
– Ava O’Briennel van találkozóm a tanári parkolónál.
A másik bérzsaru olyan bajszot viselt, mintha ceruzával

rajzolták volna, és elég fiatalnak látszott ahhoz, hogy ha nem
is tanul már itt, legfeljebb egy-két évvel korábban végezhetett.
Olyasfélének tűnt, mint aki egész nap egy vén kocsiban köröz
a városban. Megkereste Wilde nevét a jegyzetfüzetében, míg a
magasabbik szúrósan nézte az érkezőt. Wilde nem haragudott
miatta, ahogy a motozás, a zsebei kiürítése és fémkereső
kapun való keresztülterelés sem zavarta. Szomorú, hogy ez
lett a világból – tényleg fegyvert kell adni két ilyen fickónak,
és egy iskola közelébe állítani őket? Tényleg azzal akarjuk
megvédeni a gyerekeinket, hogy két felfegyverzett,
alulfizetett, rendőrt játszó alakot küldünk a nagyszájúskodó
kamaszok közé? Ez inkább a katasztrófa biztos receptjének
tűnik. Wilde dolgozott biztonsági szolgálatoknál, tudta, hogy
sok versenytársa igyekszik felkorbácsolni a szülői félelmeket,
mert komoly bevételre tesz szert a nagy iskolákkal kötött
szerződésekből.

Hozd létre a problémát – hogy a megoldást készpénzre
válthasd.

A fiatalabbik őr telefonált egyet, és Wilde két perc múlva



már Ava O’Brien mögött sétált egy hosszú folyosón. Tetszett
neki Ava járása, talán nem helyes, hogy rögtön ez ugrott be
neki, mégis így történt. A nő gyönyörű volt és erős.

Éppen óra lehetett, mert csak a linóleumon csosszanó
lépteik ütöttek zajt. Wilde-nak eszébe jutottak a saját évei
ezeken a folyosókon. Természetesen még mindig jól kiismerte
itt magát. Elfelejtheti ezt az ember valaha? Amikor elmentek a
tornaterem előtt, Ava a falon lógó arcképek felé intett.

– Mindennap látlak.
Körülbelül ötven portrét gyűjtöttek a Sweet Water

Sporthírességek Csarnoka felirat alá. Wilde-ot az atléták közé
választották be. Az ünnepségre nem ment el, az nem az ő
terepe volt. A végzős évben az iskola szinte összes
futórekordját megdöntötte: gáton, rövid- és hosszútávon is
győzött. A futballedző megpróbálta rábeszélni, hogy vállalja
náluk a futó játékos pozícióját, de Wilde nem szerette a
csapatjátékok falkaszellemét és szertartásait. A legkevésbé a
futballt szerette. Túl törzsi volt, a játékosok túlságosan
összezártak.

– Dühösnek látszol a képen – mosolygott Ava.
– Igyekeztem macsónak tűnni.
Ava még egy pillantást vetett a fotóra.
– Azt hiszem, az nem jött össze.
– Ritkán sikerül.
Wilde végignézte az összes arcképet, Rola Nasert kereste.

Hamar ráakadt. Rola ragyogó mosolya – a macsósággal való
próbálkozás fel sem merült – úgy hatott rá, mint a felhőkön
áttörő napfény. Rola Naser ilyen volt – sugárzó, beszédes,
komoly, lelkes – még otthon is. Pontosan Wilde ellentéte.
Talán csak magára erőltetett álarc volt, így akarta
ellensúlyozni a gyerekkorát, de Wilde szinte soha nem látta,
hogy kiesett volna a szerepéből.

–  A focicsapat kapitánya – mondta Ava, aki észrevette,
hogy mit néz a másik, és elolvasta a kép alatti feliratot. – Hú,
tipikus amerikai lány.

– Rola volt az iskola történetének legjobb focistája.
– Nagyon jó barátok voltatok?
– A húgom. – Azután hozzátette: – A mostohahúgom.



Ava egy műteremmé alakított helyiségbe vezette.
Mindenütt színes festékpacák díszelegtek. Wilde körülnézett.
A terem megnyugtató hangulatot árasztott: totál amatőrök és
szupertehetségesek műveivel volt tele, félig kiégetett
szobrokkal, meg olyanokkal, amelyek egy múzeumban is
megállták volna a helyüket. Élettel volt tele. Sok élettel.

– Már utánanéztem – vágott a téma közepébe Ava.
Tárgyilagos hangon beszélt. Wilde várt.
–  Naomi múlt csütörtök óta nem jött iskolába. Nincs

igazolás róla. Az iskola e-mailben kiküldött egy
figyelmeztetést.

– Úgy hallottam, hogy a legutóbbi eltűnése után kemény
napjai voltak.

– Kitől hallottad?
–  Az apjától. – Nem akarta Matthew-t belekeverni.

Gyorsan elmondta a többit: Bernard Pine felbukkanását, a
lány hálószobáját, a hiányzó ruhadarabokat és a hátizsákot.

–  Igen, tényleg nehéz volt neki – mondta Ava, miután
mindent meghallgatott. – Ahogy várható volt.

– És hogyan reagált?
– A bántásra?
– Aha.
–  Nem tudom, talán visszahúzódóbb lett. Próbáltam

beszélni vele, de alig állt szóba velem.
– Van bárki, akinek esetleg megnyílt?
–  Senki, akiről tudnék. – Ava félrebillentette a fejét. –

Mondta, hogy te találtad meg. És hogy váltottatok pár szót a
pincéjükben.

– Igen.
– Rokonszenvesnek talált, Wilde.
– Én is őt.
– Elárulta, hogy miért ment bele ebbe a rettentő játékba?
– Azt remélte, hogy mindent újrakezdhet.
– Hogyhogy újrakezdhet?
–  Az osztálytársaival. Stílust válthat. Azt gondolta, hogy

ha végigcsinálja, az nagy feltűnést kelt, és mindenki másképp
néz majd rá.

Ava megrázta a fejét.
É



– Értem, csak…
Wilde hallgatott.
–  Bárcsak tudnák ezek a gyerekek, hogy milyen rövid

ideig tart a gimi – mondta Ava.
– Kizárt.
–  Tudom. A nagyapám, aki fenn él Maine-ben, nemrég

múlt 92. Megkérdeztem, hogy milyen érzés megérni ezt a kort.
Az felelte, egy csettintésnyi volt az egész. „Egyik nap
elmúltam tizennyolc, beléptem a seregbe, leküldtek délre
alapkiképzésre, és most itt vagyok.” Ilyen gyors volt, azt
mondja. 1948-ban, kezében egy sportszatyorral, felszállt a
buszra, és most leszállt.

– Jó fej lehet – mondta Wilde.
–  Az. Nem is tudom, miért meséltem most ezt el, talán

azért, mert mi, két felnőtt is nehezen hisszük el, amit mondott
– hogy az életünk villámgyorsan elsuhan –, szóval, egy
agyongyötört tizenhat éves lányt végképp nem lehet
meggyőzni róla, hogy az iskola nem az egész világ.

Wilde bólintott.
– Azt sejted, hogy most hol lehet?
– Azt hiszem, egyetértünk abban, hogy elszökött.
– Valószínűleg.
– Az anyjánál kerested? – kérdezte Ava.
– Azt hittem, hogy ő…
– Persze, tudom. De az még korábban volt. Mit mondott

Naomi az újrakezdésről? Mert nekem is emlegetett valami
hasonlót. De azután, hogy a kihívás így félrement, tudta, hogy
itt, ebben a városban nincs rá esélye. Az új kezdet új helyet
jelentett.

– Szóval, szerinted az anyjánál lehet?
– Naomi azt mondta, hogy az anyja el fog utazni. Akkor

nem gondolkoztam ezen, de mintha szeretett volna vele
menni.

– És tudod, hova készült az anyja?
– Valahova Európába.
– Jó, megpróbálom elérni.
Ava az órájára nézett, és Wilde megértette a célzást.
– Gondolom, órád lesz.



– Igen. – Azután: – Ami az üzeneteket illeti, amiket a múlt
éjjel küldtem…

Wilde persze tudta, melyikekre céloz:
Gyere át ma éjjel. Nem zárom be az ajtót.
És azután:
Hiányzol, Wilde.
– Ne aggódj miattuk.
– Nem akarnék többet, mint ami eddig történt. Csak egy

pillanatra rám tört a magány.
– Velem is megtörténik.
– Tényleg?
Wilde nem látta értelmét, hogy megismételje, amit

mondott.
– Furcsa dolog, ami köztünk volt – folytatta a nő. – Nem

ez a megfelelő alkalom, csak…
– Szép volt – felelte Wilde. – Tényleg szép.
–  De nem tarthatott tovább, ugye? – Nem hallatszott a

hangjában sem bánat, sem más hasonló érzés.
Wilde nem válaszolt.
– Mint azok az apró kis lények, amelyek csak egész rövid

ideig élnek. A teljes életpályájuk belefér pár napba.
Wilde-nak tetszett a hasonlat.
– Igen, pont valami ilyesmi.
Egymással szemben álltak, nem tudták, mit tegyenek. Ava

a férfihoz lépett, és arcon csókolta, ő a nő szemébe nézett, és
már majdnem azt mondta neki, hogy nincs senkije. Majdnem.
De végül mégsem.

Inkább témát váltott.
– A Maynard gyereket ismered?
Ava pislogott, hátrébb lépett.
– Crasht? A hírét.
– Az milyen?
– Rossz. Sokat kínozta Naomit, bár lehet, hogy több is volt

ott.
– Több?
–  „Mintha nagyon is fogadkoznék”{1} – mondta Ava a

lehető legshakespeare-esebb hanghordozásával.
– Mármint bejött neki?



– Azt nem mondanám. Sutton Holmesszal jár. Szerintem
Naomiban valami olyasmi tetszik Crashnek, amit ő maga sem
tud igazán megfogalmazni.

– Crash Maynard bent van ma az iskolában?
– Gondolom, igen. Miért?
– Hánykor ér véget a tanítás?
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Hester úszósapkát húzott, és 45 percen keresztül fel-alá
tempózott az irodájának otthont adó felhőkarcoló alsó szintjén
lévő medencében. Váltakozó stílusban rótta a hosszakat. A
mellúszás már vagy húsz éve a legfontosabb edzés volt a
számára, korábban nem nagyon lelte örömét a medencében.
Olyan körülményes kibújni a vizes fürdőruhából. Klórszaga
lesz az embernek. Borzalmas dolgokat művel a frizurával.
Zsibbasztóan unalmas. De éppen ez az utolsó érv, a szörnyű
unalom győzte meg végül. A teljes egyedüllét pillanatai, a
teljes csend, és igen, a teljes unalom – a mozdulatsor, amelyet
több száz, ha nem több ezer alkalommal ismételt egyetlen
héten – vált számára azzá, ami másoknak a zen. A testét
körülvette a víz és némi vegyszer, ő pedig perbeszédekre,
tanúvallomásokra és keresztkérdésekre készült.

De ezen a napon, bár egyedül úszott, és a teste könnyedén
szelte a vizet, nem a munkára gondolt. Hanem Orenre. Az
előtte álló estére.

Csak egy vacsora, emlékeztette magát. A férfi meghívta.
Nem randi, csak együtt vacsorázol egy régi baráttal.
Téves. Egy férfi nem autózik oda a munkahelyedre, és hív

el, hogy egyetek együtt mint két régi barát. Ez nem próba. Ez
igazi randi. Pont az, aminek látszik.

Hester lezuhanyozott, megszárította a haját, és a legjobb
kosztümjét vette fel. Amikor kilépett a liftből, Sarah McLynn,
az asszisztense a kezébe nyomott egy köteg olyan üzenetet,
amellyel foglalkoznia kellett. Hester fogta őket, bemasírozott
velük a sarokirodájába, és becsukta maga mögött az ajtót.
Leült az íróasztalához, vett egy mély lélegzetet, és kinyitotta a
böngészőjét.

– Hester, ne csináld! – mondta hangosan.
De mióta fogadta meg Hester Crimstein bárki tanácsát,



különösen Hester Crimsteinét?
Begépelte a keresőmezőbe, hogy „Cheryl Carmichael”.
Bizony, Oren exének a nevét.
Hester egyik fele a testén kívül lebegett, és helytelenítően

ciccegett. A másik fele, amely még mindig a székben ült,
sértődötten visszaszólt neki. „Ja, persze, mert te túl elegáns
vagy ehhez!”

Rácsapott az Enter gombra, és várta, hogy betöltsön az
oldal. A legtöbben arra a Cheryl Carmichaelre kerestek, aki a
New York-i Városi Egyetemen tanított. Húha, nem, ez
egyértelműen valaki más. Hester végigböngészte az oldalt.
Nem tudta, mire számíthat a neten egy elvált, a hatvanas
éveinek közepén-végén járó nővel kapcsolatban. De amikor
ráakadt az igazira, a floridai Vero Beachen élő Cheryl
Carmichaelre, olyat talált, ami sokkal, de sokkal rosszabb volt,
mint várta.

– Jaj, istenem!
A közösségi oldalak tele voltak Cheryl Carmichaellel.

Több mint nyolcszázezren követték az Instagramját. A
vertikális Insta biója, vagy hogy hívják ezeket, a következőt
tartalmazta:

Celeb
Fitneszmodell
Influencer és Szabad Szellem
„Imádom az életet!”
#Elmúlt60ÉsGyönyörű

Lőjetek le, gondolta Hester.
A bió alatt egy e-mail-cím állt, „érdeklődj itt”.

Érdeklődjek? De mi után? Hester összekuszálódó gondolatai
rendeződtek, és ő rájött, hogy az „érdeklődés” fizetett
hirdetést jelent. Igen, így igaz.

Cégek fizettek Cherylnek, hogy a termékük mellett
pózoljon.

Megnézegette a képeket, és összeszorult a gyomra.
Cherylnek valaha a háta közepéig érő loknijai voltak – még az



iskolai sportnapokról emlékezett rá, amikor feszes
rövidnadrágot meg szűk topot hordott, és az összes apa
igyekezett úgy tenni, mintha nem őt bámulná –, most menő,
rövid, tüskefrizurát viselt. A teste, amelyet jó néhány
bevállalós kép mutatott meg, és a #bikinibébi #fittleszek
#guggolás #szeresdmagad #csakabeach-féle hashtagek sora
kísért, nem hazudott.

Hú. Cheryl Carmichael még mindig bomba nő volt.
Megszólalt Hester mobilja. Látta, hogy Wilde keresi.
– Lökjed! – mondta.
– Mit csinálsz éppen?
– Igyekszem végképp selejtesnek érezni magam.
– Hogy mi?
– Mindegy, hagyjuk. Mi újság?
–  Kaptál választ a telefonosoktól? – Naomi mobiljáról

beszélt.
– Figyelik a számot. Egyelőre semmi.
– Vagyis ki van kapcsolva?
– Igen.
– Meg tudják mondani, hogy hol és mikor kapcsolták ki?
– Utánanézek. Beszéltél tegnap este Matthew-val?
– Aha.
– És?
– És lehet, hogy jobb volna, ha te is beszélnél vele.
Wilde nem akart visszaélni Matthew bizalmával, és ezt

Hester is megértette.
–  Van még egy dolog, amiben segíthetnél – folytatta

Wilde.
–  Nincs nagy kedvem túl sok energiát fektetni ebbe.

Kivéve persze, ha van valami komoly bizonyítékod rá, hogy
ezúttal nem csak úgy egyszerűen lelépett a kislány.

–  Értem. Az belefér, hogy még egyszer felhívd Naomi
anyját? Röviden összefoglalta az Ava O’Briennel folytatott
beszélgetésének lényegét.

–  De ha az anyja vitte el a gyereket, miért nem szól az
apának? – kérdezte Hester.

–  Ki tudja? Megnyugtatóbb volna egy gyors beszélgetés
anyuval. De ha nagyon elfoglalt vagy…
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–  Akkor mi, majd te hívod fel? És mit mondasz neki?
Hogy „jó napot, egyedülálló, harmincas éveim vége felé járó
férfi vagyok, a lányát keresem”?

– Igazad van.
– Felhívom.
– Jól vagy, Hester?
Ő Cheryl Carmichael fotóját nézte, aki egyrészes

dresszében a Sports Illustrated fürdőruhás különkiadásának a
címlapján sem vallott volna szégyent.

– Legjobb esetben is csak átlagosan.
– A szokásosnál is mogorvábbnak tűnsz.
– Lehet. Most hol vagy?
–  Még mindig a suliban. Megpróbálom kikérdezni a

Maynard gyereket.

Wilde letette a telefont, és újra Avához fordult.
– Biztosan nem bánod meg?
– Biztosan.
– Pedig bajod lehet belőle.
– Az év végén úgyis kiraknak – vont vállat a tanárnő. – Az

összes félállásossal együtt. Csökken a költségvetés.
– Sajnálom.
Ava legyintett.
– Mindegy, ideje visszaköltöznöm Maine-be.
Még mindig a stúdióban voltak, Wilde komótosan

körbejárt, nézegette a diákok műveit. Bizonyos szempontból
ez volt a legjobb múzeum, ahol valaha járt. Volt benne rajz,
vízfestmény, szobor, mobilszobor, agyagedény meg ékszer, és
bár egymástól nagyon különböző tehetségű kezek alkották
őket, mindegyik rengeteg szívvel és ötlettel készült.

Az ajtónál álltak, az utolsó kicsöngetést várták.
– Amikor én ide jártam, itt még nem műterem volt.
– Hanem mi?
– Mr. Cece műhelye.
Ava elmosolyodott.
– És csináltál lámpát vagy sámlit?
– Lámpát.



p
– Most hol van?
Odaadta Breweréknek, a nevelőszüleinek, akik a floridai

Jupiterben, egy fallal körülvett lakóparkban töltötték a
nyugdíjas éveiket. Nyolc éve Wilde és a mostohahúga, Rola
segített nekik beköltözni: béreltek egy teherfurgont, és azzal
vitték le őket a 95-ös úton. Útközben Rola folyton meg akart
állni, hogy minden elé kerülő furcsaságot megnézzen, Dél-
Karolinában egy ufófogadó központhoz, Georgiában Amerika
legkisebb templomához ragaszkodott.

Wilde azóta nem járt Floridában.
Felberregett a csengő, Wilde elbújt a takarítószeres

helyiségben. Ava a folyosóra nyíló ajtó közelében várakozott.
Crash Maynard két perc múlva érkezett.
– Beszélni akart velem, Miss O’Brien?
– Igen, kösz, hogy idejöttél.
Crash megtapogatott egy állványon álló agyagszobrot.
– Az még nem száradt meg – figyelmeztette Ava.
–  Nem értem, miért hívatott. Elsős korom óta nem járok

művészeti órára.
– Nem a művészeti órák miatt hívtalak. Nem ülsz le?
– Anya vár, szóval…
– Tudod, hol van Naomi Pine?
Ez tetszett Wilde-nak. Minek kéne mellébeszélni?
–  Én? – Crash úgy kérdezett vissza, mintha maga a

feltételezés is a világ legfelháborítóbb és legérthetetlenebb
ötlete volna. – Miért tudnám?

– Naomi az osztálytársad.
– Ja. De…
– De?
Crash úgy kuncogott, hogy az egyszerre tűnt idegesnek és

pökhendinek.
– Nem igazán vagyunk jóban.
– Azért csak beszéltek néha.
– Nem, soha.
Ava karba fonta a kezét.
– Akkor ő miért mondta, hogy szoktatok?
– Naomi mondta?
– Igen.



Crash várt egy másodpercet. Szinte látszott, ahogy a
fejében forognak a fogaskerekek, miközben szerény mosoly
terült szét az arcán.

– Lehet, hogy ezt nem kéne elmondanom…
– De?
– Azt hiszem, eléggé bejövök Naominak.
– És ebből mi következik?
–  Hát, ha azt mondta, hogy beszélgettünk – vállrántás –,

akkor lehet, hogy csak felvágott, vagy valami ilyesmi.
– Felvágott?
–  Ja. Vagy, hát, igazából, próbálok jó fej lenni vele, meg

minden. Szóval, ha mondjuk, azt mondja, hogy csá, akkor én
is azt mondom neki, hogy csá.

– Húha. Ez tényleg jó fej.
A srácnak nem tűnt fel az irónia.
– De igazából nem beszélünk egymással. Érti, hogy értem,

ugye?
– Azt hiszem, igen – bólintott Ava. – Most mesélj arról az

estéről, amikor Matthew hülyült vele nálatok, vagy hogy
mondjátok ezt.

Csend.
– Crash!
A fiú megnézte a mobilját, és megnyomott rajta egy

gombot. Ez nem tetszett Wilde-nak.
– Az anyám küldött SMS-t, Ms. O’Brien.
– Rendben.
– Muszáj mennem.
– Először válaszolj a kérdésemre!
– Fogalmam sincs, miről beszél.
– Dehogynem tudod. Naomi elmondta…
– Elmondta magának?
– Igen…
– Akkor meg minek faggat engem? – vágott vissza a fiú, és

Wilde-nak el kellett ismernie, hogy logikus a kérdés. –
Mennem kell, Ms. O’Brien.

– Tudni akarom…
Crash határozottan a tanárnő felé lépett, egy kicsit túl

közel is került hozzá.



–  Semmit sem tudok Naomi Pine-ról! – szerénységnek
nyoma sem maradt a hangjában. – Semmit!

Ava nem lépett hátrébb.
– Találkoztatok azon az esetén.
– És akkor mi van? A telkünkön volt.
–  Miért mondtad Matthew Crimsteinnek, hogy viccelje

meg?
–  Matthew elmondta magának? – megrázta a fejét. –

Figyeljen, elmehetek, nem? Szerintem, nem kényszeríthet rá,
hogy itt maradjak.

– Nem, persze hogy nem.
– Akkor húzok.
Miért ne?, gondolta Wilde, és kinyitotta a raktárajtót.
–  Én sem tarthatlak itt – mondta, keresztülsétált a

helyiségen, és megállt az ajtónak háttal, vagyis elállta a
kijáratot. Ava dühösen nézte, és megrázta a fejét. Mindkettő
azt jelentette, hogy szerinte nem így kellene ezt elintézni.

– Ez meg mi? – hökkent meg Crash.
– Áruld el, hol van Naomi! – mondta neki Wilde.
A fiú szeme résnyire húzódott.
– Maga volt a házunkban a múlt éjjel. Aki elvette az őröm

fegyverét.
Ava újabb, meglepett pillantást vetett Wilde felé, de ő

nem törődött vele.
–  Nem vagy bajban – magyarázta, ami vagy igaz volt,

vagy nem. – De meg kell találnunk Naomit.
Hirtelen kivágódott a mögötte lévő ajtó, hátba vágta a

férfit, és kimozdította az egyensúlyából. Thor rohant be
leengedett vállal, mint egy támadni készülő futballjátékos.
Wilde magát átkozta. Nyilván vigyáznak a srácra. És nyilván
segítséget kért a telefonján. A saját hülyesége miatt tudták így
meglepni.

Most komoly bajba került.
Thor egy pillanatig sem habozott, azonnal támadott.

Wilde próbálta gyorsan összeszedni magát.
De elkésett.
A biztonsági ember izmos karjával átfogta Wilde-ot, vállát

a nyakához nyomta, és hátrarántotta az ellenfelét. Egyszerre



szorította és emelte, de nem elégedett meg ennyivel, arra
készült, hogy földhöz vágja.

Nagyon rosszul alakult a helyzet.
Thor dühös volt. Valószínűleg még mindig fájt neki, hogy

a másik megalázta a főnöke előtt, és bosszút akart állni.
Wilde végiggondolta, mint tehet. Igazából, nem maradt

sok lehetősége. A lába már felemelkedett a padlóról, két erős
kar szorította hátulról, és a másodperc törtrésze választotta el
attól, hogy a földre zuhanjon. Ha állnának, vagy mindez
lassabban történne, még lefejelhetné a nagydarab embert, de
Thor Wilde lapockái közé nyomta a homlokát.

Ez most nem fog menni.
Ahogy más sem.
Fel kell készülnie a becsapódásra, azután gyorsan össze

kell kapnia magát. Jobb, ha a következő mozdulatot tervezi
meg.

A lehető legutolsó pillanatban keményen elfordította a
testét. Ettől még a földre került, és nem is finoman: nagy
csattanással zuhant a linóleumra. Minden levegő kifutott
belőle. De a váratlan mozdulattal annyit azért elért, hogy Thor
szorító karját is félrerántotta, így a verőember nem az
alsókarja húsosabb részére érkezett, hanem a könyöke fogta
fel a lendület erejét.

Az is fájhatott.
Egyiküknek megsérült a könyöke. A másik meg nem

kapott levegőt.
Távolság, gondolta Wilde.
Csak ennyi jutott eszébe. Távolság. Messzebb kell kerülnie

a támadótól. A lehető legnagyobb távolságra van szükség
kettejük között.

Új terv, új menet.
Wilde még a földön feküdt, és nem akart tudomást venni

arról a vágyról, sőt arról a minden mást kizáró szükségletről,
hogy levegőt vegyen. Ez volt a fő baj: a becsapódás az összes
levegőt kipréselte belőle. Bénító és rossz érzés volt, de
tapasztalatból tudta, hogy a bénultságot elsősorban a félelem
okozza – az ember csak úgy érzi, hogy nem kap levegőt, és
már soha nem is fog. Ettől görcsölt be minden. Az agyából



induló parancsok nem jutottak el a lábfejéig vagy a combjáig.
Habár az összes ősi ösztön másról próbálta meggyőzni, tudta,
hogy nemsokára újra levegőhöz jut, és ha nem esik pánikba,
akkor hamarabb. Leküzdötte a kísértést, hogy maradjon ott,
ahol van, és összekucorodva várja ki, míg helyreáll a légzése.

Égett a tüdeje, de arrébb hemperedett.
– Engedje el! – kiabált Ava.
De Thor nem könyörült. Wilde fölé kerekedett, és a

térdével keményen hátba rúgta: ő úgy érezte, mintha
üvegszilánkok szántanák végig a gerincét. Ava megpróbálta
leráncigálni róla a testőrt, de ő könnyedén lerázta magáról a
nőt. Wilde szeretett volna átfordulni, hogy segítsen neki, de
Thor ura volt a helyzetnek. A karját Wilde-é alá csúsztatta, és
kezdődött a komoly verekedés.

Amikor az ember régi mozifilmeket vagy oktatóvideókat
néz, azokban mindig az ökölcsapások a fontosak. Két férfi
szembefordul egymással, megpróbálnak ütéseket bevinni,
néha rúgnak is. De a legtöbb igazi verekedés általában a
földön fejeződik be, klasszikus birkózással. Thor a súlya és
mérete miatt is előnyben volt, ráadásul a meglepetés ereje is őt
segítette – Wilde még mindig levegő után kapkodott.

A sikerhez gyakran van szükség önfeláldozásra. Wilde
elég focit nézett ahhoz, hogy tudja, az az irányító ér el
eredményt, aki a támadófal mögött állva meg sem rezdül,
amikor egy százötven kilós támadójátékos úgy rohan neki,
mint egy tehervonat. A legnagyobbak nem térnek ki az
ütközés elől, és közben mégsem tévesztik szem elől az eredeti
feladatukat.

Ő is így reagált.
Hagyta, hogy az izomkolosszus bevigyen neki néhány

ütést, mert egyetlen célra összpontosított.
Egy ujjra.
Kicsit felemelkedett, mert sejtette, Thor a vállát próbálja

majd megragadni, hogy leszorítsa. Erre várt. Erre az egy
pillanatra koncentrált – Thor keze elindul a válla felé –, és
semmi másra. És amikor ez valóban megtörtént, Wilde két
kézzel elkapta az egyik ujját, és teljes erejéből visszahajlította.

Az ujj hallható reccsenéssel eltört. Thor felüvöltött.



Távolság, gondolta Wilde.
Megpróbált arrébb kúszni. Látta ellenfele arcán a düh és

fájdalom mérgező keverékét. A nagy test újabb támadásra
készült, de egy hang úgy sújtott le, mint a halál kaszája.

– Elég ebből.
Gavin Chambers volt az.



TIZENKILENCEDIK FEJEZET

Amikor kijutottak a parkolóba, Gavin Chambers bepakolta
Thort – aki úgy dajkálta a törött ujját, mint egy sebesült kis
állatot – egy fekete Cadillac Escalade-be, és elküldte. A riadt
Crasht egy fehér, S osztályú Mercedes Benz kupéba ültette be,
amelyet a srác anyja vezetett. Az anya – Wilde tudta, hogy
Deliának hívják – nem értette, mi történt, kiszállt a kocsiból, és
magyarázatot követelt Gavintől. Wilde túl messze állt tőlük
ahhoz, hogy hallja őket, de ahhoz elég közel volt, hogy
kaphasson néhány döfést az anya szigorú tekintetéből.

Gyerekek gyűltek oda. Wilde felismerte Kyle-t, Ryant meg
Suttont és néhány társukat, akikről Matthew mesélt az elmúlt
években. Matthew is odakeveredett, és azonnal kővé dermedt.
Mi baj van?, kérdezte némán, amikor sikerült Wilde szemébe
néznie. De a férfi nem reagált.

Végül Delia Maynard beszállt az autójába, becsapta az
ajtót, és Crashsel az anyósülésen elporzott. A nézelődők,
köztük Matthew, szétoszlottak. Gavin Chambers
visszaballagott Wilde-hoz.

– Sétáljunk egyet – javasolta.
Egy kerítés és az épület hátulsó téglafala között indultak

el.
Wilde látta a focipályát, és ami a múltjában még fontosabb

volt, a négyszáz méteres futókört: állítólagos dicsősége
napjainak helyszínét – de nem tört rá a nosztalgia. Nem látta
meg magát sprintelő tiniként. Az ember előrefelé halad az
életben, egyszeregyszer visszapillanthat hajdani önmagára, de
a régi ő már messze jár, és nem tér vissza. És ez sokszor nem is
baj.

– Azt hittem, megtalálták azt a lányt – kezdte Gavin.
– Újra eltűnt.
– Van kedve elmondani a részleteket?



– Nincs.
Gavin megcsóválta a fejét.
–  Amit itt művelt, hogy rátört egy gyerekre, és sérülést

okozott egy felnőttnek, az engem hoz kényelmetlen helyzetbe
– megállt. – Azt hittem, megbeszéltünk valamit.

–  Az még azelőtt volt, hogy Naominak újra nyoma
veszett.

– És bizonyítani tudja, hogy Crashnek köze van hozzá?
Wilde nem mondott semmit. Gavin a füléhez emelte a

kezét.
– Nem hallom, mit mond.
– Ezt akartam tőle megkérdezni.
–  Azt hiszem, egy kicsit messzire ment, vagy nem? A

gyerek anyja nagyon dühös. Fel akarja jelenteni azt a tanárnőt.
– Az én felelősségem, nem az övé.
–  Lovagias, amit mond, de nem vagyok biztos benne,

hogy az iskola vezetősége is így gondolja majd.
–  Azzal fenyegetőzni, hogy egy középiskolai tanár

elveszíti az állását – rázta meg a fejét Wilde –, az nem méltó
magához, vagy tévedek?

–  Hát, nem – mosolyodott el Gavin. – Megnéztem az
életrajzát, Wilde. A katonai pályájáról szóló anyagok nagy
része titkosított, de hát megvannak az eszközeim. Nagyon
hatásos. Ahogy az egész élete. De már említettem, nekem
bőven van emberem és lehetőségem. Szóval, ez az új
ajánlatom: majd én kikérdezem a srácot. Ha Crash Maynard
tud bármit a lányról, azt magának is elmondom.

Továbbindultak.
– Volna egy kérdésem – szólalt meg Wilde.
– Hallgatom.
– Legutóbb, amikor beszéltünk, azt mondta, hogy többről

van szó, mint két kakaskodó kamaszról.
– Ez most egy kérdés?
– Miről van szó?
– Ne akarja tudni.
– Komolyan?
–  Semmi köze Naomi Pine-hoz – mosolyodott el Gavin

Chambers.



– Rozsdás Eggershez viszont van köze?
Egy másik fekete Cadillac Escalade állt meg előttük.

Gavin hátba veregette beszélgetőtársát, és az autó felé indult.
– Majd még beszélünk. Ne keveredjen bele ebbe.

Amikor az ökokapszula felé menet Wilde újra az erdőbe ért,
Matthew várt rá. Fel-alá járkált, és ökölbe szorította a kezét.

– Mi az isten történt?
–  Feszültnek látszol – mondta erre Wilde, és elindult az

ösvényen. Matthew a nyomában loholt.
– Szóval?
– Mit akarsz ezzel?
– Mit kerestél az iskolában?
–  Megkérdeztem Crash Maynardet, hogy mit tud

Naomiról.
– A suliban? Most hülyítesz?
– Van valami kifogásod ellene?
– Odajárok. Tudsz róla, nem?
Wilde megtorpant.
– Mi van? – kérdezte Matthew.
–  Talán már elfelejtetted, hogy mit csináltál azzal a

lánnyal?
Ez hatott, Matthew elhallgatott. Wilde nézte, ahogy kifut a

vér az arcából. A fák némán, ünnepélyesen álltak körülöttük.
Amikor Matthew újra meg tudott szólalni, már egészen
halkan beszélt.

– Nem.
Leszegte az állát – ó, a rohadt életbe, tiszta David. Olyan

egyértelműen jelent meg az apa a fia arcában, hogy Wilde kis
híján megtántorodott. De eltelt egy-két másodperc, Matthew
felnézett, és meglátta Wilde tekintetét.

– Hagyd már ezt abba! – kiáltott rá.
– Nem csinálok semmit.
–  De csinálsz – dühöngött Matthew. – Tudod, mennyire

utálom, amikor ezt a „nahát, tisztára, mint az apja” arcot
vágod.

Wilde nem tudott elfojtani egy mosolyt.



– Jó, igaz.
– Csak hagyd abba.
– Oké, bocs. – Wilde eljátszotta, ahogy a kezével letörli az

arckifejezését. – Látod?
– Nagyon ciki tudsz lenni – sóhajtott Matthew.
Wilde csak vigyorgott.
– Mi van?
– Ez pont olyasmi, amit az apád mondott volna.
– Nem bírod abbahagyni? – forgatta a szemét a fiú.
Wilde sokszor a srác orra alá dörgölte, hogy akár tetszik

neki, akár nem, ő mindig emlegetni fogja az apját. És nem
azért, hogy megbékítse vele David szellemét, vagy valami
ilyesmi – az ő világképében a halott az halott volt; inkább a fiú
érdekeit nézte. Megfosztották az apjától, de ez még nem
jelenti azt, hogy az emlékétől vagy a hatásától is meg kellene
fosztani.

–  Na, és mit mondott volna erről az én Szent Apám? –
kérdezte a lehető legsértőbb hangsúllyal, amire képes volt.

– Miről?
– Amit Naomival csináltam.
– Ki volna akadva.
– Jönne a szobafogság?
– Enyhén szólva. És rávenne, hogy kérj bocsánatot.
– Megpróbáltam. – És még hozzátette: – Bocsánatot fogok

kérni.
–  Szuper. És az apád nem volt szent. Sok mindent

elcseszett. De ki is javította őket.
Egy szurdokon keltek át, már nem jártak messze az

ökokapszulától, amikor Matthew újra megszólalt.
– Mindent?
– Mi van mindennel?
– Mindent kijavított?
Wilde úgy érezte, hogy valami összeszorítja a mellkasát.
– Megpróbálta.
–  Anya szerint titkolsz valamit, ami a baleset éjszakáján

történt.
Wilde nem lassított, de a hangja élesebb lett.
– Tényleg ezt mondta?



– Ez igaz?
– Nem.
Matthew a férfi szemébe nézett. Hagyjuk Davidet – a

kölyök inkább Lailára hasonlított, amikor ilyen gyanakodva
figyelt. Azután pislogott egyet.

– Nem számít igazából. Úgyis halott már.
Wilde gondolkodott egy pillanatig, és úgy döntött, hogy

erre nem kell válaszolnia.
– És Crash mit mondott? – kérdezte Matthew.
A gyors témaváltás, meg az, hogy a crash azt is jelenti,

„baleset”, egy pillanatra megzavarta.
– Nem sokat. De idegesnek látszott.
– Szóval, szerinted ő csinált valamit Naomival?
– Egyelőre minden jel arra utal, hogy Naomi elszökött.
– De?
– De valahogy ez nem áll össze nekem.
–  Nem te magyaráztad nekem, hogy a káosz örök? –

mosolyodott el Matthew.
–  Szabálytalanságok mindig várhatóak, de a káoszban is

kell lennie valami rendszernek.
– Rend a káoszban – ismételte Matthew. – Ennek nincs sok

értelme.
Ez tény, gondolta Wilde.
–  Azt hiszem… – bizonytalankodott Matthew. – Azt

hiszem, hogy amit azon az éjszakán Naomival csináltam,
mármint hogy nem mentem oda… Furdal a lelkiismeret… De
tulajdonképpen csak ennyi az én hibám, nem?

Matthew várt. Wilde is várt.
Végül ő szólalt meg elsőnek.
– Szeretnéd, hogy most mondjak valami vigasztalót?
– Csak ha komolyan gondolod.
– De nem.
Az ökokapszulához értek. Matthew-n kívül még senki

más nem vendégeskedett itt, ő viszont szeretett a szűk
helyiségben leckét csinálni.

– Kevésbé terelődik el a figyelmem – mondta Wilde-nak.
Most egy fizikadolgozatra kellett készülnie: a
természettudományos tárgyak általában jól mentek neki.



Wilde kint maradt, és olvasott. A fiú csak két órával később
bújt elő.

– Jó menet volt?
– Igen, kösz. És ne erőltesd azt a szót, hogy „menet”.
Visszamentek az ösvényen Matthew-ék házához. Amikor

odaértek, Wilde kért egy pohár vizet. Általában megvárta,
míg a fiú bement, és azután rögtön indult tovább, de most
annyi furcsaság történt Naomi meg Crash miatt, hogy úgy
érezte, jobb, ha marad, amíg Laila haza nem ér.

Két okból is találkozni akart vele. Az egyik, amit Matthew
az előbb mondott – hogy a nő még mindig nem fogadta el a
hivatalos változatot azzal kapcsolatban, ami annyi évvel
ezelőtt, azon az alattomos hegyi úton történt.

– Matthew!
– Igen?
Wilde az Ava és Crash között lezajlott beszélgetésen törte

a fejét.
– Semmit sem titkolsz előlem?
– Mi?
– Naomiról.
– Semmit.
Matthew a kezébe nyomott egy pohár vizet, azután

felment a hálószobájába, és bezárta maga mögött az ajtót.
Nem mondta, hogy mire készül, és Wilde nem kérdezte meg.
Csak leült a nappaliban, és várt. Laila kocsija este hétkor állt
meg a felhajtón. Amikor nyílt az ajtó, a férfi felállt.

– Szevasz – mondta Laila, amikor meglátta a vendéget.
– Szevasz.
– Már úgyis beszélni szerettem volna veled.
Ez volt a második, és fontosabb ok, amiért Wilde maradt.
– Igen, tudom – felelte.
Laila megállt.
– Tudod?
–  Itt voltam Matthew-val a múlt éjjel, amikor hazaértél.

Csak kiosontam hátul.
– Ó – sóhajtott Laila.
– Hát, ja.
–  Még az elején vagyunk. Nem tudom, lesz-e belőle



valami…
– Nem kell magyarázkodnod.
– De talán lesz.
A nőnek elég volt ránéznie, és ő már értette. Laila

felkészült rá, hogy a következő szintre lépjen Mr. Dizájner
Cuccal. A testi szintre, ha valaki nem értené.

– Ne aggódj – bólintott Wilde.
– Dehogynem aggódom… – tiltakozott Laila.
– Úgy értem…
– Tudom, hogy érted.
Wilde bólintott, és lépett egyet.
– Akkor megyek.
– Nem lesz furcsa, ugye?
– Sosem az.
–  De, néha az – mondta Laila. – És néha túl sokáig nem

jössz.
– Nem akarok zavarni.
– Sosem zavarsz. És Matthew-nak még szüksége van rád.

És nekem is.
Wilde keresztülment a szobán, és szinte túl lágyan

csókolta arcon Lailát.
– Ha szükséged van rám, itt leszek.
– Szeretlek, Wilde.
– Én is szeretlek téged, Laila.
Wilde rámosolygott Lailára. Laila rámosolygott Wilde-ra.

A férfi úgy érezte, hogy a mellkasában egy vékony repedés
indul el. Laila… Nem tudta, mit érez a nő.

– Jó éjszakát – mondta végül, és kiment a hátsó ajtón.



HUSZADIK FEJEZET

Az éttermet Hester választotta. A RedFarm modern dim sum
étterem volt, amely a különleges ízeket lezserséggel és egy kis
gasztronómiai humorral keverte. Hester kedvenc gombócát
például Pac Mannek hívták, és úgy is nézett ki, mint a régi
videojáték kísérteties kis lényei. Nem lehetett előre helyet
foglalni, de Hester sokat járt ide, és ismert egy fickót, aki
szükség esetén mindig kerített neki egy sarokasztalt. A hely
inkább fantáziadús, laza hangulatot árasztott, mint
romantikusat és csendeset, de hahó, ez csak a legelső randi!

Nem sietünk sehova, nem?
Oren a rendelést is Hesterre bízta. Az asztal megtelt

gombócokkal, háromszínű zöldségekkel, garnélákkal meg
mangóval, disznóhússal, ráklevessel (egy másik kedvenc),
ropogós ökörfarokkal és fekete szarvasgombás csirkével.

– Mennyei – nyögte Oren két falat között.
– Ízlik?
–  Annyira finom, hogy szinte elfelejtem, milyen csodás

társaságban vagyok.
–  Jó szöveg – felelte Hester. – Kérdezhetek valamit az

exfeleségéről?
A férfi evőpálcikája fennakadt egy gőzgombócon.
– Komolyan?
– A finomkodás nem az erősségem.
– És ezt azonnal be is bizonyítja.
– Ez jár a fejemben.
– Az én volt feleségem?
– Csak van pár kérdésem. Ülhetek itt, és hagyhatom, hogy

folyton összezavarják a gondolataimat, vagy egyszerűen
feltehetem őket.

Oren kihalászott egy dim sumot.
– Ne zavarják össze.



– Megtaláltam Cheryl Instagram-oldalát.
– Aha.
– Már látta?
– Nem. Nem használom ezeket a netes dolgokat.
– De tud róla?
– Hát igen.
– Szokott gondolni rá?
– Jobb, ha nemmel felelek, ugye?
– Megnéztem a képeket.
– Aha.
– Úgyhogy nem hibáztatnám.
–  Persze hogy gondolok rá néha. De nem úgy.

Huszonnyolc éven át voltunk házasok. Maga gondol néha
Irára?

Hester nem válaszolt azonnal. Vagy egy tucat ruhát
felpróbált, mielőtt megállapodott amellett, amelyet végül
viselt. Csak amikor egy utcai kirakatban meglátta magát,
jutott eszébe, hogy erre a ruhára mondta Ira mindig azt, hogy
milyen szexi.

– Mindkettőnknek van múltja, Hester.
– Én csak… – Nem tudta, hogyan kellene fogalmaznia. –

Cheryl és én nagyon különbözünk egymástól.
– Igen.
– Tudom, csak először találkozunk, de ő annyira… dögös.
– Maga is az.
– Hagyja a felesleges udvariaskodást!
–  Nem annak szántam. Értem, miről beszél. De ez nem

verseny.
– Hál’ istennek. Azt mondta, Cheryl akart válni?
– Ő és nem ő.
– Vagyis?
–  Azt hiszem, először én hagytam el őt. Legalábbis

érzelmileg. Ő azért hagyott el, mert részben én már
elhagytam. – Letette a pálcikákat, és megtörölte az állát a
szalvétával. Minden mozdulatára ügyelt. – Amikor a gyerekek
elköltöztek, azt hiszem, Cheryl elmagányosodott. Ismeri a
várost. Mifelénk mindenki gyereket nevel, ha azon túljutott…
Hát, magának, Hester ott a munkája. De Cheryl körülnézett, a

É



gyerekek már sehol… Én továbbra is mindennap elmentem
dolgozni, ő meg otthon ült, esetleg teniszezett vagy zumbázott
vagy mit tudom én…

– És akkor ő egyszerűen kiszállt?
–  Nem kell egyikünket hibáztatni. Egy válás még nem

jelenti azt, hogy a házasság rossz volt.
–  Bocs, hogy ellentmondok, a válás mintha éppen a

sikertelen házasság definíciója volna.
Oren összeszorította a száját, és egy pillanatra elfordult.
–  Huszonnyolc évet töltöttem Cheryllel. Felneveltünk

három rendes gyereket. Van egy unokánk, és úton van a
következő. Akkor így fogalmazom: ha az embernek van 28
éven át egy kocsija, ami végül lerobban, akkor az 28 éven át
rossz volt?

– Nem tetszik a hasonlat – húzta el a száját Hester.
–  Jó, mondok egy másikat. Ha az élet egy könyv, akkor

mindketten új fejezetbe kezdtünk. Cheryl mindig fontos lesz a
számomra, és mindig azt fogom kívánni neki, hogy legyen
boldog.

– Oké, folytassuk ezt a hasonlatot. Ő már… nem szerepel
az új fejezetben?

– Pontosan ez a helyzet.
Hester megrázta a fejét.
–  Atyaég, már annyira komolyak vagyunk, hogy majd

elhányom magam.
Oren mosolygott.
–  Előbb azért megkóstolnám azt a ropogós ökörfark dim

sumot, ha lehet.
– Jó, még egy utolsó kérdés.
– Rendben, jöhet.
Hester a melle elé emelte a kezét.
– Cheryl megcsináltatta a mellét, ugye? Bocs, de az a két

kicsi úgy áll, hogy a fülét veri.
Oren nevetett, Hester pedig érezte, hogy rezegni kezd a

telefonja. Fejben számolta, meddig.
– Három rezgés – mondta végül –, fel kell vennem.
– Micsoda?
–  Egy rezgés azt jelenti, hogy semmi különös. Kettő, az



munka. Három, ha valami fontos, és fel kell vennem.
Oren egyszerre két kezével intett.
– Hát akkor vegye már!
Hester a füléhez emelte a mobilt. Sarah McLynn kereste az

irodájából.
– Mi a helyzet?
– Már a randiján van?
– Épp most zavarta meg.
– Óvatosan fényképezze le. Meg szeretném nézni.
– Van más oka is annak, hogy hívott?
– Ez nem elég?
– Sarah!
– Jó, rendben. Felhívtam Naomi anyját, ahogy kérte.
– És?
– Nem hajlandó beszélni magával. Azt mondta, törődjön a

saját dolgával, és lecsapta.

Gavin Chambers Maynardék irodájának ablakában állt egy
belvárosi felhőkarcolóban, és a „tüntetőket” nézte – koros,
rendetlen, szakadt alakok voltak, legfeljebb húszan, akik az
épület udvarában csinálták a felfordulást. Azt skandálták,
hogy „lássuk a videót!”, de nem túl sok lelkesedéssel. Ezek a
majdnem hajléktalanok minden balos ügyet egyszerre
képviseltek a transzparenseiken. Két nő kifakult rózsaszín
kötött sapkát hordott. A feliratok szerint fel akarták
szabadítani Palesztinát, általános ellenállásra szólítottak fel, és
eltörölték volna az új bevándorlási szabályozást – de ezúttal
nem tüntettek teljes szívvel, csak bágyadtan tengtek-lengtek.

Delia lépett mellé, és ő is lenézett.
– Az ott nem…?
– Saul Strauss – bólintott Gavin.
Könnyen észrevette a régi katonatársát, aki majd két

méter magas volt, és ősz copfot viselt. Olyan tökéletesen illett
a környezetébe, hogy nem is lehetett volna máshol.

Dash befejezett egy telefonbeszélgetést, és a felesége mellé
lépett. Mindig volt valami magától értetődő köztük, mindig
egy áramkörön voltak, és bár Gavin életében is előfordult már



néhány kiváló kapcsolat, irigyelte őket. Az emberek könnyen
becsapják a másikat – mindennap megtörténik –, de Gavin
elég időt töltött Maynardék társaságában ahhoz, hogy lássa,
ők valóban tökéletesek egymásnak, az a fajta szerelem az
övék, amelytől a saját kapcsolatait, legyenek bármilyen
sikeresek is, kevésnek érzi az ember. És ez nemcsak a
szavakon múlt, hanem azon, ahogy egymásra néztek, vagy
könnyedén egymáshoz értek. Volt köztük valami
megfoghatatlan: a nagyszerű barátság és a testi vonzalom
keveréke, és lehet, hogy ezt már csak Gavin látta bele, de ha
létezik egyáltalán lelki társ, aki ezen a világon tökéletesen
kiegészíti másikat, és szinte lehetetlen rátalálni, akkor úgy
tűnt, Dashnek és Deliának mégis sikerült.

– Mit akarnak? – kérdezte Delia.
– Hallja – felelte Gavin. – A videofelvételeket.
– De nem is léteznek!
– Csakhogy ők nem hiszik el.
– Maga elhiszi, Gavin?
– Az nem fontos.
– Ez meg nem válasz.
– Mindenképpen megvédem önöket.
Végre Dash is közbeszólt.
– De a feleségem nem ezt kérdezte.
Gavin először Dashre pillantott, azután Deliára.
–  Biztosan… léteznek felvételek – bökte ki. – De tényleg

olyan sokat árthatnának Rozsdásnak, mint ahogy odalenn a
kenderrajongó barátaink szeretnék hinni? Azt nem az én
dolgom eldönteni.

Dash visszasétált az íróasztalához.
– Szóval, érti, mi a helyzet.
Gavin nem fárasztotta magát a válasszal.
–  Nem vagyunk biztonságban! – követte a férjét Delia. –

Ha Crashbe így bele lehet kötni a saját iskolájában…
– Az nem fog még egyszer előfordulni.
Dash átölelte a felesége vállát. Gavinnek ezúttal is feltűnt

a hétköznapi mozdulatban megbúvó könnyű természetesség
és gyengédség.

– Ez kevés – mondta.



– Ki volt az az ember? – kérdezte a felesége.
– Crash nem mondta?
Delia megrázta a fejét.
– Csak annyit mondott, hogy Naomi Pine-ról kérdezgette.
– Wilde-nak hívják.
–  Várj csak, nem ő az a fura ősember, akit az erdőben

találtak?
– De.
– Nem értem. Mi köze lehet neki Naomi Pine-hoz?
–  Ő Matthew Crimstein pótapja. Matthew és a családja

valamiért nagyon szeretné tudni, hol van Naomi.
– Crimstein – ismételte Dash. – Mint az a Hester?
– Igen.
Ez egyiküknek sem tetszett.
–  Crash esküszik, hogy semmit sem tud Naomiról –

folytatta Delia. Gavin hallgatott. – Maga szerint tud valamit? –
kérdezte tőle.

– Crash kapcsolatban volt vele, mármint Naomi Pine-nal.
Ahogy bizonyára ön is tudja, a lány kábé egy héttel korábban
már eltűnt, mert vállalt egy kihívást.

– Valamelyik anya beszélt erről…
– Crash bátorította, hogy vágjon bele.
– Úgy érti, kényszerítette?
– Nem, de a kortársi nyomás biztosan számított.
– Nem gondolja, hogy Crash valami rosszat csinált ezzel a

lánnyal, ugye?
–  Erősen kétlem – bólintott Gavin. – Túlságosan is jól

tudjuk, merre jár a fiuk.
A két szülő láthatóan megkönnyebbült.
– De ez még nem jelenti, hogy nem tud semmit az ügyről.
–  Akkor mit csináljunk? Nem tetszik ez nekem. – Delia

újra az udvart nézte. Saul Strauss egyenesen felfelé bámult,
majdnem mintha a tükörablakon keresztül is látná őket. – Ez
az egész nem tetszik nekem.

–  Azt javasolnám, hogy a család menjen el rövid időre
nyaralni a városból. Talán Európába.

– Miért?
–  Sokan érzik úgy, hogy Rozsdás Eggers komoly



veszélyforrás. – Gavin Chambers várt egy kicsit, hátha
valamelyik beszélgetőtársa cáfolni akarja az érvet. De egyikük
sem akarta.

– Gavin! – kezdte Delia.
– Igen?
–  Biztonságban vagyunk, nem? Remélem, nem engedi,

hogy a fiunknak bármi baja essen!
– Biztonságban vannak. Ahogy ő is.



HUSZONEGYEDIK FEJEZET

Matthew csinált magának egy mogyorókrémes-lekváros
szendvicset, leült a konyhaasztalhoz, megette a kenyeret, de
nem lakott jól, kent egy újat, és még evett, amikor kopogtattak
a hátsó bejáraton.

Kinézett az ablakon, és meglepve – sőt, inkább
meghökkenve – látta, hogy Crash Maynard az. Mindenre
készen, óvatosan csak félig nyitott ajtót.

– Csá – mondta Crash.
– Csá.
– Bejöhetek egy pillanatra?
Matthew nem mozdult, és nem tárta szélesebbre az ajtót.
– Mizújs?
Crash az ingujjába törölte a szemét. Kinézett az udvar felé.
– Emlékszel, amikor régen ott tengóztunk?
– Ötödikben.
–  Egy padban ültünk Mr. Richardson óráján – folytatta

Crash. – Dilis fazon volt, mi?
– Ja.
– De azért jó fej is.
– Tényleg – bólintott Matthew.
– Akkoriban jóban voltunk, emlékszel?
– Ja – bólintott Matthew. – Azt hiszem.
– Könnyebb volt.
– Micsoda?
– Minden. Senkit sem érdekelt, hogy kinek van nagy háza,

vagy mit gondolnak mások. Nekünk csak… nekünk csak a
tengó számított.

Matthew úgy emlékezett, hogy azért ez nem pont így volt.
Talán tényleg ártatlanabbak voltak, de nem ennyivel.

– Mit akarsz, Crash?
– Csak azt akarom mondani, hogy bocsánat.



Könnyek folytak végig az arcán, és már a hangja is
elcsuklott.

– Rohadtul sajnálom. Matthew hátrébb lépett.
– Nem akarsz bejönni?
De Crash nem moccant.
– Iszonyú sok szarság történik most nálunk. Tudom, hogy

nem mentség, de olyan az egész, mintha egy vulkán tetején
laknék, és csak várom, mikor fog kitörni.

Az iskola folyosójáról ismerős magabiztosság elpárolgott,
és vele együtt tűnt el a laza nagyképűség meg az örökös gúny.

Matthew nem tudta, mit gondoljon, de rossz érzés
kerülgette.

– Gyere be – próbálkozott újra. – Régen mindig Yoo-hoot
ittunk, tudod. Szerintem anyámnak most is van néhány
palackkal a fridzsiben.

Crash megrázta a fejét.
– Nem lehet, keresni fognak.
– Kicsoda?
– Csak akartam, hogy ezt tudd, érted? Tényleg sajnálom,

hogy szívattalak téged meg Naomit. Amit csináltam…
– Crash, gyere be…
De Crash válasz nélkül elszaladt.

Wilde-nak nem volt kedve visszamenni az ökokapszulához.
A szokásos helye – ha egyáltalán volt neki ilyesmije – a

New Jersey-i Mahwah-ban, a 17-es út mellett álló,
üvegtornyos Sheraton Hotel halljában működő bár volt. A
hotel azzal reklámozta magát, hogy „egyszerű, de elegáns”, és
ez nagyjából fedte is az igazságot. Üzletemberek szálltak meg
itt általában egy vagy két éjszakára, és a vendégeknek meg
Wilde-nak is nagyon megfelelt.

A hely a csupa üveg hallnak köszönhetően nyitottnak
tűnt. A pultosok, például Nicole McCrystal, aki ezúttal is
széles mosollyal fogadta, nem változtak, a vendégek pedig,
főleg fiatal cégvezetők, akik egy kis gőzt akartak kiengedni,
folyton cserélődtek. Wilde az utóbbiért szeretett szállodai
bárokban üldögélni, az átmenetiség és a nyitottság miatt, meg



mert a szobák és az ágyak szükség esetén csupán egy
liftezésnyi távolságban voltak.

Túl hamar jött ide?
Valószínűleg, de mennyit kellene várnia? Egy hetet? Két

hetet? A várakozás nehéz és felesleges lett volna. Nem fájt
semmije, és Lailának sem.

Ez az volt, ami.
– Wilde! – kiáltotta Nicole, aki láthatóan megörült neki.
Hozott egy sört. Sörügyben Wilde olyan volt, mint a hotel:

„egyszerű”, minden helyi márka ízlett neki, amit éppen
csapoltak. Ma világos lagert kapott az Asbury Park
sörfőzdéből. Nicole áthajolt a pulton, és adott neki egy puszit,
Tom a pult túlsó végéről intett oda.

–  Rég láttunk – mosolygott rá a lány. Kedves mosolya
volt.

– Hát igen.
– Újabb portya?
Erre nem felelt, mert még nem tudta, mi a válasz.
Nicole közelebb hajolt.
– Néhány régebbi zsákmányod érdeklődött utánad.
– Ne nevezd így őket.
– Milyen nevet szeretnél? – Egy kicsit távolabb egy fickó

lépett a pulthoz, és felemelte a kezét. – Gondold csak végig,
majd később visszajövök.

Wilde nagyot kortyolt a korsóból, és a hotel moraját
hallgatta. Megzizzent a telefonja. Hester kereste.

– Wilde?
A nő háta mögött túl nagy volt a zaj, alig hallotta, mit

mond.
– Hol vagy? – kérdezte tőle.
– Egy étteremben.
– Értem.
– Randizom.
– Értem.
– Oren Carmichaellel.
– Értem.
– Jó veled beszélgetni, Wilde. Tetszik a lelkesedésed.
– Kezdjek talán hurrázni?



– Naomi anyja nem akar szóba állni velem.
– Ezt hogy érted?
– Szerinted hogy értem? Úgy, hogy nem akar szóba állni

velem. Nem hajlandó visszahívni. Azt mondja, hogy semmi
közöm a lányához.

– De akkor nála van Naomi?
– Nem tudom. El akartam küldeni hozzá a nyomozómat,

de ezt kapd ki: a nő Dél-Spanyolországban nyaral.
– Akkor lehet, hogy Naomi is vele utazott. Talán el akart

menekülni az iskolai kínzások elől, és az anyja elvitte
Spanyolországba.

– Te hol vagy, Wilde?
– A Sheraton Barban.
–  Csak óvatosan! Úgy igyál, mint egy tizennyolc éves

koedukált gimnazista lány az első buliján.
– Az mit jelent, hogy buli?
– A te korodban még nem kell tudni.
– És az mit jelent, hogy koedukált?
–  Nagyon vicces. Reggel beszéljünk. Most már Orennel

akarok foglalkozni.
– Randi? – kérdezte Wilde. És még hozzátette: – Hurrá.
– Nagyokos.
Wilde nem sokkal később már egy harmincas éveinek

elején járó, vörös hajú nővel, Sondrával beszélgetett, aki szűk
nadrágot viselt, és szívesen nevetett. A bár csendesebb
végében ültek. Sondra Marokkóban született, mert az apja a
követségen dolgozott.

–  CIA-s volt – mondta a nő. – Nagyjából az összes
követségi ember kém. Nemcsak az amerikaiak, hanem
mindegyik. Figyelj, gondold csak végig! Bevihetnek bárkit egy
másik ország közepén egy védett helyre – nyilván oda küldik
a legjobb embereiket, hát nem?

Sondra gyerekkorában követségről követségre költözött,
főleg Afrikában és a Közel-Keleten.

–  Lenyűgözte őket a hajam. Egy csomó babonájuk van a
vörös hajjal kapcsolatban.

A UCLA-n tanult, nagyon élvezte, és
hotelmenedzsmentből diplomázott. Elvált, volt otthon egy



hatéves fia.
– Nem utazom sokat, de évente egyszer idejövök.
A fia az apjánál volt, jól kijöttek egymással. Ő meg élvezte

a Sheratont, bármit foglalt, mindig az elnöki lakosztályt kapta.
–  Meg kell nézned a lakosztályomat – mondta olyan

hangon, hogy attól egy hat éven felülieknek besorolt film
rögtön két kategóriával magasabbra ugrott volna. – Legfelső
szint. Egész New York látszik belőle. Három szoba, szóval, ha
csak inni akarunk egyet a nappali részben… mert nem
akarom, hogy azt hidd, hogy…

Nem sokkal később Sondra adott neki egy mágneskártyát.
–  Kettőt kaptam, amikor bejelentkeztem – magyarázta

gyorsan. – Egy a nappalihoz és egy a hálószobához, érted?
Wilde, aki még a második sörét dédelgette, megnyugtatta,

hogy érti.
–  Mindegy, az időzónák miatt úgysem tudok aludni.

Dolgozom még egy kicsit a nappaliban, ha van kedved, gyere
fel később, és iszunk egy búcsúitalt.

Búcsúital. Buli. Koedukált. Mintha 1963-ban élne.
Megköszönte Sondrának a meghívást, de nem ígért

semmit. A nő a lift felé indult, ő pedig a mágneskártyát
bámulta, hogy ne Sondrát kelljen. Egy ital, mondta. A
nappaliban, nem a hálóban. Talán tényleg csak ennyi lesz.
Talán nincs ebben semmi több.

–  Fel fog menni? – kérdezte egy magas, lófarkas férfi,
azután leült a mellette lévő székre, pedig vagy húsz másik állt
még szabadon.

–  Nagyon csinos – folytatta a magas. – Tetszenek a
vörösök. Magának is?

Wilde nem felelt.
A magas kezet nyújtott.
– Saul vagyok – mondta.
– Strauss – tette hozzá Wilde.
– Tudja, ki vagyok?
Wilde nem válaszolt.
– Hát, zavarba hoz.
Wilde Hester műsorában látta néhányszor a férfit. Jó

vendég volt: szuperhaladó egyetemi oktató, aki valaha



háborús hős volt – bizalomgerjesztő kombináció. Wilde nem
rajongott a tévés szakértőkért. Vagy arra használják őket,
hogy megerősítsék az emberben, amit már úgyis tud, vagy
arra, hogy felidegesítsék, és egyik sem túl egészséges
senkinek.

– Még nem mondta a nevét – mondta Strauss.
– De tudja.
–  Tudja bárki? – kíváncsian nézte Wilde-ot. Ettől a

tekintettől az egyetemen a – Hester szavával élve – koedukált
lányok biztosan mind elolvadtak.

– Wilde-nak hívják, nem? Maga az a híres gyerek, akit az
erdőben találtak.

Wilde előkereste a tárcájából a szükséges bankjegyeket, és
a pultra dobta őket.

– Örülök, hogy találkoztunk – mondta, és indulni készült.
Strauss nem bántódott meg.

– Szóval, felmegy?
– Komolyan kérdi?
– Nem akarnék túl kíváncsinak látszani.
– Figyeljen, Saul… szólíthatom Saulnak?
– Persze.
–  Lehetne, hogy átugorjuk, ami még az előjátékból

hátravan, és rátérünk a lényegre?
–  Odafönn is ezt tervezi? – Strauss gyorsan felemelte a

kezét. – Bocs, ez már túlzás volt.
Wilde elindult.
–  Hallom, ma összezördült a Maynard gyerekkel – szólt

utána Strauss.
Wilde visszafordult.
–  Azt kérte, hogy hagyjuk az előjátékot, nem? –

mosolygott a férfi.
– Ezt kitől hallotta?
– Megvannak a forrásaim.
– Akik kicsodák?
– Nincs nevük.
– Akkor viszlát.
Strauss a beszélgetőtársa alsó karjára tette a kezét.

Meglepően erős volt.



– Lehet, hogy ez fontos.
Wilde habozott kicsit, azután visszaült a bárszékre.

Kíváncsi lett. Strauss magányos harcos volt – manapság talán
mindenki az –, de Wilde úgy érezte, egyenes ember. Először
ösztönösen le akarta rázni, de ahogy jobban belegondolt,
rájött, hogy semmit sem veszíthet azzal, ha meghallgatja.

Nem veszíthet semmit.
–  Egy kamasz lányt keresek, aki valószínűleg elszökött

otthonról – mondta Wilde.
– Naomi Pine-t.
Nem kellett volna meglepődnie.
– Jó forrásai vannak.
–  Nem maga itt az egyetlen, aki katona volt. És mi köze

Crash Maynardnek Naomi Pine-hoz? – tért Strauss a lényegre.
– Talán semmi.
– De?
–  A lány magányos, a srác Mr. Népszerű. Mégis volt

köztük valami.
– Lehetne kicsit konkrétabban?
– Miért nem kérdezi meg a forrását?
–  Tud valamit Maynardék és Rozsdás Eggers

kapcsolatáról?
– Azt tudom, hogy Maynard volt a producere.
– Dash Maynard teremtette Eggerst.
– Értem.
Strauss közelebb hajolt.
– Tudja, milyen veszélyes Eggers?
Wilde úgy gondolta, erre nem kell válaszolnia.
– Tudja? – erősködött Strauss.
– Mondjuk, tudom.
– És hallott Maynard felvételeiről?
– Nem értem, mi az összefüggés.
– Talán nincs is. Wilde, kérhetek egy szívességet? Igazából

nem is szívesség. Szereti a hazáját. Biztosan szeretné, hogy
azok a videók kerüljenek nyilvánosságra.

– Honnan tudja, hogy mit akarok?
– Biztosan érdekli, mi van rajtuk. Biztosan szeretné, hogy

győzzön az igazság.



– De azt nem tudhatom, hogy maga fog-e elvezetni hozzá.
– Az igazság abszolút. Legalábbis régen az volt. Maynard

felvételeinek nyilvánosságra kell kerülniük, mert az
embereknek meg kell ismerniük a tényeket Rozsdás
Eggersszel kapcsolatban. Ez eddig vitathatatlan. Ha az
emberek megtudják, mi az igazság, a teljes igazság, és még
mindig ennek a nihilistának akarják adni az ország kulcsait,
hát, rendben van, az egy másik helyzet.

– Saul!
– Igen.
– Térjünk a lényegre!
– Csak mondja el nekem, amit megtud, és én is elmondok

mindent. Ennél jobb lehetősége nem lesz, hogy megtalálja azt
a lányt. Azért volt kiváló katona, mert szereti a hazáját. Eggers
olyan veszélyt jelent, amilyet még nem látott ez az ország. A
karizmája mindenkit átver, de az állítólagos „elvei”
anarchiához vezetnek. Élelmiszerhiányhoz, általános
fejetlenséghez, alkotmányos válságokhoz, sőt háborúhoz –
Saul egy kicsit közelebb csúszott, és halkabbra fogta a hangját.
– Lehet, hogy azokból a felvételekből kiderül, milyen az igazi
Rozsdás Eggers. A segítségükkel talán mindenki megérti,
hogy mekkora veszély leselkedik rájuk itt, az orruk előtt. Ez
komolyabb, mint bármelyik távoli bevetés, amelyen részt
vettünk, Wilde, higgye el nekem.

Átnyújtott egy névjegykártyát a mobilszámával és az e-
mailcímével. Azután hátba veregette Wilde-ot, elsétált a
recepcióspult előtt, és kiment az ajtón.

Wilde eltette Saul Strauss névjegyét, és felállt.
Elsétált a mosdóig, hosszan vizelt, azután, ahogy Bruce

Springsteen énekelné, megnézte magát a tükörben, és új
ruhára, hajra, vonásokra vágyott.{2} Vizet fröcskölt az arcába,
és amennyire lehetett, rendbe hozta magát. Az üveglifthez
ment, és megnyomta a felfelé gombot. Egy pillanatra
összenézett Nicole-lal, a pultoslánnyal, aki alig észrevehetően
biccentett felé. Wilde nem tudta, hogy értse a mozdulatot,
vagy volt-e benne bármi megértenivaló, úgyhogy



visszabólintott.
A legfölső szintre csak az mehetett fel, aki a résbe

csúsztatta a kulcskártyát, de nála ott volt az, amit Sondrától
kapott. Az üvegnek dőlve utazott felfelé, és nézte, ahogy a
szálloda hallja egyre kisebb és kisebb lesz. Arcok kavarogtak
előtte: Matthew, Naomi, Crash, Gavin, Saul, Hester, Ava,
Laila. Laila.

A rohadt életbe!
Kiszállt a liftből, és végigsétált a folyosón. Megállt az ajtó

előtt, amelyen egy réztáblán díszes betűkkel az „Elnöki
lakosztály” felirat állt. A mágneskártyájára nézett. Azután
újból az ajtóra. Sondra gyönyörű volt. Az embernek meglehet
a maga véleménye az ilyen típusú kapcsolatokról, címkézheti
őket, hiheti, hogy üresek, vagy ítélkezhet róluk azzal a
közhellyel, amelyik éppen az eszébe jut, de mindez csak
nézőpont kérdése. Ő és Sondra találkoztak, és kialakult
köztük valami különleges, ami nem lesz rosszabb attól, hogy
nem fog soká tartani. Banális gondolat persze, de minden
véget ér. A legszebb rózsa is gyorsan elhervad. Egyes
hangyafajok hatvan évig élnek.

Egy Bon Jovi-szám jutott az eszébe. Apám, először
Springsteen, most meg Jon. Úgy látszik, igazi New Jersey-i lett
belőle.

Want to make a memory?{3}

Wilde még egyszer alaposan megnézte az ajtót, Sondrára
gondolt, és a hosszú, vörös hajra, amely szétterülne a
mellkasán. Azután megrázta a fejét. Ma este nem. Inkább
visszamegy a hallba, és felhívja, hogy miatta ne maradjon
ébren.

Ekkor nyílt ki az ajtó.
– Mióta állsz itt? – kérdezte a nő.
– Egy-két perce.
– Akarsz róla beszélni?
– Inkább nem kéne.
– Beszélni?
– Nem vagyok nagy dumás.
– De én szuper jól tudok másokat hallgatni – mosolygott

Sondra.



– Az igaz.
A nő hátralépett egyet.
– Gyere be, Wilde.
És ő engedelmeskedett.



HUSZONKETTEDIK FEJEZET

Amikor Wilde felébredt, az első, ami eszébe jutott – még
mielőtt felfogta volna, hogy egy idegen, bár ismerős szállodai
szobában van, és nem a saját ökokapszulájában –, Laila volt.

A rohadt életbe.
Sondra maga alá húzott lábbal ült egy fotelben. Kinézett

az ablakon, arcát megvilágította a reggeli nap. Néhány hosszú
pillanatig egyikük sem mozdult. A nő elmerülten nézte az
ablakon túli tájat. Ő a nő profilját figyelte, megpróbálta
megérteni az arckifejezését. Derű? Megbánás? Nyugalom? – és
rájött, hogy bármelyiknél állapodna meg, valószínűleg
tévedne. Egy embert sosem lehet ilyen könnyen megfejteni.

– Jó reggelt, Sondra.
Sondra felé fordult, és rámosolygott.
– Jó reggelt, Wilde. – És azután: – Rögtön el kell menned?
Habár Wilde pont most figyelmeztette magát, hogy

milyen nehéz megfejteni az embereket, szeretett volna
leolvasni valamit róla. Azt akarja, hogy menjen el, vagy csak
felkínálja neki a lehetőséget, hogy ha ahhoz van kedve,
nyugodtan leléphessen?

– Nincs dolgom – mondta végül. – De ha te…
– Mi lenne, ha rendelnénk reggelit?
– Jól hangzik.
– Fogadnék, hogy fejből tudod az étlapot – mosolygott rá

Sondra.
Wilde nem felelt.
– Jaj, bocs. Nem akartam…
Wilde csak legyintett. Sondra megkérdezte, mit szeretne

enni, és ő megmondta neki. A nő erre átment a lakosztály
nappalijába, hogy megkeresse a telefont. Wilde meztelenül
felkelt az ágyból, és a fürdőszoba felé igyekezett, amikor
felrobbant a mobilja.



Nem zizegett vagy vibrált. Robbant.
Gyorsan felkapta, és leállította a riasztást.
– Minden rendben van?
A képernyőre pillantott. Semmi nem volt rendben.
Balra húzta a képet, ami az adott helyzetben talán

viccesnek tűnhet. Pedig nem a Tindert nézte, hanem a
biztonsági rendszerét. Egy autó hajtott be a titkos útjára. Nem
nagy ügy. Nem is emiatt jelzett a riasztórendszer, a behajtókat
a mozgásérzékelők fogadták, kettő aktiválódott is, és
miközben a képernyőt figyelte, a harmadik jelzőfény is
kigyulladt. Ez azt jelentette, hogy legalább három ember járja
az erdőt, és az ő otthonát keresi. Újra balra húzta a képet, és
egy térkép jelent meg előtte. Egy negyedik érzékelő is
bekapcsolt. Délről, keletről és nyugatról közeledtek az
ökokapszula felé.

– Gondolom, menned kell – szólalt meg Sondra.
Wilde szerette volna megmagyarázni.
– Valaki megpróbálja megtalálni, hol lakom.
– Értem.
– Úgy értem, ez most nem valami béna kifogás.
– Tudom.
– Meddig maradsz a városban?
– Ma utazom.
– Ó.
–  Ez szomorú hang, vagy megkönnyebbült sóhaj? –

felemelte a kezét. – Bocs, ez felesleges volt. Tudom, nem fogod
elhinni, de nem szoktam ilyet.

– Elhiszem.
– Neked viszont nem újdonság.
– Nem, nekem nem.
–  Nem aludtál nyugodtan – mondta Sondra. – Sokat

kiabáltál. Úgy forgolódtál, mintha fojtogatna a paplan.
– Bocsánat, nem akartalak felébreszteni.
Ennél többet tényleg nem tudtak mondani egymásnak.

Wilde gyorsan felöltözött, és búcsúcsókkal sem próbálkoztak.
Tulajdonképpen el sem búcsúztak. Wilde-nak így jobban
tetszett. Sondra a lakosztály másik szobájában maradt, míg ő
összeszedte a holmiját, úgyhogy valószínűleg hasonlóképpen



érzett.
Gyaloglásra most nem volt idő, Wilde beült egy várakozó

taxiba. Nem mondott címet a sofőrnek, mert valójában nem is
volt címe, csak arra kérte, hogy hajtson végig a Mountain
Roadon. Ritkán járt a gyorsforgalmi útnak ezen a szakaszán,
túl sok rossz emlék kötődött hozzá. Amikor a kanyarba értek,
abba a kanyarba, ahol sok évvel korábban David autója is
végighajtott, Wilde megmarkolta az ülés karfáját. Megpróbált
nyugodtan lélegezni. A kis fehér kereszt még ott állt, pedig
Hester biztosan idegesítőnek vagy viccesnek találná. Wilde el
sem tudta képzelni, ki tette oda akkoriban. Korábban elfogta a
kísértés, hogy elvigye – már túl régóta állt ott –, de ki ő, hogy
beleavatkozzon ebbe?

– Itt fönn nincsenek házak – mondta neki a sofőr.
– Tudom. Ahol szólok, álljon félre.
– Kirándulni megy?
– Valami olyasmi.
Úgy nyolcszáz méterrel később, a csúcshoz közel intett a

taxisnak. Egy húszassal fizetett a nyolcdolláros fuvarért, és
kiszállt. A titkos útja, ahol a látogatói leparkoltak, jóval
lejjebbről indult, hazafelé mindig meg kellett másznia a
hegyet. De ezúttal lefelé fog haladni, közben rendszeresen
nézi a telefonján a biztonsági rendszer térképét. A
mozgásérzékelők szerint az ismeretlenek lassan és óvatosan
közelítettek az otthonához, szinte katonai pontossággal vették
körül a célpontjukat.

Ez rosszul néz ki.
Mit akarhattak tőle? És legalább ennyire, vagy talán még

fontosabb volt a kérdés: kik ezek?
Az ember azt hihetné, tiszta szerencse, hogy a támadás

hajnalán éppen nem volt otthon, pedig erről szó sincs. Ha az
ágyában alszik, a riasztórendszer azonnal felébreszti. Mire az
ismeretlenek az ökokapszula ötszáz méteres körzetébe érnek,
ő már rég máshol jár. Több menekülőúttal és búvóhellyel is
felkészült egy esetleges rajtaütésre.

Akkor tűnik el, amikor akar.
Senki nem ismerte úgy az erdőt, mint ő. Itt, a sűrűben

mindenki esélytelen volt vele szemben, és nem számított,



hányan érkeznek.
De a kérdés megmaradt: kik ezek, és mit akarnak?
Leereszkedett egy meredélyen, hagyta, hogy a gravitáció

segítse a mozgását. Egy villás ágú fánál jobbra kanyarodott, a
hozzá legközelebbi, működő mozgásérzékelő felé tartott. Egy
ilyen szerkezet az erdőben, az állatok között könnyen
bekapcsolhat. Elég, ha egy szarvas elsétál előtte. Vagy egy
medve. Vagy akár egy sün vagy egy mosómedve. Csakhogy
Wilde rendszere, amelyben az egyik érzékelő a másikat
élesítette, anélkül hogy riasztott volna, tervezett mozgást
jelzett, és ez ember érkezését jelentette. A titkos úton várakozó
autótól – első érzékelő – a következőkig vezető vonal azt
bizonyította, hogy nem téves riasztásról van szó. Egy ember
jött hozzá, sőt, inkább kettő vagy három. De azt sem tudta
kizárni, hogy ötnél is többen vannak.

És őt keresik.
Reggel nyolc óra volt. Az erdő hűvös maradt, még hajnali

frissességgel volt tele a levegő. Wilde olyan csendesen
mozgott, mint egy párduc. Tulajdonképpen nem tervezett
előre semmit. Jobb tartani a távolságot. Kiismerni az
ellenséget. Felmérni a helyzetüket, és hogy hányan vannak.

Meg kell próbálnia rájönni, hogy mi az istent akarnak tőle.
Amikor ahhoz a sziklához ért, amelyre az érékelőt rejtette,

lelassított. Megnézte a készüléket, hátha valami technikai hiba
miatt kapcsoltak be sorban egymás után. De nem volt semmi
baja. Újra sietni kezdett.

És akkor meglátta őket.
Ketten voltak. Okos. Egyet le tud szedni, elnémíthatja,

mielőtt jelt ad a társainak, de kettővel már nehezebben bánik
el. Tetőtől talpig fekete ruhát viseltek, folyamatosan ide-oda
járt a tekintetük. Aki elöl ment, az inkább előre nézett, a másik
volt a hátvéd. Épp annyira maradtak távol egymástól, hogy
egy támadó ne tudjon elbánni velük.

Ezek profik.
Wilde közelebb lopózott, hogy jobban megnézhesse őket.

Mindketten fülhallgatót viseltek, valószínűleg a társaikkal
tartották így a kapcsolatot. Ők azok, akik északról közelítenek.
De dél, kelet és nyugat felől is jönnek. Ha minden egység



kétszemélyes, akkor legalább nyolc támadóra kell készülnie.
Wilde jól mozgott az erdőben, nyilvánvalóan jobb

ezeknél, de ettől még nem vált láthatatlanná. Akinek túl nagy
az önbizalma, az hibázik. A behatolóknál fegyver volt, a
szemük megállás nélkül pásztázta a tájat, és ha nem vigyáz,
könnyen megtörténhet, hogy észreveszik.

A magasabb férfi időnként megnézett valamit a mobilján,
azután óvatosan változtatott az útirányon. Akármilyen
applikáció volt is, amit használt, az ökokapszula felé vezette
őket. Wilde-nak fogalma sem volt róla, milyen technikai
megoldásra támaszkodnak, de azzal tisztában volt, hogy ha
valaki elég komolyan meg akarja találni az otthonát, az előbb-
utóbb odajut. Ezt mindig is tudta. Fel is készült rá.

Megkönnyítette a dolgát, hogy ismerte az érkezők igazi
célját. Nem kellett őket közvetlen közelről követnie, inkább
elkanyarodott az egyik biztonsági doboza felé. Hat ilyet
helyezett el az erdőben, képtelenség volt rájuk akadni, és
mindegyiket kizárólag az ő tenyérlenyomata nyitotta, nem
valami számzáras lakat. A legközelebbit egy fán rejtette el.
Felmászott érte: a doboz egy vastag ág alá ragasztva várt rá.
Kinyitotta, és kivett belőle egy pisztolyt.

Anélkül akarta visszazárni, hogy előkereste volna a hamis
személyazonossági iratait, de meggondolta magát. Lehet,
hogy nemsokára menekülnie kell.

Jobb a biztonság.
Lecsúszott a fa törzsén, és az ökokapszula felé vette az

irányt. Gyorsan mozgott, hamarabb akart odaérni, mint a
bizonytalanul mozgó egység, amelyet eddig követett.

És azután?
Majd rájön, ha itt lesz az ideje. Könnyedén, gyorsan

haladt.
Az ökokapszulától körülbelül kétszáz méternyire álló

dombot választotta. Felmászik egy fára, olyan magasra, hogy
lássa a tisztást. Eredetileg az erdő sűrűbb részén akarta
felállítani a kapszulát, de úgy nehezebben jutott volna
napfényhez és napenergiához. Ez most kapóra jött: a fa
csúcsáról biztonságban nézheti végig az idegenek érkezését.

Elkapott egy ágat, felhúzta magát, és lenézett. A rohadt



életbe. Már megérkeztek.
Négy férfi. Körbeállták a kapszulát. Fegyvert viseltek. Egy

újabb páros érkezett, az, amelyiket Wilde eredetileg követett.
Szóval, már hatan voltak.

A vezetőjük óvatosan közelített az építményhez.
Wilde rájött, ki az.
Végigpörgette a telefonján a korábbi hívásokat, és a

visszahívásra koppintott. Gavin Chambers éppen az ajtó felé
nyújtotta a kezét, amikor megérezte a vibrálást a zsebében.
Elővette a mobilját, ránézett, majd körüljártatta a tekintetét az
erdőn. Megnyomta a zöld gombot, és a füléhez emelte a
készüléket.

– Wilde?
– Hagyja békén a házamat!
Gavin még egyszer figyelmesen körülnézett, de a faágak

között lapuló hívót nem vehette észre.
– Odabent van?
– Nem.
– Kérem, nyissa ki!
– Miért?
– Történt valami. Valami fontos.
– Azt rögtön gondoltam.
– Miből gondolta?
–  Viccel? Legalább négy felfegyverzett járőrpár próbál

becserkészni az erdőben. Nem kell zseniális detektívnek
lennem ahhoz, hogy rájöjjek, valami fontos történt. Szóval?

– Maynardék.
– Mi van velük?
–  Körül kell néznem ebben az izében. Azután el kell

vinnem magát hozzájuk. Itt van a közelben, vagy van egy
kamerája, amit nem szúrtam ki?

A kezét a szeme elé emelve újra felnézett.
– Mindegy, nem fogom megtalálni, mi?
– Hát nem.
– Ez a maga terepe.
– Mégis itt van.
–  Muszáj volt idejönnöm. Valahogy ki kell füstölnöm

innen.



– Akkor most mi lesz?
– Foghatok egy baltát, és megnézhetem, mi van odabenn.
– Ez nem a maga stílusa – mondta Wilde.
–  Tényleg nem. De van egy javaslatom: elküldöm az

embereimet.
– Kezdetnek nem rossz.
– Akkor viszont találkoznunk kell.
Wilde nem válaszolt. Gavin Chambers néhány parancsot

vakkantott, és az emberei ellenkezés nélkül
engedelmeskedtek. Miután eltűntek, Gavin újra a füléhez
emelte a mobilt.

– Előjöhet. Beszélnünk kell.
– Tulajdonképpen, mi a baj?
– Még egy gyerek eltűnt.



HUSZONHARMADIK FEJEZET

Amikor Hester felébredt, még mindig remegett a gyomra.
Pedig előző éjjel, pontosan 11-kor kezdett rá.

Oren egészen a lakása ajtajáig kísérte – nem hagyta
magára a járdaszélen vagy a liftajtónál, ahhoz túl lovagias volt
–, és megcsókolta. Vagy ő csókolta meg a férfit? Nem
számított, csók volt, igazi csók. A férfi az egyik karjával
átölelte a derekát. Oké, ez kedves volt. De a másik keze, az a
nagy keze, a nagy, gyönyörű keze a tarkójára simult, kissé
megdöntötte a fejét, egyszóval…

Ájulás.
Hester elolvadt. Ott helyben. Hester Crimstein gyakorló

ügyvéd, aki tudta, hogy túl öreg már ahhoz, hogy olvadozni
vagy ájuldozni kezdjen, pont azt a remegést érezte a
gyomrában, amit tizenhárom évesen, amikor Michael
Gendlerrel, az osztály leghelyesebb srácával kiszökött Jack
Kolker barmicvójáról, és a rabbi irodája mögötti kis szobában
csókolózott vele. Oren csókja egyszerre nagyon sok mindent
jelentett. Mintha egy hatalmas hullám mosta volna végig,
persze berúgott, szédülni kezdett, elveszett a pillanatban, de
egy másik része a testén kívül került, tágra nyílt szemmel,
elképedve ügyelt, és közben azt gondolta, szent istenkém,
nehogy már így elszálljak egy csóktól!

Meddig tartott az egész? Öt másodpercig? Tízig?
Harmincig? Vagy akár egy teljes percig? Nem, addig nem. De
nem tudta. Az ő keze is elkóborolt? Vagy százszor
újrajátszotta magában a csókot – a Csókot, mert megérdemelte
a nagy kezdőbetűt –, és még mindig nem tudta eldönteni.
Arra emlékezett, hogy a keze a férfi erős, domború vállán
nyugszik, és hogy úgy érezte, ott a helye, ott van
biztonságban, és szereti azt a vállat – és egyébként meg mi az
ördög történt vele?



Emlékezett rá, hogy milyen lágyan kezdődött a Csók,
hogyan kezdett Oren finoman elhúzódni, hogyan ért újra
össze a szájuk, hogyan lett a Csók mohóbb, szenvedélyesebb,
és hogyan ért óvatosan véget. A férfi a tarkóján hagyta a kezét,
és mélyen a szemébe nézett.

– Jó éjt, Hester.
– Jó éjszakát, Oren.
– Eljössz még velem vacsorázni?
Hester visszanyelt néhány frappáns riposztot, és csak

annyit mondott.
– Igen, nagyon szeretnék.
Oren megvárta, hogy bemenjen a lakásba. Hester még

visszamosolygott rá, amíg becsukódott az ajtó. Azután,
amikor magára maradt, boldogságában egy kicsit táncra
perdült. Kótyagosan készült a lefekvésre. Biztos volt benne,
hogy nem fog tudni elaludni, mégis gyorsan lecsukódott a
szeme, az adrenalinlöket véget ért, és ő fáradtnak meg
lestrapáltnak érezte magát. Igazából nagyon jól aludt.

És most, hogy eljött a reggel, Hester még mindig érezte a
remegést. Csak azt. Remegés. Az előző este szürreálisnak tűnt,
álomszerűnek, még azt sem tudta eldönteni, hogy vágyott-e
erre az érzésre, vagy inkább félt tőle. Szüksége volt rá a
hétköznapjaiban? Enélkül is elégedett volt, a magánéletben és
a munkájában sem kívánhatott többet. Mi szüksége van
kockázatra? És nem csak arról volt szó, hogy túl idős volna az
ilyen éretlen érzelmekhez. Megvoltak rég a bejáratott útjai, és
örült neki, hogy megvannak. Most komolyan, mi haszna
valaminek, ami esetleg mindent felforgat? Vállalni akarja a
fájdalom vagy a szégyen vagy a millióféle lehetséges, sőt
valószínű csőd kockázatát?

Az élet jó, hát nem?
Elővette a telefonját, és talált rajta egy Orentől származó

üzenetet.
Túl gyorsan írok? Nem szeretnék kétségbeesettnek tűnni.
Ájulás. Kezdődik elölről az egész. Azt írta vissza:
Nyomulás.
Megjelent a három pötty, amely a közelgő választ jelezte,

azután eltűnt. Hester várt, de nem jött semmi. Hirtelen elfogta



a rémület.
Csak vicceltem! Egyáltalán nem írtál túl gyorsan!
Semmi válasz.
Oren!
Pont erre gondolt – ki akarja így érezni magát? Kinek jó,

ha a torkában dobog a szíve, és retteg, hogy esetleg elrontott
valamit? Vagy a férfi számára ez csak valami játék, mert hahó,
hát csak egy estéről volt szó és egy csókról (a Csókról!),
úgyhogy tessék szépen lenyugodni!

Megcsördült a telefon. Remélte, hogy Oren hívja, de a
kijelző egy másik ismerős számot mutatott. Megnyomta a zöld
gombot, és a füléhez emelte a mobilt.

– Wilde?
– Segítened kell!

Wilde a telefonját magasra emelve lépett ki a tisztásra.
Gavin Chambers arcára kiült az elégedetlenség.
– Mit csinál?
– Élő videohívást.
– Csodálkozok…
– Csodálkozom! – szólalt meg egy női hang a telefonból. –

Úgy mondják: csodálkozom! A helyes igeragozás gyönyörű
szép tudomány.

Wilde egyre közelebb került Gavinhez, aki a képernyőt
vizsgálta.

–  Helló, Gavin. Hester Crimstein vagyok. Találkoztunk
egyszer Henry Kissinger fogadásán.

Gavin Chambers úgy pillantott Wilde-ra, mintha azt
akarná kérdezni, hogy most tényleg?

– Ne vágjon ilyen képet, aranyom – folytatta Hester. – Az
egészet rögzítem. Remélem, érti.

Gavin lehunyta a szemét, és nagyot sóhajtott.
– Ez komoly?
–  Nem, csak hülyülök. Szeretném, ha tudná, hogy ha

bármi történik Wilde-dal…
– Semmi nem fog történni vele.



– Örülök, szépfiú, akkor nem lesz semmi baj.
– Semmi szükség erre.
–  Ó, egészen biztosan igaza van, de egy tucat

felfegyverzett ember kíséretében lopakodott az ügyfelem
otthonához, közvetlenül ezután lerombolással fenyegette, és
lehet, hogy üldözési mániám van, de az is ügyvédi feladat,
szóval, szeretném, ha rögtön egyértelműsítenénk, hogy a
megbízott ügyvéded vagyok, igaz, Wilde?

– Nagyon igaz – felelte a megszólított.
–  Tehát, mint eljáró ügyvéd, szeretném rögzíteni a

következőket. Ön, Chambers ezredes, felfegyverzett emberek
kíséretében közelítette meg az ügyfelem otthonát…

– Közterületen vagyunk.
– Chambers ezredes, komolyan azzal akarja húzni az időt,

hogy belemegyünk ezeknek a részleteknek a szakjogi
elemzésébe?

– Nem, nem akarom – sóhajtott Gavin.
–  Mert én benne vagyok. Nem sietek sehova. Te sietsz

valahova, Wilde?
– Egész nap ráérek – mondta Wilde.
– Rendben, bocsánat – adta meg magát Gavin –, hagyjuk a

jogi részleteket, menjünk tovább.
–  Hol is tartottam? – folytatta Hester. – Megvan, ön

felfegyverzett emberek kíséretében közelítette meg az
ügyfelem otthonát, azzal fenyegette, hogy betör az ingatlanba,
sőt akár le is rombolja. Kérem, ne forgassa a szemét. Ami
engem illet, én letartóztattatnám, de az ügyfelem az igen
magas óradíjú tanácsom ellenére továbbra is hajlandó szóba
állni önnel. Véleményem szerint hibásan, de úgy tűnik, még
mindig maradt benne némi bizalom. Belenyugszom a
jóindulatába, miközben szeretném egyértelművé tenni a
pozíciónkat. Ha Wilde-nak bármiféle baja esik…

– Nem fog baja esni.
–  Ne szóljon közbe, kérem, figyeljen. Ha bármilyen baja

esik, akarata ellenére korlátozzák a mozgását, ha visszahívom,
és nem érem el, vagy ön bármi olyasmit tesz, ami ellenkezik
ügyfelem szándékaival, akkor készüljön fel rá, hogy az élete
tartós szereplője leszek, Chambers ezredes. Mint a zsindely a



tetőnek. Vagy a széna a kazalnak. Vagy valami rosszabb.
Egyértelműen fogalmaztam?

– Tökéletesen.
– Wilde?
– Köszönöm, Hester. Most már lerakhatom?
– Ahogy akarod.
– Oké, akkor köszönöm.
Wilde kinyomta a telefont, és zsebre rakta. Gavin

Chambers arcára kiült az idegesség.
– Az anyukáját hívta?
– Hú, ez most fájt.
– Bizalmasan szerettem volna közölni valamit.
–  Akkor legközelebb hívjon fel telefonon, és ne egy

hadsereggel jöjjön.
Gavin a kapszula felé intett.
–  Egy kicsit meglepett, hogy ilyen könnyen rátaláltunk

erre a helyre. Azt hittem volna, hogy bevet valami elterelést.
Hallott már a második világháborús Szellemhadseregről?

– A 23. Különleges Csoportparancsnokságra gondol?
– Húha. Lehet, hogy most egy kicsit meglepődtem.
A 23., más néven a Szellemhadsereg, művészekből és

trükkmesterekből álló elit alakulat volt, amely taktikai
megtévesztésre specializálódott. Felfújható tankokat és
gumirepülőket készítettek, de még háborús háttérzajokat is
bevetettek, hogy megalkossák a trójai faló 20. századi
változatát.

– Hogy találta meg? – kérdezte Wilde.
–  Érzékelős drón. – Az ökokapszula felé intett. – Kérem,

nyissa ki az ajtót.
– Nincs benn senki.
– És ezt úgy bizonyíthatja be, ha kinyitja az ajtót.
– Nem bízik bennem?
A másikat láthatóan fárasztotta a helyzet.
– Nem lehetne, hogy gyorsan túlessünk ezen a részen?
– Kit keresnek?
– Senkit.
– Épp az előbb mondta…
–  Az még azelőtt volt, hogy úgy döntött, bevon valakit,



akinek van egy tévéműsora.
–  Ő az ügyvédem. Ha utasítom, hogy ne adja tovább

senkinek, akkor nem fogja.
–  Nem lehet ilyen naiv. – Gavin Chambers dühösen

megrázta a fejét. El akart dönteni valamit, ami igazából már
visszavonhatatlanul eldőlt. Innen csak egy irányban
haladhatott tovább. – Crash Maynardről van szó.

– Mi történt vele?
– Eltűnt.
– Megszökött, vagy…
Gavin elővette a pisztolyát.
– Nyissa ki azt a rohadt ajtót, Wilde!
– Ezt komolyan csinálja?
–  Talán úgy nézek ki, mint akinek kedve van a

folytatáshoz? – Nem úgy nézett ki. Inkább egy elhasznált
ruhadarabhoz hasonlított, amely már foszladozik a varrás
mentén. – Mondtam, hogy Crash eltűnt. Hadd pipáljam ki ezt
a sufnit, hogy megtaláljuk végre.

Wilde nem ijedt meg a pisztolytól, eszébe sem jutott, hogy
elővegye a sajátját, de annak sem lett volna értelme, ha tovább
bosszantja a másikat. Már értette, mi történt. Crash Maynard
eltűnt, és ő persze a gyanúsítottak közé került.

Az ökokapszula ajtaja egy olyanfajta távirányítóval
működött, mint amit mások az autójukhoz használnak. Wilde
a zsebébe nyúlt, elővette a kis készüléket, és megnyomta rajta
a gombot. Amikor a csapóajtó felnyílt, Gavin a tokjába
csúsztatta a pisztolyát.

– Bocs a fegyver miatt.
Wilde nem felelt.
– Akkor menjünk.
– Hova?
–  Maynardék beszélni akarnak magával. Pontosabban:

ragaszkodnak hozzá.
– Ha nemet mondok, újra fegyvert ránt?
– Tényleg nem lehet erről leszállni? – Gavin elindult lefelé

az ösvényen. – Már bocsánatot kértem.
A Maynard-majorig vezető rövid úton egyikük sem

szólalt meg.



A reggeli napfényben olyan egyenletes zöldben ragyogott
a ház körüli fű, mintha lemázolták volna. A gondosan nyírt
gyep tökéletesre szabott négyzetet alkotott, amelynek
pontosan a közepén állt az épület, amelytől, Wilde úgy
becsülte, minden irányban vagy háromszáz méterre kezdődött
az erdő. Jobbra az olimpiai szabványnak megfelelő medence,
balra teniszpálya és frissen felfestett, teljes méretű focipálya.

A SUV egy díszes garázs előtt fékezett. Gavin kiszállt,
Wilde követte.

– Mielőtt továbbmegyünk, ezt alá kell írnia.
Gavin egy táblára csíptetett papírt nyújtott át egy toll

kíséretében.
– A szokásos TNY. Titoktartási nyilatkozat.
– Igen – adta vissza a táblát Wilde. – Tudom, mi az a TNY.
– Ha nem írja alá, nem árulhatok el többet arról, hogy mi

történt.
– Akkor viszlát.
–  Jaj, istenem, de kellemetlen fráter maga. Rendben,

hagyjuk az aláírást. Menjünk.
Gavin a birtok bal hátsó sarkánál álló fákat vette célba.
–  Tényleg azt hitte, hogy én raboltam el a srácot? –

kérdezte Wilde.
– Nem.
– Vagy elrejtettem a kapszulában?
– Komolyan nem, de megtörténhetett volna.
Gavin ment tovább. Az erdő és a ház között félúton, egy

körülkerített részen állt meg.
– Itt veszítjük el.
– Esetleg elmagyarázza?
– Reggel Crash nem volt a szobájában. Megnéztük a zárt

láncú kamerák felvételeit. Gondolom, nem lepi meg, hogy
elég komoly biztonsági rendszer működik itt. A kamerák a
háztól nagyjából pont idáig mindent rögzítenek.

Elővette a mobilját, keresett rajta valamit, azután Wilde
felé fordította.

– Ez itt Crash, amint végigmegy ezen a részen, ahol most
vagyunk, és kábé abba az irányba tart.

A mögöttük álló erdő felé mutatott, és megnyomta a



lejátszás gombot. A kamera valószínűleg éjjellátó optikával
volt felszerelve. Wilde végignézhette, ahogy a srác elindul a
háztól, és láthatóan az erdő felé igyekezve eléri azt a pontot,
ahol éppen álltak. A bal alsó sarokban pörgő óra 2.14-et
mutatott.

–  Látszik valaki más is a képen ez előtt vagy után? –
kérdezte Wilde.

– Nem.
– Vagyis arra tippelnek, hogy Crash lelépett.
–  Valószínűleg ez történt. Csak annyit tudunk biztosan,

hogy az ottani fák felé ment – Gavin Wilde felé fordult. – De
ha valaki elég jól ismeri az erdőt, az a fák között várhatott rá.

– Aha. Szóval, így kerültem a képbe.
– Egy bizonyos fokig.
– De nem gondolja komolyan, hogy közöm lenne hozzá.
– Ahogy mondtam, ezt is ki kellett pipálni.
– Vagyis azért ráncigált ide, mert történetesen épp tegnap

tettem fel pár kérdést Crashnek.
– Rohadt nagy véletlen, mi?
– És Naomi Pine sem került elő.
– Rohadt nagy véletlen, mi?
– Talált összefüggést?
–  Eltűnik két gyerek, aki ugyanabba az iskolába jár –

mondta Gavin. – Ha nincs összefüggés…
– Akkor az rohadt nagy véletlen, mi? – fejezte be helyette

Wilde. – Mije van még?
– Beszéltek egymással.
– Naomi és Crash?
– Igen.
– Mostanában?
–  Nem biztos. A srác egy kicsit előttünk jár, nem tudjuk

minden téren ellenőrizni: WhatsApp, Signal, meg a franc
tudja, milyen appokat használ még. Ezek mind titkosítva
vannak. Nekem nem az a munkám, hogy a családtagok után
kémkedjem. Védenem kell őket.

– Miért?
– Mit miért?
–  Miért kell védenie őket, Gavin? És most kifejezetten



magára gondolok. Utánam olvasott, de én is rákerestem
magára. Már nem dolgozik a terepen, és Dash Maynard egy
szimpla tévés producer. Szóval, nem lehet csak az a dolga,
hogy védje őt és a családját. Inkább Rozsdás Eggers miatt
lehet itt.

–  Bátor következtetés – mosolygott Gavin. – Tapsolnom
kéne?

– Csak ha itt az ideje.
– Hát nincs. És nem fontos, hogy miért vagyok itt. Eltűnt

két kamasz. Maga meg akarja találni az egyiket, én meg
akarom találni a másikat.

– Fogjunk össze?
– Ugyanaz a célunk.
– Gondolom, nem véletlenül hozott ide.
–  Igazából Maynardék ragaszkodtak hozzá. Gondoltam,

ha már itt van, megkérdem, mit gondol erről.
Wilde az erdőt nézte, és észrevett egy ösvényt.
– Crash arrafelé ment?
– A videón látható irány szerint igen. Ráadásul pont az az

a hely, ahol nemrég összefutott az illetéktelenül a birtokon
tartózkodó Naomival.

Crash nem összefutott a lánnyal, hanem durván
megviccelte, megalázta és megkínozta. Legalábbis Matthew
leírása szerint így történt. De ezt nem most kellett
elmagyaráznia. Wilde az erdei ösvény felé indult, hogy
alaposabban körülnézzen.

– Ezt a részt már nem veszik a kamerák, ugye?
– Hát, nem. Minket általában csak a ház környéke érdekel.

Azt nem figyeljük, ha valaki, főleg, ha családtag, úgy dönt,
hogy elsétál.

–  Vagyis most az az elmélete, hogy Crash itt találkozott
Naomival, és együtt bujkálnak valahol?

– Ez a legvalószínűbb.
– Mégis pánikba estek.
– Nem estünk pánikba.
– Fegyveresekkel akarta megostromolni a házam.
–  Hagyja már a drámázást! Rendkívüli időket élünk. A

család elképesztő nyomás alatt van, nagy a feszültség.



Megfenyegették őket, erőszakos és szörnyű fenyegetéseket
kaptak. Talán látott ezt-azt a híradóban.

–  Maynardéknek vannak valami felvételeik, amelyekkel
tönkretehetnék Rozsdás Eggerst – bólintott Wilde.

–  Semmi sem igaz belőle, de az emberek minden
elmebeteg összeesküvést bevesznek, amit a neten találnak.

Az ösvényen haladva az erdőbe értek. Wilde a földet
nézte, lábnyomokat keresett. Elég sok volt belőlük, a
legtöbbjük friss.

– Maga meg az emberei jártak már erre ma reggel?
– Hát persze.
Wilde elégedetlen arcot vágott, pedig tulajdonképpen

mindegy volt. Crash Maynard egyedül érkezett ide, senki sem
látszott a felvételen. Lehet, hogy Naomi vagy valaki más várta
itt? Erre nem lesz tárgyi bizonyíték. Balra kis tisztás nyílt a
közepén egy sziklával: ott találkozott Matthew a lánnyal.
Wilde közelebb ment. Letérdelt, körbetapogatta a sziklát,
amennyire tudott, alá is nyúlt, és talált néhány csikket – volt
köztük dohánnyal és marihuánával töltött is.

– Ha a kamerák nem látják ezt a részt, honnan tudja, hogy
Crash találkozott Naomival?

–  Az egyik emberem éppen itt járőrözött. Hallotta, hogy
néhány gyerek röhögcsél.

– És nem ment oda?
– Biztonsági őr, nem bébiszitter.
Ismerős zaj verte fel a magasból a csendet. Wilde felnézett,

a mélykék eget ügyelte az ágak között. A sebesen forgó
rotorlapátok zizegése felhangosodott. Wilde nem szenvedett
poszttraumás stresszben, vagy legalábbis nem olyanban,
amelyet orvosok szoktak gyógyítani, de erre a hangra
mindenki összerezzen egy kicsit, aki ott szolgált, ahol ő.

Wilde visszament a tisztásra, és látta, hogy a helikopter a
park oldalsó része fölött lebeg. Miközben a gép lassan
leereszkedett, ő lopva Gavin Chambersre pillantott, remélte,
hogy elárul valamit az arckifejezése. De hiába: a vonásaiból
nem derült ki, hogy tudott-e az érkezésről. Még ebből a
távolságból is megérezték a kétmotoros Bell 427-es
rotorlapátjainak a szelét. Rövid távra, mondjuk, New York



Cityből idáig ezt a fajta gépet használják a legtöbben. A motor
leállt. Akárki ült is a fülkében, kivárta, amíg a rotorok teljesen
megnyugszanak. Azután kiszállt a pilóta, és kinyitotta az
utasajtót.

Hester Crimstein lépett ki a fűre. Észrevette Wilde-ot és
Gavint, rájuk mosolygott, és szélesre tárta a karját.

– Jöhetek én is, fiúk?



HUSZONNEGYEDIK FEJEZET

Öt perccel később mindannyian Maynardék szuperelegáns
könyvtártornyában voltak. Hester Dashsel és Deliával
szemben ült, akik mögött Gavin Chambers állt. Hester mellett
üres maradt egy burgundivörös, nagy füles fotel, amelyet
Wilde-nak szántak, de inkább ő is állva maradt.

–  Parancsolnak esetleg valamilyen alkoholos italt? –
kérdezte Dash Maynard.

Hester felhúzott szemöldökkel Wilde felé sandított, úgy
tűnt, idegesíti, ha valaki a hétköznapi beszélgetésben az
„alkoholos ital” kifejezést használja.

– Kösz, nem – felelte Hester.
–  Őszintén értékeljük, hogy ilyen rövid időn belül

vállalták a velünk való találkozást – folytatta Dash.
–  Helikoptert küldött értem, és a szokásos óradíjam

dupláját ígérte – felelte Hester. – Ilyet egy rendes lány nem
utasít vissza.

Delia Maynard még nem szólalt meg. Az arcán idegesen
megfeszült a sápadt bőr. A szeme bizonytalanul
elkalandozott. Néhány hosszú másodpercig mindannyian
hallgattak.

–  Na, figyeljenek ide, én egész nap várhatok, főleg a
szupermagas, bár méltányos díjam duplájáért. Anyuci tutira
vesz magának egy pár vadonatúj Louboutint, ha értik, mire
gondolok.

Dash a feleségére pillantott, Wilde kibámult mögöttük az
ablakon. Gyönyörű volt a kilátás, a ház olyan magasra épült,
hogy a fák koronája fölött Manhattan felhőkarcolóiig látott.

– Csak vicceltem – folytatta Hester.
– Tessék?
–  Dupla gázsit ajánlottak, de nálam ez nem így megy.

Ugyanolyan árszabás alapján fogok önöknek számlázni, mint

É



más klienseimnek: nem kérek sem többet, sem kevesebbet. És
még akkor sem szeretem az időhúzást, ha órabérben
dolgozom. Ennyire nincs szükségem pénzre, már úgyis
gazdag vagyok. Nem annyira, mint ön, Mr. Maynard…

– Szólítson nyugodtan Dashnek.
–  Jól van, Dash, így jobb. Egy kicsit mintha

bizonytalankodnának, szóval, kezdetben lefektetnék néhány
szabályt, rendben?

–  Természetesen – köszörülte meg a torkát a férfi. – Az
segíthet.

– Először: azt mondta a telefonba, hogy igénybe szeretné
venni a szolgálataimat.

– Igen.
– Mostantól az ügyvédje vagyok. Ez csodás, mazel tov! – A

Dash háta mögött álló Gavin Chambersre nézett. – Kérem,
hagyja el a helyiséget. Bizalmas megbeszélést szeretnék
folytatni az ügyfelemmel.

– Nem – mondta Dash. – Nem zavar, ha Gavin…
– Engem zavar – szólt közbe Hester. – Már hivatalosan az

ügyvédjük vagyok. Bármire, amit megoszt velem, az ügyvéd
és ügyfél közötti bizalmi szabályok vonatkoznak. Röviden,
senki nem kötelezhet rá, hogy nyilvánosságra hozzam, amit
elmond nekem. Mr. Chambersre viszont nem vonatkoznak
hasonló jogi kötelmek, adott helyzetben, akár tetszik neki,
akár nem, rászoríthatják, hogy elárulja, mire terjedt ki a
következő beszélgetés. Ragaszkodom a távozásához – Hester
jobbra fordította a fejét. – A tiédhez is, Wilde. Húzás!

– De mi megbízunk Gavinben…
– Dash! Ugye megegyeztünk, hogy szólíthatom így. Dash,

ez igazán egyszerű. Lefektetek néhány alapszabályt, ahogy az
előbb mondtam. Első szabály: ha velem akar dolgozni, akkor
figyelnie kell rám. Ha nem hajlandó meghallani, amit
mondok, a sofőröm már elindult erre, és nemsokára biztosan
befut – a visszaúton köszönettel passzolom a helikoptert, állati
hangos. Visszamegyek a városba, felszámítom a látogatás
díját, és mindenki mehet a maga útjára. Ez nem demokrácia.
Máskülönben egy életre én vagyok a Kedves Vezetőjük. Értik
az első szabályt?



Dash még vitázni szeretett volna, de a felesége a lábára
tette a kezét.

– Értjük – mondta Delia.
– Akkor jó.
– Ez nem tetszik nekem – próbálkozott Gavin.
– Egy másik életben majd ez is érdekel – felelte Hester. –

Talán még sírva is fakadok. Most viszont ne szóljon közbe, és
távozzék.

Dash bólintott az emberének, aki felemelte a két kezét, és
az ajtó felé indult. Wilde követte.

– Egy pillanat! – szólalt meg váratlanul Delia.
Mindketten megálltak.
Delia Hesterre nézett.
– Tájékoztatást kaptunk Wilde múltjáról.
– Tényleg?
–  Még mindig a CRAW Biztonsági Szolgálat engedéllyel

rendelkező nyomozója. Maga is alkalmazta néha, ha nem
tévedek.

– És ha így volt?
–  Alkalmazza most is. A mi ügyünkben. És akkor, amit

hall, az az ügyvéd-ügyfél szerződés alá tartozik.
– Jól gondolkodik! – Hester megfordult, hogy lássa Wilde-

ot. – Akarsz nekem dolgozni?
– Hát persze.
–  Akkor ülj le. Ne állj itt mellettem ilyen titokzatosan,

beleszédülök.
Néhány másodperc múlva Gavin Chambers már nem volt

a szobában, a többiek a bőrfotelekben ültek, Delia és Dash a
tíkfa asztal egyik, Hester és Wilde a másik oldalán.

– Nem értem – csodálkozott Dash. – Ha alkalmazni tudja
Wilde-ot mint a nyomozóját, miért nem tudja ugyanezt
megcsinálni Gavinnel?

– Csak.
– Az mit jelent?
– Csak, mert ezt mondtam. Gondolom, azért hozatott ide

helikopterrel, mert sürgős ügyben van rám szüksége. Térjünk
a tárgyra, rendben?

Wilde felemelte a kezét.



– Még ne.
– Mi van? – fordult felé Hester.
–  Chambers ezredes megpróbálta figyelni a fiuk

kommunikációját.
– Természetesen. Ez a munkájához tartozik.
De Hester már a fotel karfájára tette a kezét, és egy

nyögéssel felállt.
– Sétáljunk egyet.
– Minek? – csodálkozott Dash.
–  Ha minden igaz, a biztonsági főnökük

lehallgatóeszközöket helyezett el ebben a helyiségben.
Sikerült egy pillanatra megzavarnia a háziakat.
–  Nem érti – kezdett újra bele Dash. – Fenntartás nélkül

bízunk Gavinben.
– Maga nem érti – vágta rá Hester. – Én nem bízom benne.

És abban sem vagyok olyan biztos, hogy a felesége ennyire
bízik benne. – Az ajtó felé indult. – Jöjjenek, szívjunk egy kis
friss levegőt. Szép az idő, mindannyiunknak jót fog tenni.

Dash ismét Deliára nézett, a felesége helyeslően bólintott,
és megfogta a férje kezét. Lementek egy csigalépcsőn,
elhaladtak a meghökkenten figyelő Gavin Chambers előtt, és
kimentek a parkba. Az ikrek egy edzővel játszottak a
focipályán.

–  A lányok nem tudják, mi történt – mondta Dash. – És
nem is szeretnénk, hogy ez megváltozzon.

A gyepes rész közepe felé sétáltak, szinte ugyanazt az utat
járták be, amelyet a videofelvétel szerint előző este Crash tett
meg. Gyönyörű nap volt, szinte gúnyosan szép. Wilde látta,
amikor Hesternek is feltűnt, hogy odalátszik Manhattan, a
mostani otthona, és úgy nézett a felhőkarcolókra, mint régi
barátokra.

Amikor elég messze jutottak a háztól, Hester megtörte a
csendet.

– Tulajdonképpen miért van rám szükségük?
Dash azonnal a tárgyra tért.
– Ma reggel, amikor felébredtünk, nem találtuk a fiunkat.

Az első nyomok arra utaltak, hogy az éjjel meglátogatta egy
barátját, vagy ami rosszabb, megszökött. Mr. Wilde már



ismeri a részleteket.
– Oké – bólintott Hester.
Delia a szeme elé emelte a kezét, hogy ne vakítsa a nap.
– Mit akart tegnap a fiunktól? – nézett fel Wilde-ra.
– Hűha! – Ez Hester volt. – Erre ne válaszolj! Ne menjünk

bele ezekbe az utcákba, amíg fel nem veszem a tempót.
–  Ez egy egyszerű utca – tiltakozott Delia. – Ebben a

helyzetben…
– Milyen helyzetben?!
–  Tegnap este Saul Strauss volt a vendég a műsorában –

magyarázta Delia.
– Igen, és?
– Minket is beleráncigált a vádaskodásába.
– Most, gondolom, arra céloz, hogy maguk esetleg terhelő

felvételeket rejtegetnek.
–  Amelyek Rozsdás Eggerst kevernék bajba – bólintott

Delia. – Így van.
–  Az hittem, csak hazudozik a pasas – csodálkozott

Hester. – Tényleg vannak felvételeik?
– Nem – tiltakozott Delia. – Nincsenek!
Egy pillanatig sem habozott, vette észre Wilde. Ami

persze még nem jelenti azt, hogy őszinte lett volna. De nem
volt sem szünet, sem árulkodó testbeszéd – csak egyértelmű,
azonnali tagadás.

– Folytassa – biztatta a nőt Hester.
–  Amikor rájöttünk, hogy Crash eltűnt – vette át a szót

Dash Chambers ezredes és az emberei azonnal keresni
kezdték. Kezdetben az összes jel arra utalt, hogy egyszerűen
megszökött. A biztonsági videofelvételen látszik, ahogy
egyedül, látszólag önként elhagyja a birtokot – Dash Wilde
felé fordult. – De (és azt hiszem, ez természetes reakció) az
ezredes arról is meggyőződött, hogy annak, aki tegnap az
iskolában korlátozta a fiunkat a szabad mozgásában, van-e
köze hozzá. Erről persze tud, Ms. Crimstein, hiszen FaceTime-
on végignézte. Mi viszont kíváncsiak vagyunk, miért tartotta
Mr. Wilde szükségesnek, hogy rátámadjon Crashre.
Gondolom, érthető az aggodalmunk.

– Szóval, ezért hozatta ide Chambersszel Wilde-ot.



– Igen.
–  És azt gondolta, ha alkalmaz engem, akkor ráveheti,

hogy beszéljen.
–  Nem! – szólt közbe Delia. – Azért alkalmaztuk, mert

megváltozott a helyzet.
– De hogyan?
– Már nem gondoljuk, hogy Crash önszántából ment el.
– Miért nem?
– Azért – felelte Delia –, mert valaki váltságdíjat követel.

A követelés e-mailben érkezett, egy névtelen feladótól.
Dash odaadta a telefonját Hesternek, aki előregörnyedve

próbálta árnyékolni a képernyőt. Wilde a válla fölött
átpillantva olvasta a szöveget.

Nálunk van a fia. Ha nem teszi pontosan azt, amit
mondunk, kivégezzük. Nem akarjuk, de hiszünk a
szabadságban, és annak mindig ára van. Ha felveszi a
kapcsolatot az FBI-jal vagy a rendőrséggel, tudni
fogunk róla, és azonnal kivégezzük Crasht. Ha azt hiszi,
hogy sikerülhet titokban értesítenie a hatóságokat,
téved. Bármennyit fizetett is a biztonságáért, el tudtuk
rabolni a fiát. Meg fogjuk tudni, és a fia megfizet.

A kérésünk egyszerű. Hiszünk benne, hogy az
igazság szabaddá tesz. Ezért követeljük, hogy adja át
nekünk azokat a felvételeket, amelyeket Rozsdás
Eggersről készített. Mindegyiket, de főleg a legrégebbit.
Nem alkuszunk. Túl nagy a tét.

Kövesse pontosan az utasításainkat.
A levél alján lévő link egy névtelen drop boxba

vezet, amely a Sötét Web néven ismert rendszeren, jó
pár VPN-en keresztül érhető el. A link még nem él.

Pontosan délután 4-kor kattintson a linkre, és az
ottani utasításoknak megfelelően töltse fel az összes



eggerses videót, amivel rendelkezik.
Talál majd egy külön foldert, amelyet az igazán

káros anyag számára különítettünk el. Tudjuk, hogy
létezik ez a felvétel, úgyhogy ne próbáljon úgy tenni,
mintha nem volna ilyen. Pontosan 5 órától a link nem
lesz elérhető.

Ha nem kapjuk meg, amit kérünk, a fia látja kárát.

Ennyi volt. A levél alján valóban ott díszelgett a sok,
összevissza számból, betűből, mindenféle karakterből álló
hiperlink.

Hester többször újraolvasta az üzenetet. Wilde nézte, és
várt. Végül a nő visszaadta a telefont Dashnek. Mindkettejük
keze remegett.

– Adhatok tanácsot? – kérdezte Hester.
– Természetesen.
– Hívja az FBI-t.
– Nem! – csattant fel Delia.
– Olvasta, mit írtak – helyeselt Dash. – Rendőrség kizárva.
– Láttam, de szerintem akkor van a legtöbb esélyük, ha a

szakemberekhez fordulnak. Eddig csak mi négyen láttuk ezt
az e-mailt, igaz?

Mindketten bólintottak.
– Akkor most Wilde elmegy. Ismer pár embert az FBI-nál.

Jó embereket, akik nem csapnak zajt. Wilde elmondja
egyiküknek, hogy mi…

– Nem – tiltakozott Dash. – Kizárt.
– Delia? – kérdezte Hester.
–  A férjemmel értek egyet. Ezt saját magunknak kell

elintéznünk.
Egyértelmű volt, hogy nem fogják meggondolni magukat,

legalábbis egyelőre nem, úgyhogy Wilde váltott.
–  A dátumjelzés szerint alig egy órája kapták az e-mailt.

Mikor olvasták először?
– Ez miért fontos? – elégedetlenkedett Dash.
– Nagyjából rögtön, ahogy bejött – válaszolt Delia.
– Akkor hívtak fel? – kérdezte Hester.



– Igen.
Hester értette, mire akar Wilde kilyukadni.
–  Felhívhatom a figyelmüket egy érdekességre? –

kérdezte.
– Természetesen.
– A biztonsági főnöküknek nem említették.
Dash felsóhajtott.
– Én akartam.
–  Igen, de a felesége nem. – Hester Dekához fordult. –

Mert látja, amit én is látok.
–  És mit látnak a hölgyek, amit én nem veszek észre? –

Dash hangjába egy kis ingerültség vegyült.
–  Gavin Chambers Rozsdás Eggers embere, hozzá hű,

nem magukhoz. Nemcsak azért küldtem ki a szobából, mert
adott helyzetben a törvény kötelezheti rá, hogy vallomást
tegyen, hanem azért, mert számára nem ez a család a
legfontosabb. Ő Rozsdást védi. Érti?

–  Értem – hagyta rá Dash –, talán így van, de akkor is
azonosak az érdekeink.

– Biztos benne? – hajtotta félre a fejét Hester. – Ha csak az
elmélet kedvéért feltételezzük, hogy Rozsdásnak választania
kell Crash halála vagy az összes videó nyilvánosságra
kerülése között, akkor mit gondol, mit lép?

Hosszú csend.
– És fontoljanak meg még valamit – folytatta Hester. – Ha

ez valóban emberrablás, akkor ki a legvalószínűbb elkövető?
– Valami radikálisok – vágta rá Dash.
– Hát, ez így elég általános, de fogadjuk el. Tételezzük fel,

a radikálisok voltak, és rájöttek, hogyan győzhetik meg a
srácot, hogy kimenjen egyedül az erdőbe; és ott, de még
mindig ezen a telken, mondjuk, rávetették magukat, és
mondjuk, fegyvert nyomtak a fejéhez, és elvitték. – Hester az
állát dörzsölte. – Ez így valószínűnek hangzik?

– Mit akar ezzel mondani? – türelmetlenkedett Delia.
–  Egyelőre semmit. Csak ötletelek. Őszintén, ennyi az

egész. Megtörténhetett, például, hogy a fiuk főzte ki az
egészet.

– Azt nagyon nem hiszem – védte Crasht az anyja.



–  Lehet, hogy csak elszökött. Lehet, hogy jól van,
biztonságos helyen bujkál, és ő küldte az e-mailt.

– Miért tenne ilyet?
– Fogalmam sincs. Ne felejtsék, csak próbálkozom. De ezt

a lehetőséget sem zárhatjuk ki teljesen, nem igaz? Egy másik
lehetőség, hogy Naomi Pine is benne van. Elvégre ő már
korábban lelépett. Talán ő adta a tippet. Esetleg együtt
vannak? Tudjuk, hogy egy osztályba jártak, megeshet, hogy
közösen eszelték ki az egészet. Nem tudom, ez is csak egy
lehetőség. Eddig követnek?

Dash csak a homlokát ráncolta, de Delia válaszolt.
– Azt hiszem.
– Akkor most tegyük fel, hogy ez az emberrablás tényleg

az, aminek látszik. Nem akarom, hogy túl közönyösnek és
ridegnek higgyenek, de átmenetileg próbáljuk kizárni az
érzelmeinket a gondolkodásból. Mondjuk, valaki kitalálta,
mivel csábíthatja Crasht a fák közé, és ott elkapta. Az is
előfordulhat, hogy a látszat nem csal. Sok… radikális szeretné,
hogy Rozsdás Eggers megbukjon. Akkor ez egy csapat olyan
profi műve, akiket a CIA-nél vagy a hadseregnél képeztek ki.
Kétséges, de jó, legyen. És így eljutunk az utolsó lehetőséghez,
ahhoz, amelyet nem tudok kiverni a fejemből.

– Hallgatjuk! – sürgette Delia.
– Gavin Chambers áll emögött – mondta ki Hester. – Ő itt

van házon belül. Ismeri a biztonsági kamerák beállítását.
Mindent tud. Megbeszélte Crashsel, hogy találkozzanak az
erdőben. És elvitte.

Dash gúnyos hangot hallatott.
– Ez nevetséges – mondta.
– Indíték? – Delia nem vett tudomást a férjéről.
–  Talán Rozsdás utasította. Talán ő szeretné megtudni,

hogy milyen titkokat rejtegetnek.
Hester úgy érezte, sikerült elgondolkodtatnia őket –

legalábbis Deliát. Bátrabban folytatta.
– Delia, volt egy ilyen érzése, nem? Ezért nem tájékoztatta

Gavint. Valamiért elbizonytalanodott.
– Ez túlzás – jött zavarba Delia.
– Akkor?



–  Hát… tényleg Rozsdás Eggers embere. Ahogy mondta
is. Inkább csak túl óvatos voltam, de igazából nem hinném,
hogy ő rabolta el Crasht.

Hester Wilde felé fordult, és észrevette az arcán végigfutó
grimaszt.

– Szeretnél valamit mondani?
Wilde bólintott.
– Van egypár furcsaság ebben az e-mailben.
– Hallgatunk.
–  Először is, mit értenek azalatt, hogy a legrégebbi

felvételt akarják?
– Én sem tudom biztosan – felelte Dash. – De azt hiszem,

az első évadból kimaradt snittekre gondolnak.
Wilde várt egy pillanatot. Egy kis csend néha váratlan

reakciókat szül, de Dashre és Deliára nem hatott. Eltelt
néhány másodperc, Hester veszíttette el a leghamarabb a
türelmét.

– Van még valami, Wilde?
– Ha az emberrablók csak annyit szeretnének elérni, hogy

kiderüljön az igazság, miért nem azt követelik, hogy maga
küldje el a felvételeket a médiának vagy tegye ki valami
nyilvános helyre? Miért egy titkos fiókba kell feltöltenie?

– Nem értem, mire céloz – jött zavarba Dash.
–  Lehet, hogy lényegtelen, vagy az emberrablók

szeretnének gazdálkodni az információval, és nem akarnak
rögtön mindent közzétenni.

Egy hosszú percig mind a négyen mozdulatlanul álltak.
Egy fűnyíró verte fel a csendet. Azután még egy.

–  De azokon a felvételeken nincs semmi! – tiltakozott
Dash.

– Ez a lényeg. Nincs rajtuk semmi terhelő.
–  A legrosszabb is legfeljebb kicsit kellemetlen

Rozsdásnak – bólintott Delia. – Ennyi az egész.
Wilde figyelte őket, és egyszerű következtetésre jutott.

Mindketten hazudtak.



HUSZONÖTÖDIK FEJEZET

Majd hat órájuk volt még a link aktiválódásáig.
Wilde ismert néhány alapszabályt az emberrablókkal való

tárgyalásról. Első szabály: soha ne fogadd el az eredeti
ajánlatot.

Lehet, hogy egy élet forog kockán, de a tárgyalás tétje
mindig a hatalom és az irányítás. Az emberrabló nagy
előnyben van, de a piacon az áldozat rokona az egyetlen vevő
arra az „árura”, amit megpróbálnak eladni. Úgyhogy neki is
van némi beleszólása. Párbeszédet kell kezdenie. Az összes
többi szabály – ne vigyél bele érzelmeket, légy szerény, légy
türelmes, követelj bizonyítékot, hogy a túsz még él – ebből
következik.

Csak volt egy baj.
Wilde nem tudta, hogyan érhetné el az elkövetőket.
Nem adtak meg sem e-mail-címet, sem mobilszámot,

semmit. Megpróbált az eredeti üzenetre válaszolni, de
visszajött a levele.

Az óra nem állt meg, úgyhogy felosztották egymás között
a feladatokat. Dash előkészíti a videókat arra az esetre, ha úgy
döntenének, hogy feltöltenek közülük egypárat vagy akár
mindet. Delia megpróbál beszélni Crash legjobb barátaival,
hogy kiderítse, találkozott-e mostanában bármelyikük a
sráccal, vagy sejtik-e, merre lehet.

–  Ne keltsen feltűnést – oktatta Hester Deliát. – Úgy
kérdezzen, mint egy ideges anya, aki nem tudja, hol töltötte a
fia az éjszakát, de semmi több.

Wilde folytatja a Naomi utáni kutatást, mert továbbra is
az első ötlet látszott a legvalószínűbbnek: a két eltűnés
kapcsolatban áll egymással. Vagyis, ha megtalálják Naomi
Pine-t, akkor valószínűleg Crash Maynard is előkerül.

Volt még egy ügy, amit neki kellett kezelnie. Meglátta a



teniszpálya mellett cigarettázó Gavin Chamberst.
– Nem hittem volna, hogy dohányzik – szólította meg.
–  A rosszfiú mindig dohányzik – Chambers eldobta a

csikket, és eltaposta. – És szemetel is. – A nap felé hunyorgott.
– Maga javasolta, hogy menjenek ki a kertbe?

Wilde nem tartotta fontosnak, hogy válaszoljon.
– A könyvtár nincs bedrótozva. Átnézetheti valakivel.
– Jó.
– Szóval, hivatalosan is kirúgat?
– Nem.
– Akkor viszont elmondaná, mi történik?
– Csak amennyit én is tudok.
– Figyeljen, Wilde…
Wilde ránézett.
– Ne sértsen meg valami ócska dumával, jó? Tudom, hogy

Hester nem csak a titoktartási kötelezettség miatt aggódik. Azt
gondolja, hogy Rozsdás Eggers embere vagyok.

– Hm. Biztosan nem hallgatott le minket?
Ez tetszett Gavinnek.
– Ezt még Luke kapitány is kikombinálta volna. Rozsdás

ajánlott be ide, szóval, nyilván mindenki azt hiszi, hogy neki
dolgozom.

– És nem?
– Ha most nemmel válaszolok, az segít rajtam?
– Kétlem.
– Mindegy, én is meg szeretném találni a srácot. Mi a terv?
– A legtöbb itteni őrt már azelőtt alkalmazták, hogy maga

idekerült volna?
– Igen. Én három profit hoztam, Bryce is köztük volt.
– Ki az a Bryce?
– A szőke gyerek, akibe folyton belebotlik.
– Aha. Akkor Bryce és a másik kettő mehet.
– És maradnak Maynardék amatőr hekusai?
– Majd hozok néhányat a saját embereim közül.
–  Így már értem – mosolyodott el Chambers. – A régi

cégétől?
Wilde már felhívta Rolát, aki azonnal vállalta, hogy segít.

Sőt el is indult erre néhány emberrel.



– Igen.
– Volt már valaha emberrablási ügyük? Mert, már bocs, de

el fogják cseszni.
– Ez vicces.
– Micsoda?
– Nemrég még biztos volt benne, hogy Crash megszökött,

és nem rabolták el.
– Az még azelőtt volt, hogy Maynardék idehívták Hester

Crimsteint, engem meg kirúgtak. És még azelőtt, hogy
bementem a könyvtárszobába, és az arcukba néztem.
Próbáltak kemények maradni – Dash és Delia mindig ilyen –,
de az összeomlás szélén álltak. – Chambers napszemüveget
húzott elő a zsebéből. – Egyébként elmondta nekik?

Wilde várt, de Chambers nem folytatta.
– Oké, ráharapok. Mit kellett volna elmondanom?
– Hogy a Sheraton bárjában összefutott Saul Strauss-szal.
Nem lett volna szabad, hogy látsszon rajta a meglepetés,

de ez váratlanul érte Wilde-ot. És dühös is volt magára, amiért
nem szúrta ki, hogy követik. Ennyire összezavarta volna a
Lailával való beszélgetés?

– Ügyes.
– Nem nagy dolog.
– Egy kérdés: ha követett egy embere, akkor tudta, hogy

reggel nem leszek a kapszulában. És azt is, hogy nem én
vittem el a srácot.

– Ez kérdés volt?
– Minek vezényelt ki egy hadsereget, ha tudta, hogy nem

talál ott?
– Nem tudtuk.
– Épp az előbb mondta, hogy követett…
– Nem magát, Wilde. Nem magát követtük.
Strauss! Őt figyelték!
–  Saul Strauss dilis… és veszélyes – folytatta Gavin. –

Most már láthatja.
– Igen, látom.
– És miről beszélgettek?
Wilde nem tudta eldönteni, hogyan feleljen.
–  Nem megyek el – jelentette ki Chambers. –

É



Dolgozhatunk együtt, ahogy korábban megbeszéltük. Én
többet tudok Crashről, maga többet tud Naomiról. De ha ez
nem megy, akkor a segítsége nélkül is keresztültörök
mindenen, hogy képviseljem Rozsdás érdekeit.

Mi lehet erre a helyes válasz? Wilde-nak eszébe jutott a
régi mondás, hogy az ember tartsa magához közel a barátait,
és még közelebb az ellenségeit.

– Strauss tudta, hogy Naomi eltűnt – mondta végül.
– Honnan?
–  Fogalmam sincs. De a Naomi és Crash közötti

kapcsolatról is hallott.
– Mi a francért érdekli Saul Strausst, hogy mi van Naomi

Pine-nal? – kérdezte Chambers.
Még valami eszébe jutott Wilde-nak, az egyik első

mondat, amellyel Saul Strauss felhívta magára a figyelmét:
Hallom, ma összezördült a Maynard gyerekkel.

Arról is tudott, hogy Wilde bent járt az iskolában. Ezt kitől
hallhatta?

A parkolóban persze volt néhány tanú, és náluk többet
csak egyvalaki látott, egyedül ő tudhatja, hogy mi történt
valójában a tanteremben: Ava O’Brien.

De nem. Hogy keveredett volna ebbe bele?
Az kizárt. Ő csak egy félállású művészettanár.
– Kapcsolatban van vele, ugye? – kérdezte végül Wilde.
– Strauss-szal? Együtt voltunk a seregben. Láttam tegnap,

amikor Maynardék irodája előtt tüntetett.
– Ez lehet az első lépés, ha meg akarjuk találni.
– Maga szerint nekem ez nem jutott eszembe?
– És?
– Emlékszik rá, hogyan ment ki a Sheratonból?
Wilde bólintott.
– A hátsó kijárat felé indult.
– Talán.
– Ezt hogy érti?
– Az embereim látták, hogy Strauss bemegy. De azt nem,

hogy kijön. Elveszítettük.



Maynardék kölcsönadtak Wilde-nak egy Lexus GS-t. Ahogy
beült a volán mögé, felhívta Ava O’Brient, de csak a
hangpostát érte el. Nem ismert olyan embert, aki lehallgatná a
hangpostáját, úgyhogy inkább egy gyors üzenetet írt neki.

Azonnal beszélnünk kell.
Nem jött válasz, a pöttyök nem kezdtek táncolni. Úgysem

volt biztos benne, mit kérdezne tőle. Ha Ava valamilyen
kapcsolatban van Strauss-szal… Nem, ennek nincs értelme.

De ha már Straussról van szó…
Miközben leállt Bernard Pine háza előtt, elővette a

névjegyet, amelyet Strausstól kapott, és felhívta a rajta álló
számot. Egyenesen a hangpostára jutott.

–  Wilde vagyok. Azt mondta, hívjam, ha megtudok
valamit. És most megtudtam. Fogadnék, hogy hallani
szeretné.

Nem volt benne egészen biztos, hogy igaz, amit mond, de
legalább felkelti Strauss figyelmét. Aván gondolkodott.
Strausson gondolkodott. Gavinen és Crashen gondolkodott, és
természetesen Naomin.

Valami elkerüli a figyelmét.
Bernard Pine, Naomi apja már azelőtt kinyitotta az ajtót,

hogy Wilde becsengethetett volna.
–  Ismersz egy Saul Strauss nevű embert? – kérdezte

rögtön Wilde.
– Kit?
–  Saul Strauss. Néha szerepel a tévében. Lehet, hogy

Naomi említette a nevét.
Pine megrázta a fejét.
– Sose hallottam róla. Találtál valami újat?
– És te?
–  Nem. Megint megpróbálom a rendőrséget. De nem

hiszem, hogy meghallgatnak.
– Naomi útlevele megvan?
– Megnézhetem. Gyere be.
A férfi hátrább lépett, hogy beengedje Wilde-ot. Odabent

áporodott volt a levegő. Wilde rögtön észrevett egy félig teli
poharat és félig teli bourbonös üveget a dohányzóasztalon.
Bernard pedig észrevette, hogy észreveszi.



– Kivettem egy szabadnapot.
Wilde nem tartotta fontosnak, hogy válaszoljon.
– Mi szükség van az útlevélre?
– Nem lehetséges, hogy Naomi az anyjával van?
– Ezt miért kérded? – A férfi arcán átsuhant valami.
– Felhívtuk.
– Felhívtad Piát?
Felesleges lett volna elmagyarázni, hogy Hester irodájából

telefonáltak neki.
–  A legutóbb, amikor beszéltünk a volt feleségeddel,

határozottan azt mondta, hogy Naomi nincs vele. Most már
vissza sem hív. Azt viszont megtudtuk, hogy Európában van.

– Ezért érdekel az útlevél.
Pine egy dolgozószobába vezette a vendéget a ház hátsó

traktusában. Minden átlagos volt: íróasztal, számítógép,
nyomtató, irattartó szekrény. Az asztalon Wilde egy
villanyszámlát és a kábeltársaságtól kapott levelet látott. A
csekkfüzet is elöl hevert. A képernyővédő a szokásos óceános
fotó, valószínűleg a gép saját képei közül. A papírnehezék egy
plexikocka volt, valamilyen díj, amelyre Bernard nevét
gravírozták, olyan „a hónap kereskedője”-féleség. A négytagú
amatőr golfcsapatról készült fénykép is ott állhatott volna
bármelyik hasonló dolgozószobában. Bernard a kép jobb
szélén szélesen mosolyogva emelte a magasba az ütőjét.

A lányáról nem volt fotó.
A férfi mélyen meggörnyedve áttúrt egy fiókot, végül

kezében az útlevéllel emelkedett fel.
– Tessék!
Wilde kinyújtotta a kezét. Bernard habozott, mielőtt

odaadta volna neki. Csak egy külföldi pecsét volt benne:
három évvel korábbról, a londoni Heathrow-ról származott.

– Naomi nem a volt feleségemmel van – jelentette ki Pine.
A hangjában nem maradt kétség. – Mutathatok valamit?

Wilde bólintott.
–  Nem akarom, hogy azt hidd, perverz vagyok, vagy

valami – a férfi az irattároló felé fordult. Megkereste a kulcsot,
kinyitotta, és kihúzta a legalsó fiókot. Benyúlt a legmélyére, és
előkapart egy védőborítóba csomagolt magazint, amelynek



SportsGlobe volt a címe. Két évtizeddel korábbi szám volt, a
címlapján egy fürdőruhamodell domborított.

Az egyik oldalt sárga post-ittel jelölték meg, és Pine
óvatosan odalapozott.

–  Pia – mondta, olyan vágyakozva, hogy még Wilde is
zavarba jött tőle. – Gyönyörű, nem?

Wilde megnézte a tangás modellt.
–  Ez egy évvel azután készült, hogy megismerkedtünk.

Általában bikinit és fehérneműt reklámozott. A Sports
Illustrated fürdőruhás kiadására is tesztelték. Emlékszel, hogy
az milyen nagy dolog volt régen?

Wilde hallgatott.
– Szóval, Pia elment a próbafelvételre, vagy minek hívják,

és tudod, mit mondtak neki a Sports Illustratednél?
Elhallgatott, várta, hogy Wilde válaszoljon, ő meg nem

akarta az időt húzni.
– Nem – felelte.
–  Hogy túl formás. Ezt a szót használták. Formás. Azt

gondolták – a kezével nagy domborulatokat jelzett a mellkasa
előtt –, hogy nem lehet valódi. El tudod ezt képzelni? Azt
mondták, olyan jól néz ki, hogy biztosan megoperáltatta – a
képre mutatott. – Pedig valódi. Elképesztő, nem?

Wilde továbbra sem mondott semmit.
– Nagy disznónak tartasz, mi?
Wilde hazudott, mert beszéltetni akarta a férfit.
– Egyáltalán nem.
–  Egy East Village-i klubban ismerkedtünk meg. El sem

hittem, mekkora mákom van. Mert hát minden pasi őt akarta,
de ő velem jött össze. Akkoriban a Smith Barney-nél
dolgoztam, elég klasszul kerestem. Pia is modellkedett. Nem
állítom, hogy minden tökéletesen alakult. A gyönyörű nők, a
nők, akik így néznek ki, mindig bolondok egy kicsit. Az egyik
nincs a másik nélkül. De akkoriban még ezt is izgalmasnak
találtam, és ő hihetetlen volt. Szerelmesek voltunk és
gazdagok. Miénk volt a város, felelősség meg semmi…

Bernard olyan óvatosan csukta be a magazint, mintha
valami ősrégi egyházi irat volna, és visszacsúsztatta a
műanyag borítóba. A helyére tette az iratrendező



y g y
leghátuljában, és kulcsra zárta a fiókot.

– Már egy éve együtt voltunk, amikor Pia elmondta, hogy
nem lehet gyereke. Talán furcsán hangzik, de addig ez nem
került szóba köztünk. Nem is tudom, azt hiszem, félt, hogy
mit szólok majd. De én, elhiszem, ha ezen is csodálkozol,
nagyon örültem. Csodálatosan éltünk, nem akartam, hogy egy
csecsemő mindent elrontson, és bármilyen gonoszul hangzik,
eszelősen imádtam a testét. Más barátaimnak is volt dögös
feleségük, nem olyan, mint Pia, de azért dögös. És a szülés
után, hát… gondolom, érted, mit akarok mondani.

– Aha – dörmögte Wilde.
– Csak őszinte vagyok.
Még egy „aha” volt a válasz.
–  Szóval, összeházasodtunk. Nagy hiba volt. Jól

megvoltunk a hivatalos része nélkül. De az ember elkezd más
házaspárokkal lógni, és előbb-utóbb mindenütt jön a baba.
Azt hittem Piáról, hogy, mondjuk, egy kicsit excentrikus, vagy
könnyen vált hangulatot. Hát ekkora inkább depressziós lett,
vagy bipoláris, vagy valami ilyesmi. Egész nap nem kelt fel az
ágyból. Nem vállalt munkát. Még fel is szedett pár kilót.

Wilde érezte, sóhajtania kéne, és azt mondani, „ez durva”,
de nem jött ki hang a torkán.

– És már persze gyereket akart. Nem voltam benne biztos,
hogy jó lesz-e így, de szerelmes voltam belé, arra vágytam,
hogy boldog legyen. Nem mi voltunk az elsők, akik azt hitték,
hogy egy gyerek megmentheti a házasságukat. Béranyán
gondolkoztunk, vagy valami ilyesmin, de végül találtam
Maine-ben egy örökbefogadásokat intéző céget. Az ember egy
kicsit többet fizet, de minden simán lezajlik. Azt mondták, hat
hónapon belül kapunk egy egészséges babát. Piára rögtön
hatott, ahogy megtudta, elkezdett újra figyelni magára. Újra a
régiek voltunk, leszámítva, hogy a mániájává vált az újszülött.
Már nem akart a városban lakni. A város neki mocskos volt,
ott nem lehet gyereket nevelni. Akkor találta ezt a helyet – a
férfi széttárta a karját – a Times ingatlanhirdetései között. A
nem hétköznapi helyek rovatban. Megvettük, és két nappal
azelőtt, hogy Naomi megérkezett, kiköltöztünk ide. Minden
tökéletesen alakult.



Bernard Pine elhallgatott.
– És mi történt?
– Valahol azt olvastam, hogy még az örökbe fogadó anyák

is szenvedhetnek szülés utáni depresszióban vagy valami
ahhoz hasonlóban. Nem tudom, vele ez volt-e a helyzet, de
Pia teljesen kifordult önmagából. Borzasztó volt. Képtelen volt
rá, hogy bármilyen kapcsolatba kerüljön a lányával. De még
ösztönszinten sem. Olyan volt, mintha a baba egy új vese lett
volna, amit Pia teste kilök magából.

Érdekes megfogalmazás, gondolta Wilde.
– És mit csináltál?
– Nevelőnőket béreltem, Pia meg folyton kirúgta őket. El

akartam vinni pszichológushoz, de ő nem volt hajlandó.
Nekem még volt munkám. Az ingázás a városba, akárhogy
nézzük is, legalább egy óra oda, egy óra vissza – szorosan
lehunyta a szemét, azután újra kinyitotta. – Egyik nap, amikor
hazajöttem, Naomi karján volt egy véraláfutás. Elesett,
mondta Pia. Egy következő nap a szeme alatt volt egy seb.
Ügyetlen kislány, mondta Pia. – Ökölbe szorított kezét a szája
közelébe emelte. – Nagyon nehéz erről beszélnem.

– Kérsz egy pohár vizet, vagy valamit?
–  Nem, túl akarok esni rajta, mielőtt elvesztem hozzá a

bátorságom. Ezt még senkinek nem mondtam el. Talán jobb
lenne, ha nem is mondanám el senkinek. Erőltetnem kellett
volna, hogy Pia segítséghez jusson, vagy…

Újra elhallgatott. Teljesen kimerült, és Wilde attól félt,
nem is fogja folytatni.

– Ha már idáig eljutottunk – biztatta –, mondd el, ami még
hátravan.

–  Félteni kezdtem Naomi testi épségét. Egyik nap nem
mentem el dolgozni, csak úgy tettem, mintha kimennék a
buszhoz, de a városban maradtam. Nem is tudnám igazán
megmondani, miért. Aznap reggel minden nagyon furcsán
alakult. Vagy valamilyen előérzetem támadt, tényleg nem
tudom. Egy órával azután, hogy elmentem, visszajöttem.
Minden bejelentés nélkül. Már a kocsibeállóról hallottam az
üvöltést. Mindkettejükét. Kiabáltak, én meg berohantam. Az
emeleten voltak, Pia épp meg akarta fürdetni a babát. A víz



olyan forró volt, hogy láttam, ahogy gőzölög.
Szorosan lehunyta a szemét, és nem is nyitotta ki.
–  Ennyi volt. Ez volt az utolsó csepp a pohárban.

Kényszerítettem Piát, hogy szerezzen segítséget, bár a segítség
nagyon viszonylagos kifejezés. Csendben elváltunk. A
világnak nem kellett tudnia, hogy mi történt, hát nincs
igazam? Pia minden szülői jogáról lemondott, talán ezzel
akarta megvenni a hallgatásomat. Vagy egyszerűen tudta,
hogy úgysem érdekli ez a téma. Ez tizenöt évvel ezelőtt
történt, Naomi azóta nem találkozott az anyjával.

Wilde szerette volna túltenni magát azon, amit hallott,
hogy a háta mögött hagyhassa ezt a rettenetes történetet, és
nyugodtan folytathassa a nyomozást.

– De biztos vagy benne?
– Mire gondolsz?
–  A volt feleséged és Naomi nem vette fel titokban a

kapcsolatot?
– Nem hinném. Pia azóta is mindenféle lelki problémával

küszködik, viszont sikerült fognia magának egy gazdag férjet.
Én arra tippelek, hogy réges-rég nem gondol Naomira.



HUSZONHATODIK FEJEZET

Hester felhívta Aaron Geriost, az FBI egykori különleges
nyomozóját, aki valaha túszejtési és emberrablási ügyekkel
foglalkozott.

– Van egy elvi problémám a maga számára.
– Elvi – ismételte meg Gerios.
– Igen – nyomta meg a szót Hester. – Tudja, mit jelent az,

hogy elvi, ugye?
– Ha felhív, akkor az azt jelenti, hogy a probléma nagyon

is valóságos, és kicsit sem elvi, csak nem akarja elárulni, kiről
van szó.

– Ezt úgy veszem, mintha csak elvben beszélt volna.
Hester elmondta az egész történetet. Aaron sem mondott

igazán mást, mint korábban Wilde. Röviden, eddig is azt
tették, amit a körülmények ismeretében tehettek. Gerios
gyanította, hogy nem is igazi emberrablásról van szó.

–  Inkább úgy hangzik az egész, mintha a srác átverné a
szüleit.

– Nem kizárt.
– Vagy valami dögös csaj dumálta rá.
–  Egy férfi helyett először mindig a farka gondolkozik –

gúnyolódott Hester. – Micsoda meglepetés.
– Maga mindig egy naiv kis árva volt, Hester.
– Igen. Milyen igaz. Köszönöm, Aaron.
–  Semmi probléma. De elfogad tőlem még egy unalmas

tanácsot?
– Persze.
–  Győzze meg ezeket az elvi szülőket, hogy értesítsék a

valódi FBI-t. Még ha csak egy felfújt lufi is az egész, az ilyen
helyzetek könnyen félresiklanak, ha mi nem vagyunk benne –
azzal letette a kagylót.

Hester még mindig a Maynard-major parkjában őgyelgett.



Semmi kétség: a birtok régimódian nagyszabású volt, és
annak is szánták, bár néhány modern módosítással már
rontottak rajta. Hester éppen egy szoborpark mellett sétált el,
amelyben a jó néhány évvel ezelőtt a Maynard családról
készült, ízléstelen bronzszobrok álltak. Az ikrek, akik most
tizennégy év körül jártak – Hester nem emlékezett a nevükre,
K-val kezdődött, az egyikük talán Katie vagy Karen –, hét-
vagy nyolcévesen állhattak modellt. Egyikük bronzsárkányt
eregetett, a másik bronzlabdával játszott. A bronz Crash úgy
12-13 lehetett, lacrosse-ütőt tartott a vállán, úgy, ahogy Huck
Finn a pecabotját. A bronz Delia és a bronz Dash nevetve
nézte a gyerekeit. Az egész bronzcsalád kacagott, az arcukra
mindörökre ráfagyott a jókedv, és ettől elég hátborzongatóan
néztek ki.

Megzörrent a mobilja, a képernyőn az OREN név állt.
Hiába történt azóta sok minden, Hester már a név láttán is
kipirult.

– Lökjed! – köszönt Hester.
– Miért így veszed fel?
– Hosszú történet.
– Elmeséled valamikor a közeljövőben?
–  Mennyire közel legyen az a jövő? – mosolyodott el

Hester.
–  Ma este én vagyok a tartalékos ügyeletes, szóval, nem

mehetek messze. Mik a terveid?
– Itt vagyok a városban.
– Matthew-hoz és Lailához jöttél?
– Egész más. Üzleti ügy.
–  Aha. Akkor ráérsz vacsorázni? Nem lesz olyan, mint

tegnap volt, de akkora hatalmam még van, hogy szerezzek
magunknak egy asztalt Tony Pizza- és Szendvicsbárjában. És
én fizetek.

– Tényleg, azt külön köszönöm.
– Mit?
–  Hogy hagytál tegnap fizetni. Hogy megköszönted, és

nem kezdtél macsósan harcolni a számláért.
–  Próbáltam modern, érzékeny férfinak látszani. Hogy

sikerült?



– Nagyon jól.
– Ezt tényleg soha nem értettem.
– Mit?
– Túl PC-nek fog hangozni!
– Halljam!
–  Nézzünk szembe vele: sokkal többet keresel, mint én.

Nem akarom túlzásba vinni a jófejkedést, de sosem értettem
azokat az alakokat, akik le vannak sújtva, ha a nő többet keres.
Én mindig azt gondoltam, hogy ha olyan mázlista vagyok,
hogy egy sikeres nővel lehetek, az főleg rám vet jó fényt. Minél
sikeresebb a csajom, annál jobban nézek ki én. Van ennek
értelme?

Azt mondta rám, csajom. Ájulás.
–  Szóval, már olyan jó fej vagy, hogy igazából önző is

lehetsz?
– Pontosan.
Hester újra azon kapta magát, hogy úgy mosolyog, ahogy

sohasem szokott.
– Tetszik.
–  Most, hogy ezt megbeszéltük, ma én fizetek. Ami

kevesebb lesz, mint a tegnapi vacsora után a borravaló. Úgy
hét körül? Kivéve persze, ha este már visszamész a városba.

Hester elgondolkodott. Nem tudta, mi lesz ezzel az
üggyel, de biztosan a környéken kell maradnia – és
valószínűleg ennie is muszáj. Ideiglenesen megállapodtak, és
elbúcsúztak egymástól.

Hester a ház felé bandukolt. A terület hatalmas volt, és
nem tetszett neki. Az idegeire ment az állandó nyugalom.

Bement a házba. Delia a kissé disneylandinek érződő
könyvtárban ült, és telefonált. Meglátta Hestert, és odaintett
neki, a szája elé tette az ujját, hogy csöndben maradjon, és
kihangosította a telefont. Így már Hester is hallhatta, miről
van szó.

– Kösz, Sutton, hogy visszahívtál – mondta éppen Delia.
– Hamarabb nem tudtam hívni, Mrs. Maynard, mert órán

voltam – a hangja alapján egy kamasz lány lehetett. – Crash jól
van?

– Miért kérded?



– Csak mert ma nem jött suliba.
– És mikor beszéltetek utoljára?
– Crashsel? Tegnap éjjel írogattunk egymásnak.
– Hány körül, Sutton?
A lány habozott.
–  Nincs vele semmi baj – nyugtatta meg Delia. – De

tegnap este nem voltunk itthon, és ma még nem hallottam
róla.

–  Tartaná egy pillanatra? Pontosan meg tudom nézni a
telómon.

– Persze.
Rövid csend következett.
– Éjjel 1.40-kor.
– És mit mondott?
– Csak hogy el kell mennie.
– Ennyi?
– Igen. „Húznom kell.” Ennyit írt.
– És nem sejted, hol lehet most?
–  Sajnos nem. Biztosan nem nagy ügy. De

megkérdezhetem Trevort meg Ryant meg a többieket.
– Az nagyon rendes volna, kösz.
– Csak még valami…
– Igen?
– Nem szeretném, hogy aggódjon, vagy bármi ilyesmi, de

általában rám ír. Elég sokat. Van csoportos chatünk meg SMS-
ezünk meg snapchatelünk, meg ilyenek. Nem is tudom, mikor
fordult elő utoljára, hogy reggel nem kapok tőle valamit.

Delia megérintette a nyakát.
– Te írtál neki?
– Csak egyszer. De semmi válasz. Próbáljam meg újra?
– Igen, légy szíves.
– Ha hallok valamit, rögtön szólok.
Delia Hesterre nézett, ő némán azt formálta a szájával:

„Naomi”. Delia bólintott.
– Crash jóban van Naomi Pine-nal? – kérdezte.
Csend.
– Sutton?
– Ezt miért kérdezi?



Delia segítségkérően Hesterre nézett, de ő vállat vont.
– Hát, Naomi sincs meg…
– És azt gondolja, hogy Crash vele van?
A hangjában egyértelmű hitetlenség csengett.
–  Nem tudom, csak a biztonság kedvéért kérdezem.

Haverok?
–  Nem, Mrs. Maynard. Nem akarok gonoszkodni, de

Naomi és Crash nagyon különböző szinten vannak.
– Mégis Crash beszélte rá arra a kihívásos játékra, nem?
–  Órára kell mennem. Ha hallok valamit, azonnal

értesítem.
Sutton letette a telefont.
– Ő Crash barátnője? – kérdezte Hester.
–  Néha igen, néha nem. Azt hiszem, ő az iskola

legmenőbb lánya.
– És Crash az egyik legmenőbb srác.
– Igen.
–  És a népszerű fiúban egyszer csak feltámadt valami a

kiközösített lány iránt.
– Ez olyan, mint egy rossz kamaszvígjáték – rántotta meg

a vállát Delia. – De biztosan történt már ilyen.
– Talán az, hogy annyit szekálta…
– A fiam nem bántott senkit.
– Vagy hívjuk, ahogy akarjuk, az talán olyan, mint amikor

a kisfiú annak a copfját húzza meg a játszótéren, aki tetszik
neki.

Delia nem értett egyet.
– Az ilyen kisfiúkból általában perverz felnőttek lesznek.
– Mi van azokon a felvételeken, Delia?
Az új téma váratlanul érte Delia Maynardet. Pont ez volt a

cél. Hester a nő arcát figyelte, egy árulkodó jelet keresett. És
mintha látott volna valamit. Nem volt benne egészen biztos.
Sok-sok éve kérdezgetett embereket, és hamarabb észrevette,
ha hazudni próbáltak neki, mint mások, de azok, akik azt
állítják, hogy halálos biztonsággal dolgoznak, leginkább csak
a bizonytalanságukat takargatják.

– Nincs rajtuk semmi fontos.
– Akkor értesítsék az FBI-t.



– Nem lehet.
–  Ami arra utal, hogy van valami rejtegetnivalójuk.

Sajnálom, nem szeretek finomkodni, inkább a tárgyra térek:
szerintem hazudnak. Sőt, ami ennél is rosszabb: engem
próbálnak becsapni. Hadd tisztázzak valamit. Nem érdekel,
mit rejtegetnek, vagy mi látszik azokon a videókon. Ha mint
az ügyvédjük tudom meg, akkor úgysem mondhatom el
senkinek.

Delia mosolygott, de minden jókedv nélkül.
– Soha?
– Soha.
– Bármi is az?
– Bármi is az.
Delia keresztülsétált a szobán, és kinézett az ablakon.

Fantasztikus kilátás tárult elé, de nem látszott, hogy ez
örömet, nyugalmat vagy vigaszt hozna neki.

–  Említettem már, hogy láttam a tegnap esti műsorát.
Amelyikben Saul Strauss-szal beszélgetett.

– Mi van vele?
–  Strauss rákezdett a „mit tett volna, ha

megakadályozhatja Hitler hatalomra kerülését” szövegre. És
maga leállította.

–  Persze hogy leállítottam. Ez ezerféle szempontból is
teljes hülyeség.

–  De tételezzük fel, hogy tudok valamit, ami tényleg
megállíthatta volna Hitlert…

– Jaj, ne már…
– És én ezt az ügyvéd-ügyfél közötti titoktartásban bízva

elárulom magának.
– Azt kérdi, nyilvánosságra hoznám-e? – kérdezte Hester.
– Nem.
– Akkor sem, ha Hitler hatalomra kerülhetne miatta?
–  Akkor sem, de ez béna feltételezés. Nem kéne túl

mélyen belemennünk ebbe, de olvasott már valamennyit a
Hitler-paradoxonról? Röviden, ha visszamenne a múltba, és
még csecsemőkorában megölné, azzal olyan súlyos
változásokat indítana be, hogy minden más lenne, mindenki
másnak születne, és most se maga, se én nem volnánk itt. De



nem ezért hülyeség ilyesmin gondolkodni. Hanem mert az
ember nem lát a jövőbe, és nem mehet vissza a múltba. A jövő
csupa feltételezés – egyikünk sem sejti, milyen lesz igazán.
Szóval, annyit mondhatok, akármi is az a borzasztó titok, nem
árulom el senkinek. Akármi legyen is.

Mert nem tudhatom, hogy tényleg megállítja-e a
következő Hitlert. És azt sem tudhatom, hogy jó-e az, ha
valaki megállítja a következő Hitlert. Lehet, hogy ha
megállítom, akkor egy még tehetségesebb elmebeteg bukkan
fel – de már azután, hogy a német tudósok összerakták az
atombombát. Talán minden még rosszabb lett volna. Érti, mit
akarok mondani?

– Értem – hagyta rá Delia. – Túl sok a változó. Az ember
azt hiszi, megakadályoz egy tömeggyilkosságot, és végül még
nagyobb bajt okoz.

–  Pontosan! Hallottam már munka közben néhány
rettenetes vallomást. Rémisztőt, iszonyatost… – Hester nagyot
pislogott.

–  És lehet, hogy a világ egy kicsit jobb hely lenne, ha
megszegem az eskümet. De csak személyes szinten. Egy
család igazsága szintjén. Elkerültünk volna egy tragédiát vagy
valami még rosszabbat. De végül is hinnem kell a
rendszerben, még akkor is, ha nem tökéletes.

Delia lassan bólintott.
– Nincs semmi azokon a videókon.
– Egész biztos?
–  Igen. Van ez-az, amit Rozsdás ellenségei esetleg

megpróbálhatnának ellene fordítani, de nincs ketyegő
időzített bomba.

– Akkor jó – mondta Hester. Megrezzent a mobilja, Wilde
üzent neki.

A biztonsági embereim fél órán belül érkeznek.
Delia fel akart hívni még valakit. Hester egy darabig

nézte, ő megérezte magán a tekintetét, és felpillantott.
– Igen?
– Hadd tegyek ehhez még valamit hozzá – kezdte Hester.
– Mint anya az anyának.
– Hallgatom.



– Ha a fiam élete múlna rajta, akkor beszélnék.
Delia nem mozdult.
–  Üvöltenék és sikoltoznék, és mindent kitálalnék. Az

egész paradoxon mehetne a kukába. Ha visszamehetnék az
időben, ha létezne olyan igazság, amit el kell árulnom ahhoz,
hogy feltámasszam a fiam, egy szempillantást sem
tétováznék. Ért engem?

– Azt hiszem.
Hester szeme száraz maradt, bólintott, és elfordult.



HUSZONHETEDIKFEJEZET

A Wilde régi cégétől érkező csapat két autóval jött.
Az első egy mélyzöld Honda Odyssey furgon volt, és Rola

Naser, a cég alapítója vezette. Amikor kinyitotta az ajtót, a
hátsó ülésről gyerekzsivaj hallatszott. A rádió éppen a
Wiggles egyik számát harsogta arról, hogy milyen fini a
gyümisali.

– Anyuci mindjárt visszajön – mondta Rola.
Sem a zsivaj, sem a zene nem lett halkabb, a nő pedig

elindult Wilde felé. Kék blézerének gallérján egy folt
éktelenkedett. Puma edzőcipőt és magas derekú farmert
hordott. Valami pelenkatartó táska lógott keresztben a vállán.

Felemelt fejjel trappolt a férfi felé, alig volt magasabb 150
centinél, úgyhogy muszáj volt felfelé néznie. Wilde felkészült.

– Te viccelsz, Wilde?
– Miért?
– Miért? – Rola elég jól és elég gúnyosan utánozta a férfit.

– Ne próbálkozz ezzel, érted?
– Bocsánat.
– Ennél jobbat érdemelek tőled, vagy nem?
– Dehogynem.
– Akkor halljam, mióta megy ez?
– Nem tudom.
–  Ugyan már, pontosan tudod! Két éve! Két rohadt éve.

Akkor láttalak utoljára, amikor Emma született.
Emma volt az ötödik gyereke – három fiú, két lány, és

még egyikük sem múlt el 12. Rola volt a mostohatestvére
Breweréknél, akik az évek során vagy negyven gyereket
fogadtak be és neveltek fel, és mindannyiukon sokat segített,
ahogy náluk éltek. Volt, aki csupán néhány hónapot maradt,
mások, például Wilde és Rola, éveket töltöttek velük.

–  És a folt, amit megállás nélkül bámulsz – a gallérjára



bökött –, amit olyan rettentően szeretnél letisztogatni, az
Emma böfije, nagyon szépen köszönöm. Ehhez mit szólsz?

– Hogy undi.
Rola megrázta a fejét. Titokzatos múltja volt. Az anyja

szunnita arab, aki Jordániából terhesen, a férje nélkül szökött
az Egyesült Államokba. Az összes rokoni és baráti kapcsolatot
elvágta, amely a szülőhazájához köthette volna. Sohasem
beszélt róluk, és soha nem árulta el senkinek, még Rolának
sem, hogy ki az apa.

– Mi az isten történt, Wilde? Két év!
–  Bocsánat – ismételte Wilde. A kisbusz felé nézett. –

Hogy vannak a gyerkőcök?
Rola felhúzta a szemöldökét.
– Ezt komolyan kérdezed?
– Miért?
–  „Hogy vannak a gyerkőcök?” – ismételte Rola, és már

megint nagyon jól utánozta. – Ennél jobb nem telik tőled?
Nem látogatsz meg. Nem hívsz fel.

– Hívtalak.
– Mikor?
– Ma. Nemrég.
Rola eltátotta a száját.
– Ezt már tényleg nem hiszem el!
Wilde inkább hallgatott.
– Azért hívtál, mert segítségre szorulsz.
– Az is hívás.
Rola megrázta a fejét, és őszintén szomorúnak tűnt.
– Jaj, Wilde, sosem fogsz megváltozni.
Amikor a nő mindenképpen azt szerette volna, hogy

legyen a teljes jogú társa a cégben, ő figyelmeztette, hogy ez
nem lesz tartós. Rola értette, sőt megértette, de
levetkőzhetetlen hurráoptimizmusa akkor is elkísérte, amikor
semmi oka nem volt rá. Breweréknél is ő volt a legnyitottabb,
leghangosabb, legőszintébb és a legjobb közösségi ember –
sosem állt be a szája. Imádott folyton izgatottan csinálni
valamit, élvezte a jövő-menő gyerekeket, részben azért,
gondolta Wilde, mert utált egyedül lenni.

Rola úgy ragaszkodott a tömeghez, ahogy Wilde a



magányhoz.
Az összes hátrányt leküzdötte, amellyel nekivágott az

életnek. Sikert sikerre halmozott: a középiskolában ő volt az
évfolyamalelnök, övé lett a legjobb tanulmányi eredmény, ő
tarthatta a ballagási búcsúbeszédet, és ő volt a focicsapat
kapitánya. Az egyetemen is a legjobb sportolók közé tartozott,
talán ezért szervezte be az FBI. Igent mondott nekik, gyorsan
emelkedett a ranglétrán, és amikor Wilde leszerelt,
valahogyan meggyőzte, hogy indítsanak együtt egy saját
biztonságtechnikai céget. Úgy döntött, CRAW lesz a neve –
Chloe, Rola and Wilde.

Chloe, aki már nem élt, valaha Brewerék kutyája volt.
– CRAW – mondogatta akkoriban Rola. – Elég guszta név,

nem?
– Imádni való.
Wilde megpróbált maradni, beilleszkedni és hivatalba

járni, de nem bírta sokáig. Ez nem az ő stílusa volt. Vissza
akarta adni Rolának a rá eső tulajdonhányadot, de a nő nem
fogadta el. Továbbra is azt szerette volna, hogy Wilde neve ott
legyen az ajtón, és egyszer-egyszer vállaljon náluk munkát.

Szorosabban kellett volna tartani vele a kapcsolatot – néha
visszahívhatná, elmehetne hozzá, hírt adhatna magáról,
esetleg igent mondhatna egy meghívásra. Rola és Scott és a
gyerekek tényleg fontosak voltak számára. Nagyon szerette
őket. De képtelen volt ennél többre, egyszerűen ilyen volt a
természete.

–  Hoztam mindent – Rola gyorsan a munkára terelte a
szót. Lehámozta magáról a táskát, és átnyújtotta Wilde-nak.

– Pelenkatartó táska? – lepődött meg a férfi.
–  Nyugi, teljesen új. Baktériummentes. És ha valaki

kinyitja, csak tiszta babaruhát és friss pelenkákat talál benne.
Mondhatod, hogy gondos nagybácsi vagy, bár ez nyilván nem
nagyon fér bele az önképedbe. Mutassam meg, hogy hol
vannak a rejtett zsebek?

– Szerintem rájövök.
–  Beraktam négy GPS-es nyomkövetőt, három eldobható

telefont. Kés kell?
– Nem.



–  Mindegy, azért van egy a lehajtható fül alatt. Ahol a
törlőkendőket tartom.

–  Szuper. – Wilde a másik autóra pillantott. Egy fekete
Buick volt. – Három emberre van szükségem, hogy egész nap
őrizzék Maynardet.

–  A három legjobb emberem ül a Buickban – bólintott
Rola. Kinyíltak a kocsi ajtajai, és kiszálltak a csapat tagjai.

– Csupa nő? – lepődött meg Wilde.
– Miért, zavar?
– Nem.
–  Nagyon modern vagy, Wilde. Ráadásul jobbra, az a

feltűnően vörös, nem nő. Zelda transznemű.
Zelda odaintegetett nekik, Wilde visszaintett.
– Négyen fogjuk váltani egymást.
– Várjunk csak! Te is?
– Igen, én is. Benne leszek az első csapatban.
– A gyerekeket nem hozhatod be Maynardékhez.
– Komolyan? Hú, erre nem gondoltam. Kösz, hogy szólsz.

Felírhatom gyorsan? – Rola úgy tett, mintha egy tollal a
kezében lévő füzetbe jegyzetelne. – Ne. Hozz. Gyereket. A.
Gyerekrablás. Helyszínére. – Eltette a képzeletbeli tollat. –
Oké, ez megvan.

–  Jaj, Rola – most Wilde utánozta a nőt. – Te soha nem
fogsz megváltozni, mi?

Rola elmosolyodott.
–  Szóval, ki van a kocsidban? – nézett vissza Wilde a

Honda Odyssey-re.
– Emma és az ikrek.
Ja, persze, az ikrek. Hatan vannak.
–  Zoét és Elijah-t lerakom egy barátjuk szülinapi buliján

Upper Saddle Riverben egy Gravity Vault nevű
falmászóklubban. Az egyik anya megígérte, hogy vigyáz
Emmára, amíg Scott odaér. Fél órán belül itt vagyok.

– Rendben.
– Van valami, amiről tudnom kéne?
– Ismered a szabályokat.
Rola játékosan tisztelgett.
– Igenis!



Egy pillanatig vagy kettőig csak álltak egymással
szemben, nem tudták eldönteni, mit csináljanak.

–  Mennem kell – mondta végül Wilde esetlenül, és a
hüvelykujjával a háta mögé bökött. Hátraarcot csinált, és
elment. Nem fordult meg, de hallotta, hogy a fekete Buick
elindul.

–  Zoe, engedd el a testvéred haját – mondta nyugodtan
Rola, miközben visszamászott a furgonba.

Wilde tíz perccel később a középiskolától egysaroknyira
lévő 7-Elevenben volt. Ava írt neki, hogy az élelmiszerboltban
szeretne találkozni vele, mert a Thor/Bryce-szal vívott tegnapi
kis csata után a férfi be sem teheti a lábát az iskola területére.
Wilde bement, megnézte a sülő hot dogokat meg a jégkása-
automatákat. Itt semmi sem változott. Az idő mindenütt előre
halad, kivéve a sarki 7-Elevent.

Éppen amikor Ava fékezett a bolt előtti parkolóban, Wilde
telefonja vibrálni kezdett. Megnézte a képernyőt: Gavin
Chambers kereste.

– Hol van?
– A 7-Elevenben.
– Most viccel?
– Elfogad bizonyítéknak egy fotót a szörpgépről?
– Várjon meg ott.
– Miért?
– Valamit látnia kell. Ne moccanjon.
Chambers letette. Ava bejött, és minden bevezető nélkül a

lényegre tért.
– Mi olyan fontos?
Egy hellót sem mondott, nem köszönt. Talán az előző napi

események kavarták fel. Zaklatottnak tűnt, de ez nem ártott a
szépségének. A szeme ragyogott, amikor a férfira nézett.

Wilde követte a jó példát, és belevágott a közepébe.
– Ismered Saul Strausst?
– Azt a tévés buzgómócsingot?
– Igen.
– Persze, tudom, ki ő.
– De úgy értem, személyesen.
– Ja, úgy nem. Miért?



– Soha nem beszéltél vele, vagy nem kerültetek valahogy
kapcsolatba?

– Nem. És újra kérdezem: miért?
–  Mert tudta, hogy megpróbáltam kikérdezni Crasht a

suliban.
–  Pont, ahogy mindenki más – mondta Ava. – A

parkolóban fejeződött be az ügy, nem emlékszel?
– Ő annál többet tudott.
– Nem értem. Tulajdonképpen mit akarsz?
– Szeretnék rájönni, hogy ki beszélt Straussnak.
A ragyogó szem lángra lobbant.
–  Ezért ráncigáltál ide, pont, amikor van egy kis

szünetem? Nem én árulkodtam neki. És mit érdekelne ez az
egész egy ilyen Strauss-féle alakot?

Wilde hallgatott.
– Hahó! – dühöngött Ava.
Wilde nem tudta eldönteni, mennyit árulhat el. Azt

elhitte, hogy Ava nem ismeri Strausst – de ha ismerné, ez
akkor sem volna így logikus. Tegyük fel, hogy valami módon
Straussnak dolgozik. És tegyük fel, elmondta neki, hogy
Wilde rátört Crashre, és egy eltűnt kamasz lányról faggatta.
Mi következik ebből? Strauss elrabolja a srácot? Mi értelme
volna ennek?

Túl sok részlet hiányzott.
– Crash Maynard eltűnt – bökte ki végül Wilde.
Sikerült meglepnie Avát.
– Várj, amikor azt mondod, hogy eltűnt…
– Világgá ment, bujkál, elrabolták, bármi. Múlt éjjel otthon

volt, ma meg már nincs.
Ez egy pillanatra elgondolkodtatta a nőt.
– Valahogy úgy, mint Naomi?
– Igen.
Ava tett két lépést befelé, most már a csipszek és sós

rágcsálnivalók előtt álltak. Wilde nem akarta újabb kérdéssel
megzavarni. Még nem. Adott neki egy kis időt.

– Ez megmagyaráz valamit.
– Például?
– Azt hittem, Naomi… nem is tudom. A hazudik túl erős



volna. A túloz pedig enyhe.
Wilde várt, de amikor nem érkezett további magyarázat,

elvesztette a türelmét.
– Mivel kapcsolatban?
– Crashsel.
– Mi van vele?
– Naomi mostanában arra célozgatott, hogy van egy titkos

barátja – egy nagyon menő srác. Nem vettem komolyan.
Ismered azt a régi viccet a férfiról, aki azt mondja, hogy „van
egy elképesztő dögös csajom, de biztos nem ismered”?

Wild bólintott.
– Kanadában él, vagy valami ilyesmi.
– Ez az.
– Szóval, úgy gondoltad, hogy Naomi csak kitalálta.
– Vagy mondjuk, képzeli. Igen, először így volt.
– És aztán?
–  Amikor kérdezgettem egy kicsit, elárulta, hogy Crash

Maynardről beszél. Azt mondta, az egész kihívásos játék csak
fedősztori volt, és Crash féltékeny lett, amikor ő Matthew-val
randizott az erdőben.

Matthew.
– És te mit feleltél neki?
– Azt hittem, hogy Crash megint csapdába csalja.
–  Úgy tesz, mintha bejönne neki a csaj, hogy végül

megalázhassa?
– Igen, mint a Carrie-ben. Vagy várj, a filmben a fiú hívta

rendesen randizni Carrie-t? Nem az volt, hogy megpróbálta
megvédeni, de a szemetek leöntötték disznóvérrel?

Wilde nem tudott válaszolni.
– Szóval, szerinted lehet, hogy Crashnek komolyan tetszett

a lány?
– Nem tudom. – Ava az alsó ajkát rágta. – Lehet, hogy a

legegyszerűbb válasz az igazi: Naomi és Crash együtt bujkál
valahol. Talán csak magukra akarnak maradni pár napra. És
akkor semmi közünk az egészhez.

Ez így nem állt össze. Vagy túl pontosan összeállt.
– Vissza kell mennem – mondta Ava.
– Elkísérlek a kocsidig.



Elindultak a parkoló felé, Ava megnyomta a távnyitó
gombját. Wilde szerette volna kinyitni neki az ajtót, de úgy
érezte, hamisnak tűnne a lovagiassága. Amikor a nő a
kormány mögé ült, Wilde még intett neki, hogy engedje le az
ablakot, és Ava leengedte. Wilde előrehajolt.

– Beszéltem Naomi apjával is.
– És?
– Azt mondta, Naomi anyja bántalmazta a gyereket.
Elmesélte a Bernard Pine-nal folytatott beszélgetés

részleteit. Ava figyelt, és a szeme sarkában megjelent egy
könnycsepp.

–  Szegény Naomi! Sejtettem, hogy rossz kapcsolatban
lehet az anyjával. De hogy ennyire! – Megrázta a fejét. –
Mennem kell.

– De minden oké?
– Persze, megvagyok.
– Esetleg beugorjak hozzád később? – kérdezte Wilde.
A szavak szinte maguktól születtek, nem tervezte meg

őket előre. Pedig nem volt rá jellemző az ilyesmi.
Ava meglepődött. Még egyszer megtörölte a szemét.
– Mikor?
–  Nem tudom. Talán ma este. Vagy holnap. Csak

beszélgetni. Ava inkább a szélvédőn nézett ki, nem fordult
felé.

– Nem erőltetem – tette hozzá Wilde. – Az is előfordulhat,
hogy én nem fogok ráérni, most hogy Crash és Naomi…

– Nem, benne vagyok.
Ava kidugta a kezét a lehúzott ablakon, és megsimogatta

a férfi arcát. Wilde várt. Mintha Ava még mondani akart
volna valamit, de végül csak visszahúzta a kezét. Tolatásba
kapcsolt, kiállt a helyéről, és elindult az iskola felé.



HUSZONNYOLCADIK FEJEZET

– Arnie Poplin is felkészült? – kérdezte Hester.
A számítógép monitorja előtt állt Maynardék

szupermodern stúdió-dolgozószoba kombinációjában. A
helyiség csupa fehérség és acél volt, olyan, mint amire inkább
egy újjáépített manhattani loftban számít az ember, és nem
ebben a régi házban – de mégis itt volt. A falon végig
tévéképernyők. Hester producere, Allison Grant online
várakozott.

Rola Naser, Hester régi ismerőse állította be nekik az élő
vonalat. Hester mindig szerette a lányt, tisztelte a nehézségek
közepette sem fogyó erejét. Amikor Rola és David kamaszok
voltak, és ugyanabban a középiskolában tanultak, még
reménykedett is benne, hogy a fia esetleg járni fog a lánnyal.
Meglepetés! Még egy kicsit meg is próbálta rábeszélni a fiát,
de David persze nem hallgatott rá, és azt mondta, ez nagyon
furcsa lenne, hiszen a lány tulajdonképpen Wilde húga.

És ha randiztak volna? Megváltozott volna-e attól bármi?
Akkor élne még David?

–  Rendben vagyunk, ő is bekapcsolódott – szólalt meg
Allison.

Hester elhessegette a szellemeket, és Rolához hajolt.
– Hallottad?
–  Megvan – felelte Rola, miközben sebesen püfölte a

billentyűket.
Hester ötlete egyszerű volt, bár megbízhatatlan. Saul

Strauss azt állította, hogy a Maynard-felvételekkel
kapcsolatban Arnie Poplintől kapott információt. Az illető
minimum imádta, ha rá figyelnek, szóval csak meg kellett
kérnie Allisont, hogy bírja rá a férfit egy tájékozódó jellegű
beszélgetésre, amely akár élő interjúhoz is vezethet.

– Látja a falon a monitort? – kérdezte Rola.



– Mármint azt a hatalmas tévét?
– Igen, Hester, a hatalmas tévét.
– Persze. Szerintem az űrből is látják.
– Akkor álljon oda. Bekapcsolom Arnie Poplint.
– Hova álljak pontosan?
– Van egy nyíl a padlón.
Tényleg volt. A filmesek meg színházasok ezt szimplán

jelnek hívják, általában szigszalagot használnak, hogy
megjelöljék, hova kell állnia egy szereplőnek, vagy hova kerül
egy díszletelem. Hester odaállt.

– Felkészült? – kérdezte Rola.
– Ennél felkészültebb már nem is lehetnék. Arnie téged is

lát majd?
–  Nem, egyetlen arcot fog látni. Ezért választottam azt a

monitort.
– Tökéletes, köszönöm – mosolygott rá Hester. – Nagyon

örülök, hogy újra látlak.
– Én is örülök. Mehet?
Hester bólintott. Rola lenyomott még pár billentyűt, és a

képernyő életre kelt. Arnie Poplin ismerős (bár a szokásosnál
jóval nagyobb) arca töltötte be a képet: közvetlen közelről, túl
közelről látták, még a pórusait is megszámolhatták volna.
Hester szívesen hátrébb lépett volna kicsit, de a jelen kellett
maradnia.

– Szervusz, Arnie!
A férfi színpadias grimaszolással jelezte elégedetlenségét.
– Mi az isten ez, Hester?
Időről időre összefutottak valahol. Huszonöt évvel

korábban Arnie egy sikeres családi vígjátéksorozatban
szerepelt, ő volt a mókás szomszéd. Három éven át híres volt
és népszerű.

Azután, puff, elmúlt. Sokakhoz hasonlóan őt is elvonási
tünetek kínozták, mert a világ két legkeményebb
szenvedélykeltő anyagától kellett elbúcsúznia: a drogtól és a
hírnévtől. Az emberek alábecsülik annak a ragyogó, meleg
lángnak az erejét, amelyet hírnévnek neveznek – és hogy
milyen sötét és hideg lesz a világ, amikor kialszik.

Arnie kétségbeesetten kapaszkodott. Allison Grant csak



félig viccelt, amikor azt mondta, hogy Arnie Poplin még egy
garázsajtó megnyitására is elmegy. Minden megaláztatást
elviselt, hogy bejusson egy tévés játékba, valóságshow-ba,
kertészeti vagy főzőműsorba, bármit vállalt, hogy ismét
fellobbanjon a régi láng – nem baj, ha nem olyan meleg és
fényes, mint valaha –, akár csak néhány másodpercre.

– Szeretnék kérdezni valamit… – kezdte Hester.
– Azt hiszed, tök hülye vagyok?
Izzadt és kivörösödött az arca.
–  Láttam a Saul Strauss-szal készült műsort. Emlékszel,

minek neveztél?
–  Azt mondtam, valaha celeb voltál, azután

összeesküvéselmélet-hívő lettél.
A képernyőn az arc eltátotta a száját, valószínűleg a

meglepődését akarta gúnyosan eljátszani. Szüksége volt
néhány másodpercre, hogy újra az előző indulattal tudja
folytatni. Színész.

– És azt hiszed, hogy egyszerűen megbocsátok?
– Két lehetőséged van, Arnie. Kinyomhatod a hívást vagy

Skype-ot vagy ezt a videofelhős izét, vagy elmondhatod, hogy
te hogyan látod az egészet.

– Úgysem fogsz hinni nekem.
– Könnyen lehet. De ha meggyőzöl róla, hogy legalább kis

részben igazat beszélsz, akkor szerepelhetsz a műsorban.
– Egyedül? – Arnie megdörzsölte az arcát. – Nem megyek

bele abba a szarságba, hogy közben más az ellenvéleményét
nyomja.

– Csak mi ketten leszünk, és interjút csinálok veled.
Arnie keresztbe fonta a karját, és egy tizedmásodpercig

úgy tett, mintha gondolkodna az ajánlaton.
– Mit akarsz tudni?
–  Mesélj a Rozsdás Eggersről készült felvételekről,

amelyek szerinted Dash Maynardnél vannak.
– Léteznek!
– Honnan tudod?
– Benne voltam a Rozsdás Show-ban, gondolom, tudsz róla.
– Igen.
–  Addig volt nagy nézettsége, amíg szerepeltem. Erről



persze hallgatnak.
– Arnie… – sóhajtott Hester.
– Jól van, jól van, mindegy. Kihallgattam őket. Rozsdást és

Dasht. A felvételekről beszélgettek, és Dash megesküdött,
hogy letörölte őket.

– De ha így van…
–  Jaj, ugyan már. Igazából senki sem semmisít meg

felvételeket, te is tudod. Rozsdás is tudta, ezért akadt ki
ennyire. Tudta, hogy Dash sosem fog végleg megszabadulni
tőlük. Miért is tenné?

–  Dash Maynard esküszik rá, hogy nincs semmiféle
ártalmas felvétele.

–  Persze, mert egy önző farok, hát nem? Van egy egész
birodalma. Voltál már a házában? Mintha A nagy Gatsbyben
mászkálnál.

– Láttad is a felvételeket?
– Én? Nem.
– Szóval, honnan tudod, hogy megvannak?
– Hallottam őket.
– Hallottad a felvételeket?
–  Nem. Dasht és Rozsdást hallottam, ahogy vitáznak

róluk.
– És mit mondtak pontosan?
–  Hát, késő este volt, már csak mi voltunk a stúdióban.

Azt hitték, én is elmentem, és magukra maradtak.
Megmondhatom az igazat?

– Az szuper volna, Arnie.
– Elájultam a vécében.
– Hogy mi?
–  Igen, az irodarészben voltam, egy fülkében. Leültem,

és…
– Oké, elég, magam elé képzeltem.
–  Szívtam egy kis kokót, de ez mindegy. Nem is tudom.

Kidőltem. És amikor magamhoz tértem, már tök sötét volt az
egész. Este tíz lehetett. Felhúztam a nadrágom, mert addig le
volt tolva.

– Kösz a fontos részletet.
– Minden részlet érdekel, nem?



– Bokszer vagy hagyományos?
– Hogy mi?
– Mindegy… Felhúztad a nadrágod.
–  Így van, felhúztam. De ahogy mondtam, teljes

sötétségben. De tényleg, koromsötétben. Kitapogattam a
reteszt. Tudod, amivel bezártam a fülkét.

–  Igen, Arnie, láttam már olyat. A női vécékben is
használják őket.

–  Jó, szóval, még mindig minden tiszta feketeség.
Kitapogatózom, kijutok az előtérbe, és félni kezdek, hogy
esetleg rám zárták éjszakára az ajtót. Hogy akkor nem tudok
hazamenni. Érted, hogy értem?

– Tökéletesen. Folytasd.
– És akkor két hangot hallottam. Férfihangokat!
– Kitalálhatom? Rozsdás és Dash.
–  Pontosan. És veszekedtek. Közelebb mentem, és

hallottam, ahogy Rozsdás azt mondja: „Semmisítsd meg a
videókat! Ígérd meg!” Hallatszott a hangján, hogy be van
rúgva. Általában nagyon fegyelmezett, de néha rettentően
elázik. Azt hajtogatta, hogy „nem érted, mekkora bajunk lehet
belőle, semmisítsd meg őket, nem akarhatod, hogy bárki
megtudja egyszer”.

– És mit felelt Dash?
–  Csak azt, hogy ne féljen, soha nem tudja meg senki, ő

gondoskodik róla. De Rozsdás nem hagyta abba, csak
könyörgött Dashnek, hogy töröljön le mindent, aztán
visszaszívta.

– Mit értesz azon, hogy visszaszívta?
– Tudta ő jól, Hester. Rozsdás tudta.
– Mit?
–  Hogy Dash Maynard soha nem fog semmit végleg

törölni. Komoly dokumentumfilmesnek vagy újságírónak
vagy minek hiszi magát. Aki mindent megfigyel. Nem lepne
meg, ha kiderülne, hogy még ezt a beszélgetésüket is felvette.
De őszintén. Mindent bemikrofonozott. Talán még a retyót is.

– Öhöm. – Hester egyre inkább úgy érezte, hogy csak az
idejét pazarolja. – Bármi más?

– Ez nem elég?



– Hát, nem.
– Tudták, hogy ott vagyok.
– Mondtak valamit?
–  Nem, de három nappal később váratlanul

vizeletvizsgálatra rendeltek. Kábítószert találtak a
szervezetemben, és kirúgtak. Engem. Aki miatt nézték a
műsort. Ráadásul a vizsgálat eredményét kiszivárogtatták a
médiának. Gondolom, sejted, miért. Összefogtak, hogy
tönkretegyenek. Pedig tiszta voltam.

– Pont most mondtad, hogy kokaint szippantottál…
– Az három nappal korábban volt!
Egyre jobban felhúzta magát, mozgolódott a székben, a

szeme kidülledt, a homlokán izzadságcseppek gyöngyöztek,
és Hester le merte volna fogadni, hogy Arnie Poplin azóta sem
lett igazán tiszta.

–  Tönkre kellett hogy tegyenek. Meg akartak tőlem
szabadulni.

– Rendben, köszönöm.
– Rozsdás megölt valakit.
Hester megmerevedett.
– Ezt hogy érted?
– Erre van bizonyíték Dashnél.
– Azt állítod – tagolta a szavakat –, hogy Dash Maynard

egyik videofelvételén az látszik, ahogy Rozsdás Eggers
gyilkosságot követ el?

– Csak azt mondhatom, amit hallottam.
– Vagyis?
–  Rozsdás azt mondta: „nem akartam megölni, véletlen

volt”.
– Pontosan ezeket a szavakat használta?
–  Nem. Nem tudom. Ez volt az értelme. Rozsdás megölt

valakit. Ez kötötte össze őket, ha jobban meggondolom, Dash
is említett valami ilyesmit.

– Micsodát?
– Hogy nem fogja elárulni, mert ez köti össze őket. Valami

ilyesmit. Hogy minden jó dolog azután kezdődött, hogy ez
összekötötte őket. Komolyan mondom, Hester, ezek
gyilkosok. Legalábbis Rozsdás. Dashnél van a bizonyíték.



Jogilag kötelezhető, hogy előadja, nem?
Hester felidézte a korábban, Deliával folytatott

beszélgetését, amikor azt mondta, hogy mint az ügyvédjük
nem adhatja tovább, amit megtud. Rolára pillantott. Ő
megrántotta a vállát, mintha azt akarná mondani, nem tudja,
hihetnek-e ennek az embernek.

–  Akkor benne leszek a műsorban? – türelmetlenkedett
Arnie Poplin. – Ma este ráérek, ha esetleg gyorsan meg akarod
csinálni.
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Gavin Chambers egy kék Chevrolet Cruze-zal érkezett a 7-
Eleven parkolójába. Egyedül. Hova lett a sofőr meg a SUV?
Kerüli a feltűnést? Talán. Baseballsapkában és
napszemüvegben szállt ki, ami Wilde szerint ügyetlen álcázás
volt, mert csak azok viselik ezt a felszerelést, akik álcázni
szeretnék magukat. Másrészt viszont sütött a nap. Lehet, hogy
csak azért vette fel őket, mert így szereti.

Lehet, hogy nem minden egy rohadt nyom.
– Mit csinál a 7-Elevenben?
– A jégkása nem elég ok?
– Szóval, mit tudott meg? – sóhajtott Gavin.
–  Azt tudtam meg, hogy maradjak itt, mert valamiért

találkozni akar velem. Legalábbis ezt mondta a telefonba.
– Az első feleségemre emlékeztet – csóválta a fejét Gavin.
– Ő is dögös volt?
– Dögös idegroncs.
Wilde megnézte a mobilját.
– Visszavisz Maynardékhez? Útközben beszélhetünk.
–  Ahogy tetszik. – Újra kinyitotta az ajtót. Miután

beszálltak, ledobta a bombát:
– Tudunk a váltságdíj-követelésről.
Elindította a motort, és tolatni kezdett.
A négy legvalószínűbb lehetőség, gondolta Wilde.
Egy: Chambers csak találgat. Ez nem tűnt túl

valószínűnek.
Kettő: Maynardék rémületét látva Chambers összerakta,

hogy valaki valószínűleg váltságdíjat követel tőlük. Ha így
történt, akkor hihetetlenül jól tippelt.

Három: a ház egyes részei valóban be vannak poloskázva.
Teljesen elképzelhető. Rola majd mindent átvizsgál, és akkor
ez hamarosan kiderül.



Négy: valaki jelent Chambersnek.
Mindegy, Wilde sem igent, sem nemet nem akart

mondani. Gavin Chambers a közlekedési lámpánál felé
fordult, és az arcába bámult. Wilde nyugodtan visszanézett rá,
és egy pár másodpercig egyikük sem pislogott. A lámpa
zöldre váltott, és valaki dudálni kezdett mögöttük. Chambers
megrázta a fejét, alig hallhatóan morgott valamit, és elővette a
telefonját.

–  Emlékszik, mondtam, hogy Crash előttünk jár az
üzenetküldő appjaival: Snapchat, Signal, WhatsApp és a
többi.

– Igen.
–  Az egyik legjobb digitális szakemberem talált egy

üzenetet, amit tegnap éjjel, 2.07-kor kapott a neten, egy
Communicate Plus nevű új alkalmazáson keresztül.
Titkosított, plusz a megnyitása után egy perccel az üzenet és a
küldő neve is automatikusan törlődik. A részleteket persze
nem ismerem, de valahogy, ne kérdezze, hogyan, az emberem
elkapta az üzenet végét, mielőtt még törlődött volna.

Átnyújtotta Wilde-nak a telefonját. Ez látszott rajta:
Persze hogy megbocsátok. Tudom, hogy csak a haverjaidat

akartad átverni. Ugyanott várlak most. Úgy izgulok!!!
És végül három szívecske.
–  Tudja, hogy honnan jött az üzenet, vagy ki küldte? –

kérdezte Wilde, pedig sejthette, mi lesz a válasz.
– Nem. Aki küldte, annak is nyilván megvan ez az app, de

a címe vagy az internetszolgáltató vagy az összes ilyesmi
törlődött.

Wilde az üzenetet bámulta. Újra elolvasta.
– Valaki váltságdíjat követelt? – kérdezte Chambers.
– Nem azt mondta, hogy már tudja?
– Mi?
–  Szó szerint azt mondta: „tudunk a váltságdíj-

követelésről”. Akkor minek kérdezget?
–  Nem lehetne öt percig kicsit kevésbé kellemetlen?

Rozsdás segíteni akar.
– Biztos vagyok benne.
–  És mind a ketten tudjuk, kitől jött az üzenet. –



Természetesen Naomira gondolt.
– És ha igaza volna… – óvatoskodott Wilde. – Mit lépne?
– Átvizsgálta Naomi apjának a házát?
– Elmentem hozzá.
– De átkutatta az egész házat? Legutóbb végig ott lapított

a kiscsaj, nem? A pincében.
Wilde hallgatott, és megnézte az óráját. Már majdnem

délután három volt. Még egy óra, és dolguk van. Amikor a
ház bejáratához értek, csak annyit mondott.

– Kösz a fuvart!
– Tudja, hogy igazam van.
– Mivel kapcsolatban?
– Mindennel. Tudja, hogy Naominak valamiképpen köze

van ehhez az egészhez.
– Hm. És miben van még igaza?
Chambers le tudta volna döfni a tekintetével.
– A húga meg maga kevesek ehhez.
– Ezt nem én döntöm el.
–  Ha azt mondja Maynardéknek, hogy hívjanak minket

vissza, meg fogják tenni. Magára hallgatnak.
Volt valami ebben az egész találkozásban, ami

megzavarta az összképet.
– Kösz a fuvart, Gavin. Még beszélünk.

Rola a biztonsági kapunál várta egy golfkocsiban.
– Elviszlek Hester után.
Wilde beült mellé, és elindultak. A kertet túlápolták.

Lehet, hogy sok embernek tetszik így, de Wilde nem tartozott
közéjük. A természet megalkotja magát, erre jön valaki, aki azt
hiszi, hogy tud még rajta javítani. Hát nem. A természet dolga
az, hogy vad legyen. Aki megszelídíti, az éppen a lényegétől
fosztja meg.

Wilde elmondta, mivel telt az elmúlt egy órája.
– Akkor most mi lesz a dolgom? – kérdezte Rola.
– Az emberrablók üzenete.
– Mi van vele?
– Egyértelműen a legrégebbi felvételt kérték.



– Vagyis?
–  Dash Maynard és Rozsdás Eggers Washingtonban

találkozott először, amikor a Capitol Hillen voltak
gyakornokok. Nézz utána, hogy találsz-e valamit abból az
időszakból.

– De mit keressek?
– Sejtelmem sincs. Egy szobában laktak? Együtt buliztak?

Elismerem, ez így elég bizonytalan.
– Ráállítok néhány adatelemzőt.
–  Azt is jó lenne tudni, hogy hol van Saul Strauss. Ő az

első számú gyanúsított.
– Rendben. Más?
Wilde bizonytalankodott, de végül úgy döntött, hogy jobb

a biztonság.
– Sötétedés után menj el a házhoz, ahol Naomi Pine lakik.
– Ott voltál nemrég, nem? – csodálkozott Rola.
– Át kéne kutatni az egészet.
– Mit keressek?
– Crasht és Naomit.
Rola bólintott.
– Meglesz.
Hester egyedül ült egy kőpadon, ahonnan Manhattan

távoli körvonalait látta. Amikor Wilde elindult felé, a szeme
elé emelte a tenyerét, és felé fordult. A másik kezével
megütögette a követ.

– Gyere, ülj mellém.
Egy darabig mindketten hallgattak, a távoli házakat

nézték a lombok fölött. A nap olyan magasan járt, hogy
dicsfényt rajzolt mindennek – épületnek, fának, felhőnek.

– Szép – mondta végül Hester.
– Igen.
– És unalmas. Akarod te kezdeni?
– Nem.
–  Nem lepődöm meg – bólintott Hester. És folytatta: –

Beszéltem Arnie Poplinnel.
Elmondta a részleteket.
– Rozsdás megölt valakit? – lepődött meg Wilde.
– Állítja, hogy ezt hallotta.



– Gondolom, nem te vagy az első ember, akinek elmeséli.
– Nagyon csodálkoznék.
– Akkor miért nem ment még senki a rendőrségre?
–  Mert Arnie Poplin egy feltűnési viszketegségben

szenvedő, megbízhatatlan narkós, akinek csak az fontos, hogy
valamiképpen a reflektorfénybe tolakodhasson.

– Értem.
–  Az újságírók, bármi történjen is, mind óvatosak vele,

ráadásul Rozsdás mindenkinél jobban kínozza a bírókat.
– Milyen bírókat kínoz?
Hester belehunyorgott a napba.
– Volt egy haverom, aki az egyetemen menő kosaras volt.

A Duke-ra járt, onnan draftolták az első körben. Nézel
kosárlabdát?

– Nem.
–  Akkor úgysem ismered. Mindegy, elvitt párszor a

Madison Square Gardenbe. Főleg egyetemi meccsekre, és
tudod, mit néztem mindig?

Wilde megrázta a fejét.
–  Ahogy az edzők folyton üvöltöznek a bíróval, meg

szidják. Ezek a kis emberkék az egyenruhájukban meg a
nyakkendőjükkel egész idő alatt fel-alá futkároznak az
oldalvonalon, és folyton úgy hisztiznek körülöttük, mint a
cukorkát követelő óvodások. Kínos nézni. Megkérdeztem a
barátomat, a híres kosarast, hogy mi ez az egész, és azt
mondta, ez tudatos módszer. Mindenki úgy születik, hogy azt
szeretné, hogy szeressék. Mi nem, de általában mindenki.
Vagyis ha annyiszor kezdesz üvöltözni a bíróval, ahányszor
belefúj a sípjába – akár igazad van, akár nem –, akkor előbb-
utóbb rád hagy mindent.

Wilde bólintott.
– Ezt csinálja Rozsdás az újságírókkal.
–  Pontosan. Folyamatosan szidalmazza őket, szóval, ők

megalázkodnak, és már nem mernek, hogy a metaforán belül
maradjunk, sípolni kezdeni. Mondanom sem kell, minden
politikus ezt csinálja, csak Rozsdás ügyesebb.

–  Attól még szembesíteni kéne Dasht azzal, amit Arnie
Poplintől hallottál.



– Megtörtént.
– És?
– Szerinted? – vont vállat Hester. – Tagadott. Azt mondta,

hogy ez csacsiság. Tényleg ezt a szót használta. Csacsiság.
– Kár. Mire következtetsz?
– Ugyanarra, amire te.
– Titkolnak valamit.
–  Igen. – Hester megpaskolta Wilde lábát. – Rendben,

aranyom, és te mit tudtál meg?
Wilde először beszámolt arról, amit Bernard Pine-tól

hallott, hogy a volt felesége bántalmazta Naomit. Hester csak
a fejét ingatta.

– Micsoda világ!
– De valami itt nem passzol.
– Mire gondolsz?
– Nem is tudom – vakarta Wilde a fejét. – Még mindig azt

hiszem, hogy beszélnünk kéne Naomi anyjával. Megkértem
Rolát, hogy keresse meg.

– Jól tetted. Egyéb?
Wilde elmesélte az üzenetet, amelyet Crash talán

Naomitól kapott. Azután kiegészítette mindazzal, amit a két
kamasz között alakuló kapcsolatról hallott Avától.

– Minden jel arra utal, hogy Crash és Naomi együtt van –
állapította meg Hester.

Wilde hallgatott.
–  Egy percre fogadjuk el, hogy így van. Tételezzük fel,

hogy titokban egymásba szerettek, és úgy döntöttek, hogy
megszöknek.

– Legyen.
Hester vállat vont.
– De hogy lesz ebből emberrablás váltságdíjjal?
Wilde nem felelt. Megnézte az óráját.
– Már alig egy óránk maradt. Nem kéne bemennünk?
– Azt mondták, hogy 3.45-kor találkozunk a könyvtárban.
– Kik? Dash és Delia?
– Igen.
– Tudod, mit terveznek?
– Nem akarják korábban elmondani.



Wilde a panorámában gyönyörködött.
– Ez nem természetes.
– Tényleg nem az.
Mindketten egy irányba néztek. Hester lehunyta a szemét,

hagyta, hogy átmelegítsék a nap sugarai.
– Hogy is mondhatnám tapintatosan – kezdte.
Wilde még mindig a távoli felhőkarcolókat

tanulmányozta.
– Tapintat… – ismételte. – Az nem az erősséged.
–  Igaz. Akkor figyelj: arra gondoltam, hogy Lailánál

alszom ma este, de ha te is ott töltőd az éjszakát, akkor nem
zavarok.

Wilde nem tudott visszafojtani egy mosolyt.
– Én biztosan nem.
– Aha.
– Amiből még nem következik, hogy neked van helyed.
–  Aha – mondta Hester. És azután újra. – Aha. Tényleg?

Wilde csak hallgatott.
– Lehetek kíváncsi?
– Gondolom, ez költői kérdés.
– Az elmúlt hat évben alig beszéltünk.
– Nagyon sajnálom.
– Én is. Remélem, nem David miatt.
David. Valaki kimondta a nevét, és még a fák is

mozdulatlanná merevedtek.
– Nem hibáztatlak. Sosem hibáztattalak, ezt ugye tudod?
Wilde nem felelt.
– Erről akartál kíváncsiskodni?
– Nem – mosolygott Hester. – Nem mondom, hogy olyan

vagy nekem, mint a fiam, mert az túlzás volna. Három fiam
van, és csak ők olyanok, mintha a fiaim lennének. De a
legelejétől melletted voltam – attól kezdve, hogy kihoztak az
erdőből. Mind ott voltunk. Én. Ira. Persze David is.

– Nagyon jók voltatok hozzám – mondta Wilde.
– Nem ezért hozom ezt most szóba, hadd legyek egy kicsit

goromba. Olyan divatosak lettek mostanában ezek az
internetes DNS-vizsgálatok, hogy néhány éve még én is
megcsináltattam.



– Meglepett az eredmény?
– Kicsit sem. Unalmas alak vagyok.
– De érdekelne, hogy én csináltam-e.
–  Hat év telt el – felelte Hester. – Igen, érdekelne, hogy

megcsináltattad-e.
– Megcsináltattam. Nemrégen.
– Meglepő volt az eredmény?
– Kicsit sem. Én is elég unalmas alak vagyok.
– Komolyan?
–  Se szülő, se testvér. Egy másod-unokatestvér a

legközelebbi rokonom.
– Tőle el lehet indulni.
Wilde megrázta a fejét.
–  Nem, Hester, nem lehet. Aki egy elveszett gyereket

keres – a fiát, a testvérét, bármijét –, az biztosan regisztrál ezen
az oldalon. Engem senki nem keres, vagyis senkinek nem
vagyok fontos. Nem várom, hogy sajnáljanak emiatt, de
kisgyerek koromban évekre magamra hagytak az erdőben…

– Ezt nem tudhatod – szakította félbe Hester.
Wilde felé fordult, de ő nem nézett vissza.
– Mit nem tudhatok?
– Hogy mennyi időt töltöttél a vadonban.
– Pontosan nem.
– Talán csak néhány nap volt.
Wilde nem tudta, mire vélje ezt.
– Miről beszélünk? David meg én éveken át játszottunk.
– Évek – horkantott Hester. – Ugyan már!
– De miért?
–  Kisgyerekek voltatok. Szerinted éveken keresztül

titokban lehetett volna tartani téged?
– Hát, ez történt.
– Azt hiszitek, hogy ez történt. Nagyon lassan telik az idő,

amikor az ember kicsi. Talán csak napok vagy hetek voltak.
Nem hiszem, hogy évek lettek volna.

– Egy csomó mindenre emlékszem, Hester.
–  Ebben sem vagyok biztos. Nem lehet, hogy igazából

csak pár nap telt el? Mindig azt mondod, hogy az erdő előttről
nem maradt semmilyen emléked. Lehet, hogy – csak hallgass



végig, jó? –, lehet, hogy történt veled valami, ami olyan
megrázó volt, hogy az agyad minden korábbi emléket kitörölt.
Hátha azért nőttek nagyobbra az első emlékeid, mert a nagy
trauma előtti időből nem maradt semmi. És ezért érezted
éveknek azt a néhány napot.

Wilde jól tudta, hogy ez nem így történt.
– Turisták hónapokkal és évekkel korábban is láttak.
–  Azt mondták, láttak egy kisfiút. Vagy te voltál, vagy

valaki más.
Ezt Wilde nem vette be. Emlékezett rá, ahogy házakba tört

be – rengetegbe. Emlékezett a sok kilométeres gyaloglásokra.
Emlékezett a vörös korlátra és a sikolyokra.

–  Mindegy már – legyintett Wilde. – Lehet, hogy igazad
van, de azt a kisfiút akkor sem keresték.

– Ezért kellene megtudnod, mi az igazság. Hogy rátalálj a
teljességre.

Wilde vigyorgott.
– Komolyan azt mondtad, hogy „rátalálj a teljességre”?
– Elismerem, mondtam már ennél jobbat is. De érted, mire

gondolok. Nehezen kötődsz bárkihez, és kerülöd a bizalmas
kapcsolatokat. Ez nem titok, és ahhoz sem kell lángésznek
lenni, hogy az ember rájöjjön: a gyerekkori magányod miatt
van az egész. Szóval, ha esetleg jobban értenéd az okait, ha
tudnád, mi történt igazán…

– Akkor normális lennék?
– Tudod, hogy értem.
– Nem változtatna semmin.
– Az lehet – felelte Hester. – De közben van még valami.
– Mégpedig?
–  Rohadt kíváncsi vagyok. – Hester felemelte mindkét

kezét.
– Te nem?
Wilde megnézte az óráját.
– Még tizenöt perc. Menjünk, keressük meg Maynardéket.



HARMINCADIK FEJEZET

Maynardék ismét a burgundivörös foteljeikben ültek. Nem
meglepő, hogy mindketten szokatlanul feszültnek látszottak.
A bőrük nyúzott, az arcuk hamuszürke, a szemük véreres. Az
viszont váratlan volt, hogy mindketten drága és elegáns
ruhába bújtak. Dash világosbarna nadrágját olyan tökéletesre
vasalták, hogy az élével húst lehetett volna szeletelni. Ő
szólalt meg először.

– Kérem, mondjanak el nekünk mindent, amit megtudtak.
Wilde megtette, ami tőle telt. A házaspár olyan mozdulatlanul
hallgatta, mintha szoborrá merevedett volna, és semmilyen
érzelmet nem mutatott. Talán komoly erőfeszítésükbe került,
hogy észnél maradjanak, és úgy gondolták, hogy ha a
legkisebb repedés is támad a védőrétegen, akkor jön a teljes
összeomlás, és ők visszavonhatatlanul szétesnek. A beszámoló
végén egymásra néztek. Delia bólintott.

– Delia és én ezerszer megvitattuk ezt. Végiggondoltuk a
bizonyítékokat. Megpróbáltuk rekonstruálni, hogy pontosan
mikor mit csinált a fiunk. Önökkel is mindent alaposan
megbeszéltünk, és alaposan mérlegeltük az összes felmerült
lehetőséget.

Megfogta a felesége kezét.
– Az az igazság, hogy nem tudjuk, emberrablás történt-e,

vagy csak megpróbálnak átverni minket, vagy valami egészen
másról van szó. És úgy látom, önök közül sem tudja senki.

– Én nem tudom – helyeselt Hester. – Wilde?
– Eldönthetetlen.
–  Pontosan erről van szó – vette vissza a szót Dash. –

Alaposan megvitattunk mindent, és végül Delia meg én arra a
következtetésre jutottunk, hogy a legjobb, amit tehetünk, a
legbiztonságosabb, ha elküldjük a felvételeket. Mindegyiket
nem tudjuk feltölteni. Túl nagy volna a file, ráadásul honnan

É



tudhatná bárki, hogy mennyi van belőlük? Én sem tudom
pontosan.

– Miért van ilyen sok felvétele? – kérdezte Hester.
– Világéletemben így dolgoztam – felelte Dash.
–  Ő igazából még mindig dokumentumfilmes – tette

hozzá Delia.
Wilde bólintott, körülnézett a szobában, azután úgy

döntött, belevág.
– Ezért filmez minket most is?
Néma csönd. Végül Dash szólalt meg.
– Miről beszél?
Wilde elővette a telefonját.
–  Van egy hálózatiszkenner-applikációm, amelyik méri,

hogy működnek-e lehallgatóeszközök vagy kamerák egy
helyiségben. Jelenleg itt több olyan hálózat és
internetkapcsolat működik, amit kizárólag az magyarázhat,
hogy kamerák figyelnek minket.

Dash hátradőlt, és keresztbe tette a lábát.
– Dokumentumfilmes vagyok. A saját életünket is veszem.

Nem hiszem, hogy valaha használnám…
– Most mi szükség van erre? – csattant fel Delia.
–  Nincs rá szükség – felelte neki Wilde. – Igazad van.

Koncentráljunk az előttünk álló feladatra.
Csak blöffölt. Bár valóban léteznek olyan alkalmazások,

amelyek megkeresik és feltérképezik a rejtett kamerákat és az
őket működtető hálózatokat. Sokan arra használják őket,
hogy, mondjuk, ellenőrizzék, nem akarja-e titokban lefilmezni
őket az Airbnb-szobájuk tulajdonosa. De Wilde-nak nem volt
ilyen a telefonján.

Öt perc volt négyig. A Maynardék között álló
dohányzóasztalon egy laptop várakozott. Dash rákattintott a
linkre, amelyet kaptak. Feljött egy képernyő, amelyen egy
visszaszámláló óra mutatta, hogy mindjárt életre kel a
kapcsolat: még négy perc 47 másodperc. 46, 45…

–  Ha élő lesz a link, az embereim megpróbálják
lenyomozni az ISP-t – mondta Wilde. – De azt mondták, még
egy szimpla VPN is megakadályozhatja, hogy valami
hasznosat találjanak.



Némán nézték, ahogy az óra túljut a négyperces jelen.
– És mi van a felvételeken? – kérdezte Hester.
–  Kihagyott jelenetek a műsorból. Színfalak mögötti

pillanatok. Az írószoba, ahol új ötleteken agyaltunk. Ilyesmi.
– Aha – mondta Hester. – A levélben azt kérték, hogy az

igazán káros anyagot töltsék egy külön folderbe.
Hester várt. Senki sem válaszolt neki.
– Megteszik?
– Igen – felelte Delia.
– És mi van raja?
– Ahhoz nincs közük.
– Tessék?
–  Semmit sem akarnánk megmutatni ezekből. A fiunk

biztonsága miatt kényszerülünk rá.
–  Szóval, az ismeretlen emberrablónak feltöltik, de az

ügyvédjüknek nem beszélnek róla?
– Nem látjuk semmi okát, hogy megmutassuk bárkinek –

makacskodott Dash. – De ahogy Mr. Wilde nemrég mondta,
ezek az emberek nem azt kérték tőlünk, hogy hozzuk a
felvételeket nyilvánosságra. Talán megtartják maguknak.
Talán nem. Mindegy, ezt a titkot nem szeretnénk felfedni,
még önnek sem. Nem teszünk többet, mint amennyit Crash
kedvéért kénytelenek vagyunk.

Hester Wilde-ra nézett, és megrázta a fejét. Azután ismét a
többiek felé fordult, és átható pillantást vetett a két
Maynardre.

– Remélem, tudják, mit csinálnak.
Amikor az óra a nullára ért, Dash Maynard frissítette az

oldalt. Egyszerű felületet láttak: két sárga négyzetet, az egyik
fölött a „videók feltöltése”, a másik fölött a „különleges
videók feltöltése” felirat állt.

Alattuk mindössze ennyi utasítást volt olvasható:
Kattintson rá mindkét linkre. Csak a feltöltés elindulása

után jelentkezünk.
Akárki tervelte ki mindezt, ügyes, gondolta Wilde. Eleve

kizárta az alkudozás lehetőségét.
Dash hosszút sóhajtott, Delia ismerős mozdulattal,

vigasztalan a vállára tette a kezét.



– Akkor gyerünk – szánta el magát Dash.
Először a különleges folder gombra kattintott rá, azután a

másikra. Megkezdődött a fájlok feltöltése. Eltelt egy perc.
Azután még egy. És végre megjelent egy új ikon: egy boríték.
Dash fölé húzta a nyilat, és rákattintott.

Ellenőrizzük a fájlokat.
Ha úgy járt el, ahogy kértük, holnap, pontosan délben

visszakapja a fát. A helyszínről értesíteni fogjuk.
Delia szeme könnyekkel telt meg.
– Délben?
Dash megfogta a felesége kezét.
–  Crashnek még egy éjszakát kell ezekkel az emberekkel

töltenie?
– Nem bántják – vigasztalta Dash. – Mindent megtettünk,

amit tudtunk.
– Biztos? – kérdezte Delia.
Csend.
A családfő Wilde és Hester felé fordult.
– Mit csináljunk most?
–  Ha továbbra sem akarnak a hatóságoktól segítséget

kérni… – kezdte Hester.
– Nem akarunk.
Hester vállat vont.
– Hát, akkor, gondolom, várunk.

Már kint voltak a ház előtt, amikor Hester újra megszólalt.
– Nem várunk itt, ugye?
– Mit tudnánk csinálni? – kérdezte Wilde.
– Itt maradsz?
– Ha nem is pont itt, de a közelben.
–  Ugyanígy – felelte Hester. – Lehet, hogy megyek, és

eszem gyorsan valamit, ha az belefér.
– Hát persze.
Hester összedörzsölte a tenyerét, és megforgatta a

gyűrűit. Wilde csak most vette észre, hogy már nem viseli a
jegygyűrűjét. Hat éve még rajta volt? Nem tudta felidézni.



– Oren Carmichaellel – tette hozzá Hester.
És elpirult. Bizony, elpirult.
– Két nap alatt a második este – állapította meg Wilde.
– Pontosan.
– Hurrá.
– Ne legyen nagy szád.
–  Ha nem akarod Lailát zavarni, töltsd Orennél az

éjszakát.
–  Hagyd abba! – és még jobban elpirult. – Nem vagyok

ilyen könnyű kiscsaj.
Wilde elmosolyodott. Jó érzés volt normálisnak lenni, még

ha csak néhány pillanatra is.
– Jó étvágyat a vacsorához! – mondta.
– Kedves ember – mentegetőzött Hester. – Mármint Oren.
– És szép, nagydarab férfi, széles vállú.
– Tényleg? Nem figyeltem.
– Menj csak, Hester.
– Ha bármi változik, hívj!
– Persze.
– Wilde!
A férfi visszafordult.
– Ira óta nem volt senkim.
– Akkor legfőbb ideje – bólintott Wilde.

Tony Pizza- és Szendvicsbárja pont úgy nézett ki, ahogy a
neve alapján el lehet képzelni.

A pult mögött két fehér kötényes fickó pörgette a tésztát, a
fejük felett felirat hirdette a választékot azoknak, akik csak
elvitelre vártak, és nem akartak leülni. Aki viszont
betelepedett az egyik bokszba, annak egy pincérnő – mindig
egy helyi gimis lány – átadott egy laminált, ragacsos étlapot.
A terítő – váratlan fordulat – piros kockás volt, rajta
szalvétatartó, parmezán- és oregánószóró és a hozzájuk
hasonlók, valamint egy üres chiantis palackba erőltetett, félig
leégett gyertya. A plafonról lógó tévében általában
sportműsor vagy híradó ment, ezúttal Hester csatornájára
kapcsolták.



Oren, egyenruhájának teljes pompájában, a helyiség
végében ült egy bokszban. Amikor meglátta a közeledő
Hestert, a helyhez képest kissé túl udvariasan felpattant.

– Szia! – mondta. Arcon csókolta a vendégét, és megfogta
a kezét. Hester megszorította a férfi ujjait, és leült.

–  Gondolom, egymilliószor voltál már itt – kezdte a
beszélgetést a rendőr.

A Tony’s a város egyik legismertebb helye volt, és a régi
ház alig pár száz méterre állt innen. Ráadásul 15 kilométeres
körzetben itt sütötték a legjobb pizzát.

– Nem – rázta a fejét Hester. – Az az igazság, hogy több
mint harminc éve nem jártam itt.

– Komolyan?
Hester bólintott.
–  Amikor a városba költöztünk, Ira és én az első este

idehoztuk a fiúkat vacsorázni. Fáradtak voltunk és majd éhen
haltunk – hosszú nap volt. A lényeg, hogy egyetlen üres
asztalt találtunk, és azt mondták, csak akkor ülhetünk le, ha
nemcsak pizzát rendelünk, hanem teljes vacsorát. Már nem
emlékszem pontosan, mi történt, de mindegy is, a lényeg,
hogy gorombák voltak, és Ira nagyon dühös lett. Nem volt
könnyű felmérgesíteni, de ha sikerült… Hagyjuk, vacsora
nélkül mentünk el, és ha hiszed, ha nem, Ira írt egy levelet a
tulajnak. Szépen legépelte, de nem kapott választ, így aztán
letiltotta, hogy innen rendeljünk, vagy ide jöjjünk. Pár ezer
dollárt biztosan veszítettek az elmúlt évtizedekben emiatt. A
fiúk meg úgy hallgattak Irára, hogy akkor sem ettek semmit,
ha valaki itt rendezett szülinapi zsúrt, vagy az iskolai
focicsapat jött ide meccs után. – Hester felnézett. –
Tulajdonképpen miért mesélem ezt el?

– Mert érdekes. Menjünk valahova máshova? A Heritage
Dinerbe?

– Mondhatok valami vicceset?
– Hogyne.
–  Megnézettem az asszisztensemmel. Négy évvel ezelőtt

eladták a Tony’st. Ha még a régi tulaj volna, nem jövök ide.
– Akkor biztonságban vagyunk? – mosolygott Oren.
– Igen. – Hester a fejét csóválta. – Sajnálom.



– Mit?
–  Hogy előhozakodtam Irával. Először Cheryllel, most

meg vele.
–  Jobb, ha kibeszélünk mindent, amit kell – vélekedett

Oren. – Semmi kifogásom ellene. Egyébként miért jársz
errefelé? Meglátogattad Matthew-t és Lailát?

Hester nemet intett.
– Ügyfelek miatt vagyok itt.
– A mi kis városunkban?
– Többet nem mondhatok.
Megértette. A pincérlány egy-egy szelet margherita pizzát

tette eléjük. Hester felkapta az övét, és beleharapott. Lehunyta
a szemét: ez maga a nirvána.

– Jó, mi? – kérdezte Oren.
– Most nagyon utálom Irát.
A férfi kuncogott, és maga elé vette a sajátját.
– Gondolom, Maynardék.
– Mi van velük?
–  Ők az ügyfeleid. A Maynard család. Eredetileg csak

Dash Maynardre tippeltem volna, de azt mondtad, ügyfelek
miatt jöttél. Többes számban.

– Nem erősítem meg, és nem cáfolom.
– Nem is várom el.
– Miből gondolod, hogy ők azok?
–  A helikopter. Ha légi úton érkeznek, be kell

jelentkezniük nálunk, hogy szabad legyen a légtér. Szóval,
tudom, hogy reggel Manhattan felől vártak egy helikoptert. És
Uberrel jöttél ide, nem a fekete Escalade-del, amit Tim vezet.

– Lenyűgöző vagy.
– Ez a szakmám – vont vállat Oren.
– De még így sem mondhatok semmit.
– Nem is kérem. Örülök, hogy itt vagy velem.
Hiába minden – a múlt, a váltságdíj, ez a hely –, Hester

érezte, hogy olyan piros lesz az arca, mint a pizzán a szósz.
– Én is örülök, hogy itt vagyok – válaszolta.
Néhány percre összezsugorodott a világ, és nem fért bele

több, csak ez a káprázatos férfi az asztal túloldalán meg az
ambróziaízű pizza közöttük. Semmi nem érdekelte ezenkívül,

Á



pedig ritkán történt vele ilyesmi. Általában szeretett
mindenről tudni, nyomasztotta, ha kikerült az események
sodrából.

Néhányan megálltak az asztaluk mellett, a legtöbben
Orennel váltottak szót, de néhány arc neki is ismerős volt.
Gromanék, akik valaha szombat reggelenként Irával
teniszeztek. Jennifer Tallow, a világ legkedvesebb
könyvtárosa, akinek a fia Jeff-fel haverkodott. Orent persze
mindenki ismerte. Ha valaki egy ekkora városban ilyen
hosszú ideig rendőr, akkor celebbé válik a maga módján. Nem
tudta eldönteni, hogy Oren élvezi-e a figyelmet, vagy csak a
kötelességtudat teszi túlzottan udvariassá.

– Pontosan mikor mész nyugdíjba?
– Három hónap múlva.
– És mik a terveid?
Oren vállat vont.
– Még nem döntöttem el.
– De úgy gondolod, hogy a városban maradsz?
– Egyelőre igen.
– Jó rég élsz itt.
– Igen.
– Soha nem akartál elköltözni?
– De. Néha eszembe jut.
Megszólalt egy mobiltelefon, és a férfi arca

megkeményedett.
– Ez a hivatalos csengés. Fel kell vennem.
Hester intett, hogy ne zavartassa magát. Érdekes

hasonlóság, gondolta, hogy Orennek „hivatalos csengése”
van, az ő telefonja pedig az előző este már a vibrálásával is
üzent.

–  Igen – szólt bele Oren a telefonba. Eltelt néhány
másodperc.

– Oké, ki van a legközelebb a Tony’shoz? Rendben, küldd
ide, hogy felvegyen – letette a mobilt.

– Bocsánat, el kell mennem. Remélem, nem tart sokáig, ha
esetleg tudsz várni. Vagy…

–  Nincs semmi baj. Mondtam Lailának, hogy beugrom
hozzá.



– Biztos? – állt fel Oren.
– Persze, ne félj. Hívok egy Ubert.
– Jó, köszönöm. – Két húszast dobott az asztalra. – Később

felhívlak.
– Valami sürgős? – kíváncsiskodott Hester.
–  Csak egy autóbaleset a Mountain Roadon. Hívlak, ha

végeztem.
Egy rendőrautó fékezett az étterem előtt, és Oren az

ajtóhoz sietett. Nem nézett vissza, nem látta, mi történik
mögötte. Hester csak ült. Moccanni sem tudott, levegőt sem
kapott. Az ereiben megfagyott a vér, a tüdeje sem dolgozott
tovább. A pulzusa dobogott a fülében. A szíve egyre
hangosabban vert, már lehetetlenül hangosan, végül minden
más zajt elnyomott.

Csak egy autóbaleset a Mountain Roadon…
Mintha ez olyan gyakran megtörténne. Mintha nem volna

nagy ügy.
A szeme sarkából kiszabadult egy könnycsepp, és

végigfutott az arcán. Érezte, hogy gyűlnek a könnyei, és a
torka mélyén egy kiáltás készülődik, amelyet előbb utóbb ki
kell adnia magából. Összement az idő. Végre megérezte a
lábát, sikerült talpra állnia, és a mosdó felé botorkált. Bement,
becsukta maga mögött az ajtót, rátolta a reteszt, és az öklével
fojtotta el a feltörni készülő hangot.

Nem tudta, milyen sokáig maradt benn. Nem kopogott
senki, nem történt semmi különös, úgyhogy talán csak egy-két
perc telt el, nem több. Összeszedte magát. Vizet fröcskölt az
arcába, belenézett a tükörbe, és David szellemét látta maga
mellett.

Csak egy autóbaleset a Mountain Roadon…
Eszébe jutott, hogy hol lehetett Oren azon az éjszakán,

amikor ugyanígy értesítették. Szolgálatban volt, egy
rendőrautóban, vagy egy pizzériában, mint ma? Vagy
Cheryllel töltötte az estét? Esetleg az ágyából ugrasztották ki,
Cheryl megfordult, és megkérdezte, hogy valami baj történt-e,
mire ő megrázta a fejét, óvatosan megcsókolta, és azt mondta
neki, aludjon csak nyugodtan, és még azt suttogta:

Csak egy autóbaleset a Mountain Roadon…
Í



Így már mindent értett. Hester nem tartotta magát sem
pesszimistának, sem optimistának, de valamiért érezte, hogy
baj lesz: az a boldog buborék, amelyben az előző estét
töltötték, túl sérülékeny, és ki fog pukkadni. Most
egyértelművé vált számára, hogy azon a tragikus éjszakán
Oren is ott volt, és akár tetszik, akár nem, ez a férfi élete
legborzasztóbb pillanatának egyik főszereplője – és ezt senki
nem változtathatja meg. Ha találkozik Orennel, talán
megcsókolja, talán átöleli, és mindig visszakerül abba a
rettenetes éjszakába.

Hogyan élheti túl ezt egy kapcsolat?
Egy papírtörülközővel megtörölte az arcát, elővette a

telefonját, és rendelt egy Ubert. Nyolc perc múlva érkezik.
Hester vett néhány mély levegőt, és újra belenézett a tükörbe.
Öregnek látszott – egy öregasszonynak –, de hát az is volt.
Rossz érzés ezt néha észrevenni. Ennek a hülye éttermi
mosdónak az éles fényű lámpája minden egyes ráncot
megmutatott.

A telefon rezegni kezdett. Megnézte a számot, Allison
Grant, a producere hívta.

– Mi újság? – kérdezte Hester.
– Tévé közelében vagy?
– Lehetek, ha kell. Miért?
– Valaki kiszivárogtatott egy felvételt Rozsdás Eggersről.

Hester érezte, hogy kiegyenesedik a háta.
– És ciki?
– Nagyon. Kizárt, hogy ezt Rozsdás túlélje.



HARMINCEGYEDIK FEJEZET

Rozsdás Eggers a penthouse-ban nézte a tévét.
Gavin mellette állt. Rozsdás két legfontosabb tanácsadója

– Jan Schnall, aki valaha a dél-karolinai kormányzó
kabinetfőnökeként szolgált és Lia Capasso, aki két demokrata
szenátor kampánymenedzsere is volt már – a díványon ült, és
jegyzetelt. A képernyő alján futó szöveg a maga ötlettelen
módján csupa vörös nagybetűvel üvöltötte:

RENDKÍVÜLI HÍR: MEGDÖBBENTŐ FELVÉTEL
 ROZSDÁS EGGERSRŐL

SCOTT GALLETT MŰSORVEZETŐ: A képsorok
valószínűleg tíz évvel ezelőttről, a Rozsdás Show első
évadából származnak…

– Ezt legalább felfogták – mondta Rozsdás.

A képen látható fiatal nő Kandi Pate, a nagy sikerű
gyerekvígjátéknak, a Csodálatos Darcynak fiatal
főszereplője, aki abban az évadban három alkalommal
vendégeskedett a Rozsdás Show-ban. A felvétel
készítésének idején tizenhat vagy tizenhét éves lehetett,
Rozsdás Eggers pedig a negyvenes éveinek a közepén
járt. Mindenkinek felhívjuk a figyelmét, hogy a hír csak
most érkezett, és bár a felvétel valódinak tűnik,
eredetiségét független forrás még nem…

–  Nem mintha ez visszafogná a hiénákat – mondta
Rozsdás.

Gavinnek feltűnt, hogy a tanácsadóival ellentétben



Rozsdás feltűnően nyugodt maradt.

A képen Rozsdás Eggers egy díványon ülve átöleli Kandi
Pate-et, aki látható riadalommal fogadja az érintést.

ROZSDÁS EGGERS: A korodbeli srácoknak
fogalmuk sincs, mit csinálnak. Szexuálisan. Érted, hogy
értem.

KANDI PATE: Öööö, az ügynököm lenn vár.
ROZSDÁS: Szerintem nem elég jó az ügynököd.
KANDI (ideges nevetés): Idáig azért eljutottam.
ROZSDÁS: Gyerekszerepek. Már igazi, felnőtt nő

vagy. És nagyon tehetséges.
KANDI: Köszönöm.
ROZSDÁS: Gyere át ma este a hotelszobámba, és

megbeszéljük.
KANDI: Ma este? Nem tudom…
És Rozsdás Eggers vadul szájon csókolja.

–  Nézzék! – mutatott Rozsdás a képernyőre. – Nem is
tiltakozik igazából, nem?

De közelebb sem húzta magához.
A két tanácsadónő elsápadt.
– Tudja, hogy hol vették ezt fel? – kérdezte Gavin.
– Úgy nézem, Maynard New York-i stúdiójában.

A csók véget ér. Kandi Pate gyorsan feláll, lesimogatja a
szoknyáját, és a keze fejével megtörli a száját. Mosolyt
erőltet magára.

KANDI: Most már mennem kell.
ROZSDÁS: Akkor ma este? Kilenckor. Csak

beszélgetünk.
Kandi kisiet a helységből.

Rozsdás megunta a tévét, és a két tanácsadója felé fordult.
–  Hogy válaszoljak az első kérdésükre: igen, eljött aznap

este.



SCOTT GALLETT MŰSORVEZETŐ: Kandi Pate-et
végül elbocsátották a Rozsdás Show-ból, a távozás
okával kapcsolatos pletykák kábítószer-használatról és
fegyelmezetlenségről szóltak, de a stúdióba meghívott
szakértőink már kétségbe vonják ezek hitelességét, és
feltételezik, hogy a fiatal színésznő esetleg áldozatává
vált…

Rozsdás kikapcsolta a tévét.
– Meghívott szakértőink! – ismételte. – Hagyjanak már!
– Összedörzsölte a kezét. – Lia?
Lia zavartan nézett fel.
– A chatbotok készen állnak?
– Bármikor indíthatjuk őket – felelte a nő.
– Jól van. – Rozsdás fel-alá járkált a szobában. – Akkor az

első adag induljon, és állítsák azt, hogy ez oktatási céllal
készült.

– Oktatási céllal?
–  Igen. Azért filmeztük le. Kandi és én a megfelelő

munkahelyi viselkedéssel kapcsolatban csináltunk
oktatóvideót, hogy mindenki, aki a Rozsdás Show-ban
dolgozik, tudja, mi zéró toleranciával kezeljük az ilyesmit.

–  Gondolja, hogy ez működni fog? – szólt közbe Jan
Schnall.

– Ez csak az első adag bot, Jan. A második osztag terjessze
azt, hogy Kandi egy Me Too-forgatókönyvön dolgozott.
Messze megelőzte a korát. Megkért, hogy játsszak el vele egy
ilyen jelenetet. Lia, valamelyik grafikusa csináljon egy
forgatókönyvet pont ezzel a szöveggel. Használjanak tíz évvel
ezelőtti forgatókönyvíró programot, talán a Final Draftot vagy
Movie Magicet. Mondja nekik, hogy tegyenek hozzá egy-egy
oldal párbeszédet előtte meg utána. Látsszon hitelesnek.
Aztán majd kiszivárogtatjuk, és ez lesz „a forgatókönyv, amit
végül nem használtak”, pedig Kandi Pate remélte, hogy
továbbfejlesztheti, csak aztán derékba tört a karrierje.

Lia jegyzetelt.
– Rendben.



–  Azt mondjuk, hogy mindig a pártját fogtam a
műsoromban fellépő fiataloknak, és segítségképpen olvastam
össze vele a szöveget, de látszik, mennyire nem szívesen
teszem meg, amire kért. Jan, szerezzen néhány gesztuselemző
szakembert, aki azt állítja, hogy egyértelműen játszom, és
vonakodva veszem rá magam az eljátszott csókra.

– Igen.
– Ha ez megvan, megyünk jobbra és balra. Jan, szerezzen

jobboldali botokat, amelyek olyasmiket írnak, hogy „miért
van az, hogy a baloldalon folyton a szexuális szabadságról
papolnak, meg arról, hogy a nők egyedül is el tudják
határozni, mit akarnak, és most mégis azzal jönnek, hogy
Kandi Pate túl gyenge, és képtelen eldönteni, kivel
randizzon?” – meg ehhez hasonlókat. Azután, Lia, a
baloldaliak kezdjenek rá: „Semmi közünk mások
hálószobájához, ez az érett nő segítség nélkül is irányítani
tudja a saját életét.” Ahogy a nagykönyvben meg van írva.
Tudják, hogy New Yorkban hány év a beleegyezés korhatára?

Lia egy kicsit matatott az iPadjén.
– Tizenhét.
– Kaliforniában?
– Tizennyolc.
Rozsdás gondolkodott egy kicsit.
– Torontóban is van egy irodánk. Ott mennyi?
Lia megint keresgélt egy kicsit.
– Akkor tizennégy volt. Most tizenhat.
–  Na, szuper. Terjesszük el, hogy ez az egész a torontói

irodában történt. Legyenek olyan hamis profilok is, amelyek a
macsó szöveggel jönnek.

– Az micsoda? – csodálkozott Jan.
–  Tudja, hát, hogy „nincs normális amerikai férfi, aki ne

nyomulna rá egy ilyen dögös csajra, mint Kandi Pate”, és „a
sok neten picsogó szüzike csak szeretne egy ilyen igazi
pasast”, ilyenek. És mind ismételgesse azt, hogy a törvény
szerint Kandi már elég idős volt.

Lia és Jan szorgalmasan bólogatott, kezdtek belelendülni.
Gavin némán figyelt.

–  Végül az álhírcsoportok álljanak rá arra, hogy a videót



nyilvánvalóan meghamisították. Megvannak a közösségi
médiahelyeink, ahol mindenféle – Rozsdás idézőjelet rajzolt a
levegőbe – „szakértők” vannak, nem? Hergeljék fel az
összeesküvés-hívőket. Vegyenek észre, mit tudom én, valami
szabálytalan árnyékot a képen, és állítsák, hogy egyértelműen
photoshopolták, vagy hogy nem stimmel a hang. Csináljanak
olyan YouTube-videókat, amiken bekarikáznak valamit, azzal,
hogy „basszus, ez az árnyék vagy mi nem lehet ott, valaki ezt
megbuherálta, sallalalala”. Ja, és induljanak meg a
hang„szakértők” is, mondják azt, hogy ez nem az én hangom,
valaki ügyetlenül próbál utánozni. Néhány bot kezdjen rá,
hogy ezt valószínűleg régi felvételekből vágták össze, és így
tovább. Követnek?

– Természetesen – bólintott Lia.
– Ez tökéletes – tette hozzá Jan.
Már egyik nő sem volt sápadt, sőt, inkább mosolyogtak.
–  És kérem, hogy a saját botjaink vesszenek össze

egymással. „Kit érdekel, hogy photoshop-e? Úgyis tök
törvényes!” Vagy: „hagyd már az erkölcsös dumát! A felvétel
hamis, nem is történt ilyen.”

– Ez mind legyen? – kérdezte Lia.
–  Mind, és találjunk ki még néhányat. Mondjuk, miért

nem mutatták meg a tévében, hogy mi történt előtte – amikor
Kandi Pate elkezdte elcsábítani Rozsdást? Hú, ez jó!
Terjesszünk el egy szöveget: „Itt a link a TELJES felvételhez,
amelyen látszik, ahogy Kandi rámászik Rozsdásra, és ő próbál
félrehúzódni, ezt miért nem mutatták a tévében?” De aztán –
ez nagyon tetszik! – a link egy hibaüzenetre vezet, a robotok
meg közben elterjesztik, hogy a mainstream média vagy a
kormány levetette. Itt a leplezés – mindenki begerjed majd
tőle. Az összes bot támadjon ezzel – a jobb- és a baloldaliak is.
Azt szeretném, ha az emberek amiatt tépnék egymást, hogy
miért nem lehet engem hibáztatni ezért az egészért.

– Nagyon jó – helyeselt Lia.
–  Ha ez megvan, futtassuk le a szokásos, az eredetit

támadó programot. Tudják, nem az az igazi bűncselekmény,
ami a felvételen van, hanem az, hogy valaki illegálisan
filmezett. Ki az a rohadt terrorista, aki nyilvánvalóan aljas



szándékkal betört az irodámba, és jogellenesen kémkedett
utánam? Ő az igazi bűnöző! Miért van az, hogy nagy hatalmú
emberek bármilyen törvényt hajlandók megszegni, csak el ne
jusson az üzenetem az egyszerű emberekhez?!

– Jaj, ez nagyon jó! – mondta Jan.
–  Ugye? Ja, és Lia, egy jogászunk keresse meg Kandit.

Emlékeztesse a titoktartási nyilatkozatra, amit aláírt. Semmit
sem mondhat, ha mégis megteszi, százféleképpen tesszük
tönkre. Mondja meg neki, hogy ha támogat minket,
finanszírozzuk egy új filmjét, amelyben visszatérhet.

– Rendben – bólogatott Lia.
– Kérdezhetek valamit? – Ez Jan volt.
– Halljam.
– A média majd megőrül, hogy nyilatkozzunk. Mi legyen

a hivatalos sajtóhírünkben?
–  Egyelőre semmi. Várjunk, lássuk meg, hogy állunk

néhány óra múlva a neten. Akkor okosabbak leszünk. De
szerintem valami bizonytalan szöveget kellene kiadni.
Olyasmit, hogy „nem reagálunk a hírre, mert nem akarunk
ártani Ms. Pate hírének, hiszen ő kiváló ember és könnyen
sebezhető pártfogoltunk, egyébként ízléstelennek tartjuk,
hogy a média néhány újabb kattintás kedvéért így be akarja
sározni. Nem veszünk részt abban az olcsó álhírterjesztésben,
amelynek az eredeti céljai nyilván egészen másak, mint
aminek mutatják magukat.” Valami ilyesmi. De még ne!
Nézzük meg, hogy melyik szöveg ver gyökeret. Az embereink
kapják meg azonnal a témákat, hogy rögtön adásba
mehessenek. Gyorsan be kell indítanunk a zűrzavart.

– Rajta vagyunk – buzgólkodott Lia.
A két nő felkapta a mobilját és a tabletjét.
Rozsdás félrevonta Gavint.
– Gondolom, tudja, honnan származik a felvétel.
– Feltételezem, Maynardéktől.
– Arról volt szó, hogy leállítja őket.
– Mondtam már, kirúgtak – azután halkabban hozzátette.

– Azt mondta, nem lesz a videókon semmi komoly.
– Ha ez a legrosszabb, akkor nem lesz baj.
– Ha?



– Hogyan?
– Azt mondta, „ha”. Mi van még?
–  Hozza az autót – felelte Rozsdás Eggers. –

Meglátogatom Maynardéket.

Wilde és a Maynard házaspár a könyvtárban volt, amikor az
első bejátszás lement. Némán nézték a rendkívüli híreket.

Wilde a reklámszünet alatt szólalt meg.
– Gondolom, ez volt az „igazán káros” anyag.
– Nem akartuk nyilvánosságra hozni – mondta Delia.
Felállt, és az ajtó felé indult. Dash csodálkozott.
– Nem akarod nézni…
– Eleget láttam. Friss levegőre van szükségem.
Delia kiment. Wilde a könyvtártorony ólomüveg ablakát

nézte. Odakint besötétedett, de a színes üveg még úgy
derengett, mintha kívülről sütné a nap. Wilde továbbra is
természetellenesnek érezte a helyiséget: egy ilyen hatalmas
könyvtár szagában ott kellene lennie a kornak – a könyvek
borításának, a fenyőfa bútoroknak, a pornak.

– Ez így rendben van, nem?
Nem volt senki más a helyiségben, Dash vagy Wilde-ot

szólította meg, vagy magában beszélt.
– Micsoda? – kérdezte Wilde.
–  Ennyi elég az emberrablóknak. Rozsdás kampányának

vége.
Wilde ebben nem volt biztos. Azt sem tudta eldönteni,

hogy Dash sajnálkozva vagy örömmel mondta-e, amit
mondott. De félelem nem volt a hangjában, az biztos.

–  Mit gondol, tulajdonképpen mi történt? – kérdezte
Wilde.

– Parancsol?
– A fiával. Úgy gondolja, hogy elrabolták?
Dash keresztbe fonta a karját, és hátradőlt.
–  Delia és én végül oda lyukadtunk ki, hogy a

biztonságosabb változatot választjuk.
– Ezzel még nem felelt a kérdésemre.
– Ennél többet sajnos nem tudok mondani.



– Szerintem volt más oka is, hogy odaadták a felvételeket.
– Nem tudom, mire céloz.
– Most már nincs mitől félnie – erősködött Wilde.
– Miről beszél? – dühödött fel Dash.
– A médiában mindenütt azt követelték, hogy tegye közzé

a Rozsdással kapcsolatos felvételeit, mindenki azzal gyötörte,
hogy cselekedjen helyesen, legyen jó hazafi – örökké ezzel
üldözték volna, sosem hagyják békén. Egy perc nyugtot sem
hagynának. Örökös lenne a nyomás magán, a cégén, a
családján. De a felvétel kikerült, most már nem lehet baj. Ez
csak megnyugtatja egy kicsit.

Dash újra a tévé felé fordult.
– Nem akarok goromba lenni, de nem menne át egy másik

szobába? Egyedül szeretnék maradni.
Wilde felállt, és célba vette az ajtót. Éppen kilépett a

folyosóra, amikor megcsördült a mobilja.
A képernyő azt jelezte, hogy Naomi Pine hívja.
A füléhez emelte a kagylót.
– Halló!
– Halló, Wilde?
A pulzusa szaporábban kezdett verni.
– Naomi?
– Ne nyomozzon utánunk, jó?
– Naomi, hol vagy?
– Jól vagyunk, nincs semmi bajunk.
– Crash veled van?
– Le kell tennem.
– Várj…
–  Kérem. Mindent el fog rontani. Nem akarjuk, hogy

megtaláljanak bennünket.
– Ezzel már próbálkoztál, Naomi.
– Mi?
– Amikor azt a kihívást csináltad. Emlékszel, mit mondtál

akkor?
– A pincénkben?
– Igen.
– Hogy változtatni akarok.
– Ennél többet mondtál.



–  Azt mondtam, hogy teljes átalakítást akarok. Valami
olyan nagyot akartam csinálni, ami kitörli a múltamat, és
mindent kezdhetek elölről.

– Most is ezt tervezed?
– Azt akarja mondani, hogy ha akkor nem sikerült, akkor

most sem fog?
– Nem, Naomi, dehogy. Hiszek benned.
– Wilde?
– Itt vagyok.
– Szépen kérem. Ha segíteni akar, akkor békén hagy.

Rozsdás Eggers az autó hátsó ülésén terpeszkedett, Gavin
mellett. Folyton kinyújtotta, azután behajlította a fájós lábát.
Gavin látta, ahogy a zsebéből apró bádogdobozt vesz elő, és
kinyitja. Két szem gyógyszert halászott ki, a szájába hajította
és lenyelte őket.

– Tylenol – mondta.
Gavin nem válaszolt.
Rozsdás Eggers elővette a telefonját, és kiválasztott egy

számot.
– Helló, én vagyok. Ne magyarázkodj. Megyek hozzátok.

Úgy tudom, vannak biztonsági embereid, várj kinn…
Pontosan. Kösz.

–  Elárulná, hogy miről van szó? – kérdezte Gavin
Chambers.

– Emlékszik rá, amikor a patkóelméletről beszélgettünk?
– Természetesen.
– Arról volt szó, hogy régen a legtöbb amerikai relatíve a

középtájon helyezkedett el. Így maradt az USA olyan sok éven
át egyensúlyban. A jobb- és a baloldal elég közel maradt
egymáshoz, az emberek nem értettek egyet, de nem is utálták
egymást.

– Igen.
–  Ennek a világnak vége, úgyhogy most már könnyű

tönkretenni a társadalmi rendet. A közép elbízta magát. Okos,
de lusta. Mindent szürkében lát, és könnyen térfelet vált. A
szélsőségesek viszont csak a feketét és a fehéret ismerik. Nem



csak arról vannak meggyőződve, hogy tévedhetetlenek, arra is
képtelenek, hogy megértsék a másik oldalt. Aki nem abban
hisz, amiben ők, az minden szempontból kevesebb náluk,
úgyhogy még ölni is hajlandók az eszméikért. Ők az én
embereim, Gavin. És növelni fogom a számukat, mert a
középen ragadókat is arra kényszerítem, hogy válasszanak
oldalt. Belőlük is szélsőségest csinálok.

– De miért?
–  Aki szélsőséges, az hajlíthatatlan. Nem látja, mi jó, mi

rossz, számára csak mi és ők létezik. Szereti a baseballt, nem?
– De.
– A Yankeesnek drukkol, ugye?
– És akkor?
–  Ha megtudná, hogy a Yankees edzője csal, vagy a

kedvenc játékosai szteroidokat szednek, akkor átállna Red
Sox-drukkernek?

Gavin hallgatott.
– Na?
– Valószínűleg nem.
– Erről van szó. A Yankees bármit elkövethet, nem csinál

magából Red Sox-rajongót. Ezt az energiát akarom én
használni. Nemrég olvastam egy érdekes interjút Werner
Herzoggal. Tudja, ki az?

– Egy német filmrendező.
– Pontosan. Azt mondta, Amerika kezd rájönni arra, amire

valaha a németek: hogy a nép egyharmada könnyedén
megölné a nép másik egyharmadát, miközben a harmadik
egyharmad csak nézne – Rozsdás Gavin vállára tette a kezét. –
Maga és én meg fogjuk változtatni a világot, barátom. –
Előrehajolt. – A következő sarkon kiszállok!

– Azt hittem, Maynardékhez megyünk.
– Változott a terv.
– Nem értem.
Az autó a sarkon megállt. A buszmegállóban egy nő állt

lehajtott fejjel.
–  A 17-es úton, innen négy kilométerre van egy kis

étterem.
– Ismerem.



– Várjon meg ott. Hamarosan jövök.
Elindultak. Gavin nagyon szeretett volna rájönni, ki ez a

nő. Nem volt benne biztos – megesküdni nem mert volna rá –,
de úgy gondolta, hogy leginkább Delia Maynardre hasonlít.



HARMINCKETTEDIK FEJEZET

Másnap, amikor Hester felébredt, legalább egy-két percébe
került, míg rájött, hol van. A feje lüktetett, a torka kiszáradt. A
reggeli fény csöpp szilánkja, amely valahogy bejutott a
hálószobájába, sértette a szemét. Messziről, a földszint felől
hangokat hallott.

Nem tartott soká, hogy összerakja. Tony Pizza- és
Szendvicsbárjából a régi házához ment, de még senkit nem
talált otthon. Matthew pár haverjával lógott, Laila pedig
valószínűleg éppen randizott valakivel, és ez megmagyarázta
Wilde korábbi megjegyzését, amely szerint ő biztosan nem
tölti ott az éjszakát. Hester egyedül maradt a házban,
amelyben valaha a családja élt – Ira, Jeff, Eric, David, az összes
fia, ahogy mindig hívta őket, a fiai, az ő gyönyörű, csodás fiai
–, és rögtön tudta, hogy palackozott segítség nélkül képtelen
lesz lecsendesíteni az ébredező szellemeket. A bárszekrényben
talált egy palack Writers’ Tears whiskey-t, és keresett
jégkockát hozzá. Ez volt a kezdet, és kezdetnek nem is volt
rossz, a kísértetek megszelídültek, mellételepedtek, a kezét
fogták, de nem tűntek el: úgyhogy átkutatta a ridiküljét, és
előkapart belőle néhány tablettát. Csak komoly szükség esetén
fanyalodott rájuk, de ha ez az este nem volt a „komoly
szükség” szótári definíciója, akkor semmi sem az. Miután
lenyelt párat, rájött, hogy nem volt túl okos, hiszen sosem jó
keverni az italt és a gyógyszereket, ráadásul nemcsak a
világos tudatára, hanem az éles eszére is szüksége lehet a
családjának vagy Wilde-nak.

Egy átlagos estén ez a gondolat elég lett volna hozzá,
hogy leálljon, de hát ez nem volt átlagos este.

Keresztbe álló szemmel próbálta megnézi a mobilját.
Fogalma sem volt róla, hogyan jutott el a fürdőszobáig, erre
egyáltalán nem emlékezett. Lehet, hogy amikor Laila hazaért,



ő talált rá ájultan a díványon? Vagy Matthew volt az?
Remélhetőleg nem. Homályosan emlékezett rá, hogy még
képes volt felismerni, milyen állapotban van, és mielőtt
utolérte volna az elkerülhetetlen végzet, egyedül jutott ágyba.
De nem volt benne biztos.

Lentről még mindig beszélgetésfoszlányok hallatszottak.
Egy pillanatig amiatt aggódott, hogy Laila esetleg el is
felejtette a meghívást, és ő azt hallgatja, amint exmenye az új
pasijának készít reggelit. Visszatartotta a lélegzetét, és fülelt.

Két női hang. Az egyik Lailáé, a másik…?
Hester telefonja már csak négy százalékig volt feltöltve. A

képernyőjén az óra 6.11-et mutatott, és Oren neve is többször
szerepelt: a férfi jó párszor hívta, egy hangüzenetet is kapott.
Megnyomta a lejátszás gombot.

Hahó, én vagyok. Elnézést kérek! Elképesztően
tapintatlan voltam. Amikor hívtak, egyszerűen,
gondolkodás nélkül elrohantam, de ez nem mentség.
Tényleg nagyon sajnálom. Csak hogy tudd, a baleset
nem volt komoly, igazából senki sem sérült meg. Nem
tudom, hogy ez számít-e vagy nem. Majd hívj, légy
szíves! Értesíts, hogy jól vagy-e.

Hát, nem volt jól.
A férfi hangján hallatszott, hogy félti. Oren jó ember volt,

de ő úgy érezte, mintha egy olyan filmben szerepelne,
amelyikben egy boszorkány mindent elvarázsolt. Oren ott volt
azon az éjszakán, amikor David meghalt. Akkor is egy baleset
helyszínére hívták, és ő képtelen kiverni ezt a fejéből, és nem
tud nyugodtan reagálni rá. Most nem. Sohasem. Az átok
lesújtott, és ha volt is rá egyáltalán valami halvány esély,
megfosztotta őket a boldogságtól.

Nem akarta megbántani Orent. Nem ő tehet róla, és már
nem fiatal ember, kár volna felizgatni. Csak egy üzenetet
küldött neki.

Minden rendben. Sok a meló. Majd hívlak.
De nem fogja hívni, és ha a férfi hívja, nem veszi fel: ebből



majd megérti, mi a helyzet, és azzal mindenki jól jár.
Odalent felerősödtek a zajok, és nem is maradtak egy

helyben. Az emlékezet néha megvicceli az embert. Laila és
David vendégszobává alakította ezt a helyiséget, de valaha az
ő íróasztala állt itt. A visszhangokból és a hangerőből
pontosan meg tudta mondani, hogy a két nő eredetileg a
konyhában kezdett beszélgetni, és most a bejárati ajtó
közelében, a tágas előszobában lehetnek. Valószínűleg
búcsúzkodnak. Hester kilesett az ablakon, és tényleg, egy
fiatal nő sétált végig a felhajtóhoz vezető makadámköves
ösvényen, amelynek a végében egy sötétkék autó állt.

Hester magára kapta a vendégek számára odakészített
köntöst, és lesietett. Lailát a lépcső aljában találta.

– Jó reggelt! – mosolygott rá Laila.
– Jó reggelt.
–  Már aludtál, amikor késő este hazaértem. Minden

rendben?
–  Persze – nyugtatta meg Hester, pedig a fejében nem

csitult a dörömbölés. – Minden oké.
–  Bocsánat, ha felébresztettünk. Egy közelben lakó

ügyfelem akart megbeszélni velem valamit.
– Ja, értem.
– Most daráltam kávét, ha kérsz. A konyhában van.
– Istennő vagy.
Laila rámosolygott, és felkapta a táskáját.
–  Muszáj még a csúcsforgalom előtt elindulnom.

Szükséged van még valamire?
– Semmire, köszönöm.
– Nemsokára Matthew is fel fog ébredni. Ha még ma este

is a városban leszel, esetleg vacsorázhatunk együtt.
– Majd meglátjuk, hogy alakul, jó?
– Persze.
Laila még egyszer visszamosolygott rá, kinyitotta az ajtót,

és elment. Hester arcáról azon nyomban eltűnt a mosoly,
mindkét kezét lüktető fejére szorította, és két oldalról tartotta,
nehogy szétrobbanjon a koponyája. A kávé biztosan segíteni
fog.

Az ajtó melletti ablakon keresztül látta, hogy a kék autó



tulajdonosa még nem ült be a volán mögé. Laila odament
hozzá. Hester nézte, ahogy váltanak pár szót. Laila
vigasztalóan a vendége vállára tette a kezét, és úgy tűnt, a
másik erőt merít a mozdulatból. Bólintott, és megnyomta a
távirányító gombját.

– Szia, Nana!
Matthew állt fenn, a lépcsőfordulóban.
–  Szia! – Hester még mindig az ablakon nézett kifelé. –

Nem ismered azt a nőt, aki az anyáddal beszélget?
– Kit?
– Őt, aki most száll be abba a kék kocsiba.
Matthew úgy dübörgött le, ahogy csak egy kamasz tud.

Kilesett az ablakon, és még épp megláthatta a nőt, amint
becsapja a kocsi ajtaját, és elindul.

– Ja, ő – bólintott Matthew. – Ő Ms. O’Brien. Azt hiszem,
anya segít neki az ügyében.

Honnan ismerős ez a név?, töprengett Hester.
– Ms. O’Brien?
– Igen. Művészettanár a suliban.

Az Uber-sofőrnek, aki az app szerint Mike névre hallgatott, és
korábbi utasai 4,78-ra értékelték, egyáltalán nem tetszett a
Maynard-major biztonsági kapuja előtt gyülekező társaság.

– Ez meg mi az isten? – kérdezte Hestert.
Egy kis, legfeljebb ha tíztagú tüntető csoport tagjai

ÁLHÍRTERJESZTŐ és KÉMEKNEK, ÁRULÓKNAK
BÖRTÖNBEN A HELYÜK! feliratú táblákat emeltek a
magasba, és kórusban kiabáltak. Körülbelül ugyanannyi helyi
rendőr sorakozott fel velük szemben, hogy távol tartsa őket a
kaputól. Amikor a 4,78-as átlagú Mike a szürke Honda
Accordjával megérkezett, pont ki más, mint az egyenruhába
bújt Oren sétált oda hozzá, az anyósülés felől bedugta a fejét,
és megkérdezte:

– Várják?
– Igen – felelt a hátsó ülésről Hester.
Oren felé fordult.
– Ja, te vagy? Szia.



gy
Ez a négy szó elég volt hozzá, hogy David kísértete újra

alakot öltsön, és odaüljön mellé.
– Szia.
Egy pillanatig egyikük sem mozdult, és nem szólt egy

szót sem. 4,78-as Mike törte meg a csendet.
– Akkor bemehetünk, vagy mi?
– A kapun belül leteheti Ms. Crimsteint – felelte Oren. – Jó

napot.
Oren hátrébb húzódott, és a szellem is elhalványult, 4,78-

as Mike pedig keresztülhajtott a kapun. A túloldalon Wilde
várakozott egy golfautóban, és Hester azonnal átült mellé.

– Naomi felhívott – tért Wilde rögtön a lényegre.
– Micsoda? Mikor?
– Tegnap késő este.
– Miért nem szóltál?
– Nem akartam megzavarni a randit.
– És később?
Wilde elfojtott egy mosolyt.
– Nem tudtam, hogy alakul az este.
– Ne légy szemtelen!
– Bocsánat.
– És mit mondott?
– Hogy ne keressem őket tovább.
– Őket? Mármint hogy nincs egyedül?
– Pontosan.
– Ijedt volt a hangja?
–  Nem úgy ijedt, mint akit elraboltak. Igazából inkább

izgatott volt.
–  Mint aki éppen az iskola legmenőbb srácával szökik

meg?
– Lehet.
A ház felé vezető úton haladtak.
– Én is tudok valamit – mondta Hester.
– Igen?
– Ava O’Brien ma reggel meglátogatta Lailát.
Ez meglepte a férfit.
– Miért?
– Laila azt mondta, hogy az ügyfele.



– De milyen ügyben?
Hester elvigyorodott.
–  Azt nem kérdezhetjük meg. És ő nem árulhatja el.

Ügyvéd és ügyfél közötti bizalmi szabály, emlékszel?
Wilde az órájára pillantott.
– Ava nemsokára bemegy az iskolába. Ha sietek, útközben

elcsíphetem.
– És mit kérdezel tőle? Végiggondoltam. Mi köze lehetne

ehhez egy jogi ügynek, amelyben Laila ad neki tanácsot?
Wilde-nak nem volt tippje, de délig még volt öt órájuk, és

úgy érezte, tennie kell valamit.
– Gyorsan visszaérek – ígérte.
– Maynardék hol vannak?
– A könyvtárban. Odaviszlek, azután elindulok.
Hosszú volt az éjszaka, Wilde nem aludt, inkább késő este

futott még egy jót az erdőben. Szeretett éjszaka a fák között
kocogni, élvezte, ahogy a szeme gyorsan alkalmazkodik a
sötéthez, mind az öt érzéke – igen, ilyenkor mindegyiket
használta – összeolvad, és együtt többé válnak, mint az
összegük. Ellenőrizte az ökokapszulát, hiszen nem járt ott,
amióta Gavin Chambers emberei körülvették. Meg akart
bizonyosodni róla, hogy egyikük sem ment vissza, és nem
piszkálták meg. Nem talált semmi gyanúsat. Egy ideje sem
zuhanyozni, sem tiszta ruhát venni nem volt alkalma,
úgyhogy ezt a lemaradását is pótolta.

A kapszulánál eszébe jutott az elterelő ötlet – a
Szellemhadsereg, a taktikai megtévesztés. Egyszerű katonai
feladat volt az alapja: az egység alapítói káoszt és zűrzavart
szerettek volna teremteni. Abból, amit a hírekben látott, úgy
tűnt, hogy Rozsdás Eggers és az emberei is ezt a módszert
alkalmazzák.

És bejött nekik. Igazából, ha az ember végiggondolja a
történelmet, ez mindig bejön.

Maynardék Lexusával elment az iskolához, remélte, hogy
meglátja Avát. Hesternek igaza volt, valószínűleg semmi
érdekeset nem fog megtudni. De Wilde kedvelte a lányt.
Habár az egyik fele nem akart belenyugodni, szívesen
találkozott volna vele újra. Azóta nem tudta kiverni a fejéből,



hogy előző nap beszéltek a 7-Elevenben, és ő saját magát is
meglepve felvetette, hogy beugrana hozzá. Semmi komoly.
Ezt tudta. Részben azért nem szeretett visszatérni a futó
kalandjaihoz, mert ő nem vágyott kapcsolatra, a másik igen.
És ez nem volt sem rendes, sem igazságos. Úgyhogy kerülte
az ismétlést.

Csakhogy – ha egészen őszinte magához – ezúttal vágyott
rá. Vagyis csak kifogás volt, amiért most az iskolához sietett?
Wilde a tanári parkolóval szemben állt meg, kiszállt, és az
autónak támaszkodott. Ava néhány perccel később érkezett.
Amikor meglátta, pár másodpercig csak nézte. Ava O’Brien
gyönyörű, gondolta. Erős. Szenvedélyes. Független. Érzékeny.

Tett felé egy lépést, amikor egy autó fékezett előtte, és
elállta az útját. A sofőr kidugta a fejét az ablakon.

– Szálljon be!
Saul Strauss volt az.
–  Mi az istenért keres most hirtelen mindenki engem,

Wilde?
– Ezt maga biztosan jobban tudja.
– Semmi közöm hozzá, hogy az a felvétel nyilvánosságra

került.
– Tudom.
– Akkor Gavin mit kajtat utánam? Miért hívott?
– Hosszú.
–  Szálljon be! – Strauss szeme ide-oda járt. – Mutatni

akarok valamit!
Wilde Ava felé nézett. A nő éppen bement az iskolába.
–  Fontos – makacskodott Strauss. – De nem maradhatok

sokáig az utcán, amíg Gavin Chambers vadászik rám. Szálljon
be, vagy elmegyek.

Wilde elég soká habozott ahhoz, hogy közben Ava
eltűnjön a szeme elől. Akkor már úgysincs jobb dolga.
Megkerülte az autót, és beült Strauss mellé. A férfi
beletaposott a gázba.

– Hova megyünk? – kérdezte Wilde.
– Túl nyálasan hangzik, ha azt mondom, hogy az igazság

nyomába eredünk?
– Igen.



–  Akkor azt mondom, hogy a börtönbe. Börtönbe
megyünk.



HARMINCHARMADIK FEJEZET

– Hogyhogy börtönbe?
Saul Strauss két kézzel fogta a kormányt.
– Miért akar mindenki annyira megtalálni?
– Az jobb kérdés volna, hogy „hol volt eddig?”.
– Sok ellenségem van, Wilde. Gondolom, ez nem lepi meg.

Vagyis, amikor egy olyan ravasz fasiszta ront rám, mint Gavin
Chambers, aki egy Rozsdás Eggers-féle, kábítószer-zabáló
nihilistának dolgozik, igyekszem eltűnni egy kicsit a színről,
ha érti, mire célzok.

– Azt értem, hogy nem árulja el, hol volt.
– Nem mindegy? És Gavinnek nem mindegy?
Wilde úgy érezte, felesleges volna titkolóznia.
– Crash Maynard eltűnt.
– Hogyhogy eltűnt? Várjunk, ezért adták ki a felvételt?
Wilde nem szólt semmit.
– És mi van, most mindenki azt hiszi, hogy valami közöm

van hozzá?
– Van?
–  Ja, persze, én dugtam el Crash Maynardet. Egyébként

hány fegyveressel őriztette Gavin azt a családot?
Hát ebben van némi igazság, gondolta Wilde.
– Hogy talált meg?
–  Most? Egy emberem figyeli Maynardék házát.

Egyébként ki az a hülye, aki Maynard-majornak nevezi a
házát? Ilyen feltűnősködő, túlzó, trágár nevet, de tényleg!…
Ha valaki szemléltetni szeretné, hogy a gazdagok túl
gazdagok, az a hely az egyes számú bizonyíték. Mindegy, az
emberem idáig követte.

– Maga meg pont erre járt?
– Muszáj beszélnünk.
– Hogy börtönbe vigyen?



– Igen.
– 11.30-ra vissza kell érnem Maynardékhez.
–  Nem fog soká tartani. Hallom, Hester meginterjúvolta

Arnie Poplint.
– Sok mindent hall, Saul.
– Tény. Gondolom, Hester már hisz neki.
Wilde témát váltott.
–  A múltkor este, a Sheraton bárjában miért érdekelte

annyira Naomi Pine?
– Nem érdekelt olyan nagyon, nekem Crash Maynard volt

fontos.
– Aki eltűnt.
– Nem hitt nekem, pedig mondtam, hogy Maynardéknek

olyan felvételeik vannak, amelyek nagy kárt okozhatnak.
– Most már nyilvánosak.
–  Igen, láttam a hírekben. És a reakciókat is. Egyedül

azokat érdekli, hogy Eggers megcsókolt egy kamasz lányt,
akik egyébként sem szavaznának rá soha.

Átmentek a Tappan Zee hídon, és a Hudson mentén észak
felé tartottak. Ha Strauss komolyan mondta, hogy börtönbe
mennek, akkor már Wilde is tudta, mi az úti céljuk.

– Sing Sing? – kérdezte.
– Igen.
– Miért?
–  Szeretném, ha a saját szemével látná. Szeretném, hogy

megértse.
A Manhattantól alig egyórányira álló Sing Sing Fegyház a

világ egyik legismertebb büntetés-végrehajtási intézménye.
Az 1800-as évek elején épült börtönt nem próbálták elrejteni,
mégis alig lehet észrevenni. Az észak felől, a Grand Central
pályaudvarra befutó vonalon ingázók mindennap elhaladnak
mellette, aki pedig a Hudsonön hajózik, az egy – egyébként
irigylésre méltó – földterületen, egy vízre néző dombocska
tetején láthatja meg. Több mint hatszáz ember búcsúzott az
életétől a Sing Sing falai között működő, hírhedt Old
Sparkyban, az Öreg Szikrásnak becézett villamosszékben,
köztük 1953-ban Julius és Ethel Rosenberg, az állítólagos
szovjet kémek. Azt mondják, először Juliust szíjazták az Old



Sparkyba, és ő gyorsan meghalt. Azután Ethelt vezették
ugyanahhoz a székhez, amelyben néhány perccel korábban a
férje élete véget ért – milyen érzés lehetett? –, de az ő
kivégzése nem zajlott simán. A tanúk beszámolója szerint csak
jó néhány próbálkozás után sikerült végezni vele, a szíve az
ismételt áramütések ellenére is vert, pedig a feje már füstölni
kezdett.

Wilde nem értette, mit keresnek ott.
Strauss a látogatóknak fenntartott parkolóba kanyarodott,

és leállította a motort.
– Gyerünk! Nem fog soká tartani.
Strauss biztosan szívességet kért néhány embertől, mert

gyorsan haladtak. Kiürítették a zsebeiket, és átsétáltak a
fémkereső kapun. A látogatószoba egy elvadult iskolai
menzára emlékeztetett. Székek és asztalok sorakoztak egymás
mellett: nyoma sem volt az olyan az üvegfalaknak,
amilyeneket a tévében mutogatnak. A rabokat bátran
megölelhették a látogatóik. Az ember házaspárokat, párokat,
szülőket, testvéreket várna, de a legtöbben kisgyerekekkel
érkeztek. Sok gyerek volt a helyiségben. Néhányan a tarkára
festett családi sarokban töltötték az idejüket, ez a rész úgy
nézett ki, mint egy óvodáscsoport terme. Társasjátékokkal,
képeskönyvekkel, szerszámokkal és más játékokkal volt tele.
Voltak, akik kimentek, és a játszótéren várakoztak.

Az őr a negyedik sorba, közvetlenül a rabok bejárata
mellé vezette őket. Azt mondta nekik, hogy üljenek le, és ne
álljanak fel, míg meg nem érkezik, akire várnak. Wilde
szeretett volna többet tudni, de ha már idáig eljött, gondolta,
hagyja, hogy Strauss elképzelései szerint haladjanak az
események.

Berregő hang hallatszott, és félrecsúszott az ajtó, amely
már az igazi börtönbe nyílt. A rabok beözönlöttek, mindenki a
családjához sietett. Wilde Straussra nézett.

– A mi emberünk lesz az utolsó.
Wilde nem tudta mire vélni a választ, de gondolta, majd

kiderül. A férfiak sora (a Sing Singben csak férfiakat őriznek)
elapadt, azután még valaki érkezett – kerekesszékben. Wilde
megértette, miért az ajtó közelében kaptak helyet.



Ezt egy tolószékes is meg tudta közelíteni.
A férfi, aki feléjük gördült, fekete volt. Ősz haját rövidre

vágták, bőre inas, a szeme sárgás. Wilde úgy tippelt, hogy az
ötvenes éveiben járhat, legfeljebb hatvan lehet. Közhely azt
mondani, hogy a börtönben gyorsan öregszik az ember, de
pont az a közhely lényege, hogy igaz.

Saul Strauss felállt, azután magas testét meghajtva
megölelte az érkezőt.

– Szevasz, Raymond!
– Szia, Saul.
–  Bemutatom neked Wilde-ot. Wilde, ő Raymond Stark.

Wilde kezet rázott a férfival. Erős keze volt.
– Nagyon örülök.
–  Szintén – felelte Wilde, mert fogalma sem volt, mit

kellene mondania. Raymond Stark rámosolygott, és a
mosolyától felragyogott az arca.

–  Akkor találtak meg téged az erdőben, amikor a Red
Onionban ültem. Az egy különlegesen őrzött börtön
Virginiában. Pont akkor vittek be, és még reménykedtem,
hogy rájönnek, tévedtek, és bármelyik pillanatban
kiengedhetnek.

Wilde megértette, hogy ez az ember több mint három
évtizede van a rács mögött.

–  Olvastam is rólad akkortájt. Az egészről… hogy nincs
senkid, nincs családod. Nincs múltad, mi?

– Nincs.
– Nem tudom, áldás-e vagy átok.
Saul leült, és intett Wilde-nak, hogy ő se maradjon állva.
– Kösz, hogy bejöttél hozzám.
Wilde először a rabra, azután Straussra nézett.
– Megtudhatom végre, hogy miért vagyok itt?
–  Raymondot 1986-ban egy Christopher Anson nevű

fiatalember meggyilkolásáért tartóztatták le. Ansont
Washington Deanwood kerületében szúrták le. Úgy
gondolták, hogy rossz környékre tévedt, amikor kábítószert
akart venni, bár ezt az áldozat jó hírének védelmében
eltitkolták az újságírók elöl. A lényeg, hogy szíven szúrták és
kirabolták. Túl fiatal hozzá, hogy emlékezzen, de akkoriban



nagy port vert fel az eset. Anson gazdag, fehér egyetemista
volt. Sokan követeltek halálbüntetést.

Raymond Wilde karjára tette a kezét. Wilde megfordult,
hogy a sárgás szemekbe nézzen.

– Nem én öltem meg.
–  Elképzelheti, milyen volt – az újságok, a polgármester,

mindenki azt akarta, hogy gyors eredménye legyen a
nyomozásnak. A zsaruk állítólag egy névtelen bejelentőtől
kaptak tippet, hogy Anson Deanwoodban egy fekete
kölyöktől vett drogot. Erre beráncigáltak minden fekete
kölyköt, akit találtak, szívatták őket, nem hagyták, hogy
elaludjanak, mindenféle vallatási trükköt vetettek be – ismeri
a témát.

–  Tudom, milyen az – bólintott Wilde. – Csak azt nem
tudom még most sem, hogy mi dolgom van itt.

–  Végül valaki benyögte – folytatta Strauss –, hogy
Raymond gazdag fehér gyerekeknek árul…

– …marihuánát – szólt közbe Raymond. – Ez a rész igaz.
És inkább csak kézbesítettem.

–  Egy bíró elfogatási parancsot adott ki, a belvárosi
parancsnokság egyik embere, egy Shawn Kindler nevű
nyomozó pedig talált egy kést Raymond matraca alatt. A
vizsgálatok szerint az volt a gyilkos fegyver. Képzelheti, innen
milyen gyorsan ment minden.

–  A kés nem az enyém volt. – Raymond újra Wilde
szemébe nézett. – Nem én voltam az.

– Mr. Stark…
– Szólíts Raymondnak.
–  Raymond, találkoztam már borzasztó szociopatákkal,

akik ugyanígy a szemembe néztek, és a képembe hazudtak.
– Persze, gondolom. Én is. Mindennap találkozom velük.

Ők vesznek körül. De nem tudom, mi mást mondhatnék.
Harmincnégy évet húztam le valamiért, amit nem én
csináltam. Megtettem, amit tudtam. Keményen tanultam,
befejeztem a középiskolát, elvégeztem az egyetemet, jogi
diplomát szereztem. Leveleket és beadványokat írtam a
magam meg más fegyencek nevében. De nem történt semmi.
Soha nem történik semmi.



Raymond összefűzte az asztalon az ujjait, úgy tűnt, nem
érzi jól magát.

– Képzeld csak el, milyen ezen a helyen élni nap mint nap,
miközben ahányféleképpen csak tudod, kikiabálod az
igazságot, de soha senki nem figyel rád. Mondjak valami
furcsát?

Wilde várt.
–  Van egy visszatérő álmom, amiben kiszabadulok. –

Raymond halványan elmosolyodott. – Azt álmodom, hogy
valaki végre hisz nekem, és végül kiengednek. Azután
ugyanabban a cellában ébredek. Képzeld ezt el egy pillanatra!
Képzeld el azt a percet, amikor megértem, hogy csak
álmodtam, és szeretnék még benne maradni, de mintha a
füstöt markolnám. Régen az anyám hetente kétszer
meglátogatott. Több mint húsz éven átjárt hozzám, azután
találtak egy daganatot a májában. Felzabálta a rák.
Mindennap, minden órában azon töprengek, nem az
gyengítette-e le az immunrendszerét, és nem az végzett-e vele,
hogy az ártatlanul elítélt fia látványával kínozta magát.

– Raymond – szólalt meg Strauss. – Meséld el Wilde-nak,
hogy kerültél ebbe a székbe!

A férfi lassan megrázta a fejét.
–  Mindegy már, Saul. Ezt elengedem. Egy szomorú

mesétől még nem hiszel nekem jobban, igaz?
Wilde nem felelt.
–  Nem kérem, hogy sajnálj, vagy csak úgy a képem

alapján higgy nekem. Csak még néhány perc türelmet kérek.
Semmi mást. Nem akarom bizonygatni, hogy mennyire
ártatlan vagyok. Hagyjuk az érzelmeket. Csak hallgasd végig
Sault!

Wilde azt akarta mondani, hogy erre most egyáltalán nem
ér rá, hogy megvan a maga nem is kicsi baja, és az sem
segítene semmit, ha elhinné, hogy Raymond Starkot ártatlanul
ítélték el. Mit tehetne ő, amit Saul Strauss és a szervezete ne
tudna sokkal egyszerűbben elintézni?

Mégsem szólalt meg, mert megértette, hogy Strauss nem
véletlenül hozta ide. Ő is sejtette, hogy mi történt Crash
Maynarddel és Naomi Pine-nal, de ragaszkodott hozzá, hogy



vállalja a hosszú utat. Szóval, jobban jár, ha nem húzza az időt
ellenkezéssel. Abból még nem lehet nagy baj, ha mutat egy kis
tiszteletet, és rájuk áldoz néhány percet: a Maynard-majorban
– egy világ választja el azt a helyet a Sing Singtől! – úgysem
változik addig semmi.

Raymond Stark biccentett, és Strauss belevágott.
– Két évvel ezelőtt az Igazság programban rájöttünk, hogy

Kindler nyomozó legalább három alkalommal maga helyezte
el a hamis bizonyítékot, hogy meglegyen a letartóztatási
kvótája, és jobban elismerjék a munkáját. Az állami legfőbb
ügyész hivatala számos olyan letartóztatást kénytelen
újravizsgálni, amely az ő nevéhez kötődik. Egy ítéletet már
érvénytelenítettek. De lassan haladnak, és a Christopher
Anson-gyilkosságot senki nem akarja megbolygatni.

– Miért nem?
–  Mert túl jelentős ügy volt. Mindenki bűnösnek tartotta

Raymondot – a többi rendőr, az ügyészek, a média, Anson
családja és a barátai. Ha kiderül, hogy azt a kést csak
odatették, az több mint kínos. De még ha sikerülne is
bebizonyítanunk, sokan mondanák, hogy Raymond akkor is
gyilkos. Ez olyan, mint OJ esete. Rengetegen gondolják úgy,
hogy Mark Fuhrman csempészte a helyére a véres kesztyűt –
de abban is biztosak, hogy OJ a tettes.

Strauss szemcsés fotót vett elő, amelyen egy hullámos
hajú, fiatal fehér férfi mosolygott szélesen. Könnyű kék
sportzakót és piros nyakkendőt viselt.

–  Ő Christopher Anson, az áldozat. A kép két héttel a
halála előtt készült. Húszéves volt, a Swarthmore College-be
járt az első évfolyamra. A tipikus amerikai srác volt: a
kosárcsapat kapitánya, a vitaklub tagja, kiváló tanuló. Az
Anson család kékvérű massachusettsi família, egy hatalmas
newporti házban töltötték azt a nyarat. El tudja képzelni.

Wilde nem válaszolt.
–  Megpróbáltam őket is tájékoztatni mindarról, ami

kiderült Kindler nyomozóról, de tudni sem akartak róla. Ők
úgy gondolják, hogy a gyilkost elkapták, és megkapta, amit
megérdemelt. Nem ritka reakció. Ha valaki harminc éven át
hisz valamiben, akkor már nem változtatja meg a véleményét,



és nem érdekli az igazság.
– Saul… – Raymond szólt közbe. – Wilde nagyon türelmes

velünk. De mutasd már meg neki a másik fotót is.
Strauss habozott.
– Előbb inkább megmagyaráznám, hogy miről van szó.
– Érteni fogja. Mutasd meg.
Strauss egy másik képet vett elő a dossziéból.
–  Eleinte nem tartottuk fontosnak. De azután jött Arnie

Poplin nyilatkozata.
Egy csoportképet adott Wilde-nak, amelyen harminc vagy

negyven fiatal ember állt, mind jól öltözött, egészséges,
vidám. A kép szabadtéren készült, a társaság fehér
betonlépcsőkön gyülekezett, néhány ültek, mások álltak. Az
első arc, amelyet Wilde felismert, Christopher Ansoné volt, a
felső sorban, balról a második. Azt rögtön látta, hogy az előző
arcképet, amelyet Strauss mutatott neki, innen vágták ki és
nagyították fel.

A sok mosolygó arc mögött Wilde észrevette a
washingtoni Capitollum ismerős, fehér kupoláját.

Végigfutott a hátán a hideg.
–  Christopher Anson egy massachusettsi szenátor

gyakornokaként töltötte a nyarat.
Wilde végigjáratta a szemét a képen. Már értette –

mindent látott –, de ki akarta várni, hogy Strauss mutasson rá.
És ő rá is bökött valakire, akit két ember választott el
Ansontől.

– Ez itt Dash Maynard.
Az ujja lejjebb vándorolt, míg oda nem ért egy fiatal

nőhöz, akin alig fogott az évek múlása.
–  Ő meg Delia Maynard, született Reese. – Az ujj a

mellette álló alakra csúszott. – És ez, barátom, a csodás New
Jersey állam hivatalban lévő szenátora, Rozsdás Eggers.



HARMINCNEGYEDIK FEJEZET

Amikor visszaértek a Sing Sing parkolójába, Wilde felhívta
Maynardéket, hogy a friss hírek felől érdeklődjön. De nem
történt semmi. Az emberrablók ígérete szerint Crash két óra
múlva szabadulhatott.

A kocsiban már újra Saul Straussra figyelt.
– Szeretném tisztázni, hogy jól értem-e az elméletét.
– Vágjon bele.
–  Arnie Poplin azt állítja, kihallgatta Rozsdást, amikor

bevallotta, hogy meggyilkolt valakit, és a vallomását Dash
lefilmezte. És maga úgy kombinál, hogy Christopher
Ansonről beszélt.

– Röviden igen. De azért nem ilyen egyszerű ez.
– Miért nem?
– Aznap este együtt buliztak.
– Kik?
–  Christopher Anson és Rozsdás Eggers. Eltartott egy

ideig, amíg kiderítettük. Ezek a gyakornokok mind jómódú
családból származtak, a nevük nem került be a nyilvános
jelentésekbe.

– Egy ilyen fontos ügyben?
–  Annál kevésbé. „Csak akkor működünk együtt a

rendőrséggel, ha biztosak lehetünk benne, hogy a féltett kis
gyerekünk neve nem szennyeződik be.” A vallomásuk
feltétele egy titoktartási szerződés volt. Az ügyész sem akarta
igazán, hogy a bíróság előtt is megjelenjenek. Előkerült a kés,
annál meg nem kellett több. De egy helyi bárban, amit
Lockwoodnak hívnak, a pincér látott aznap este egy csapat
gyakornokot. Nem ment könnyen, pedig a legjobb embereink
dolgoztak rajta. Az egykori gyakornokok sem akartak beszélni
– mindez harminc évvel ezelőtt történt, hogy a franc egye meg
–, de ha minden igaz, Rozsdás és Christopher Anson nem



voltak jóban. Mindketten megpróbáltak a társaság alfa-
hímjévé válni. Folyton versenyeztek egymással. A pincér
szerint össze is akaszkodtak aznap éjjel, az egyik haverjuknak
kellett szétszednie őket.

– Rozsdást és az áldozatot?
– Igen.
– És azt tudja, hogy ki állt közéjük?
–  Ez tetszeni fog. Megmutattuk a pincérnek a

gyakornokok csoportképét, amelyik a Capitollum lépcsőjén
készült. Na, és kire bökött rá?

Wild már kezdte érteni.
– Dash Maynardre?
– Érdekes, ugye?
– Mi történt azután, hogy Dash szétválasztotta őket?
– Mi úgy raktuk össze, hogy Christopher Anson dühösen

elrohant. Ő ment el legelőször. Később – azt senki nem tudja
már megmondani, hogy fél órával vagy egy órával később –
Rozsdás Eggers volt a második.

– A rendőrség tudja mindezt?
Strauss bólintott.
–  Úgy gondolják, hogy Anson azért ment el korábban,

mert kábítószert akart venni. Csinált már ilyet azelőtt. A díler
talán erős szó, de ő látta el a társaságot. A zsaruk szerint
részeg volt, és amíg drogra vadászott, rossz környékre
keveredett. Túl jó ruha volt rajta: a munkanap végén zakót és
nyakkendőt viselt, és nem lehetett komoly ellenfél. Vagy
Raymond Stark szúrta ki, vagy Anson ment oda hozzá, és
anyag után kérdezősködött, mindegy, a fehér gyerekkel
könnyű volt elbánni. Raymond elővette a kését, hogy
kirabolja, és a srác talán ellenállt.

– És Stark leszúrta.
– Igen. De ez az elmélet tele van hibával.
– Például?
–  Anson testét egy sikátorban találták meg. Az Igazság

program szakértője megvizsgálta a helyszíni szemlén készült
fotókat. Meg van róla győződve, hogy ott csak elrejteni
akarták a hullát.

– Vagyis máshol ölték meg?



– A szakértőnk szerint igen.
– Raymond ügyvédje nem hivatkozott erre a tárgyaláson?

Strauss a fejét rázta.
–  Kirendelt ügyvéd látta el a védelmét, nem volt pénze

jobbra.
– És gondolom, az ügyész sem nyaggatott ezzel senkit.
–  Arra is van esély, hogy az ő szakértőjük más

következtetésre jutott, de valószínűbb, hogy a szokásos „ne
szólj, szám, nem fáj fejem” típusú ügyészi sunyiságról van
szó. Bár nem hiszem, hogy az esküdtek véleménye ettől
megváltozott volna. Ha felmerül ez a kérdés, az ügyész azt
feleli rá, hogy Raymond valahol másutt szúrta le Ansont,
azután elvonszolta a sikátorba, hogy ne találják meg.

Wilde hátradőlt. Visszafelé is az új Tappan Zee hidat
választották, és mentek tovább New Jersey felé. Hester üzent:

Lehet, hogy Rola ráakadt Naomi anyjára.
Wilde azonnal válaszolt.
Egy fél órán belül visszaérek.
–  Tehát úgy gondolja, hogy Rozsdás Eggers ölte meg

Christopher Ansont? – fordult Strauss felé.
– Ott volt aznap este. Veszekedtek.
– Lényegtelen.
– Önmagában tényleg az. De Arnie Poplin évekkel később

meghallotta, hogy Rozsdás bevall Dash Maynardnek egy
gyilkosságot, és valamilyen felvétel miatt aggódik. – Strauss
egyik kezét levette a kormányról, és Wilde-ra mutatott vele. –
Rendben, tudom, hogy Arnie nem túl megbízható játékos, de
gondolja csak végig Rozsdás reakcióit. Kényszeríti
Maynardéket, hogy vegyék fel testőrnek Gavin Chamberst, az
ország talán legjobb biztonsági szakértőjét. De miért?

– Mert valóban léteznek felvételek. Például az, amit most
nyilvánosságra is hoztak.

–  Maga szerint Eggersnek a miatt a felvétel miatt volt
szüksége Chambersre, amelyik most róla és Kandi Pate-ről
előkerült?

– Nem lehetetlen.
– Nem lehetetlen – hagyta rá Strauss –, mégsem erről van

szó. Mert valamiről megfeledkezünk.



– Miről?
– Hogy Rozsdás Eggers totál szociopata. Nem tudom, így

született-e, vagy az a teherautó-baleset zökkentette ki,
amelyben meghaltak a szülei, de teljesen egyértelmű.
Elbűvölő és felháborítóan okos – de súlyosan sérült. Ha
végignézi a múltját, túl sok olyan embert talál, aki az útjában
volt, és már nem él.

Wilde nem is próbálta leplezni a hitetlenkedését, Strauss a
szeme sarkából is észrevette.

– Mi van?
– Nem rajongok az összeesküvés-elméletekért.
–  Nem számít. Az számít, hogy ha Rozsdás Eggerst

megválasztják, sok millió ember fog meghalni. Mindig ez a
helyzet az ilyen karizmatikus vezetőkkel. Maga is tanult
történelmet. Ne tegyen úgy, mintha nem látná a veszélyt.

Egy darabig csendben autóztak.
– Nagyon elszántan beszél.
–  Mennyire? – mosolygott Strauss. – Talán még két

kamaszt is elrabolnék?
Wilde erre felkapta a fejét.
– Mondtam, hogy vannak forrásaim.
– Tényleg úgy néz ki.
–  És a lényeg elkerüli a figyelmét. Valaki nagyon meg

akarja szerezni azt a felvételt. Úgy tűnik, szinte bármire
hajlandó, hogy megkapja, még a gyerekrablás is belefér neki.
És az ő elszántsága nem emberbarátságból ered. Ezt próbálom
megértetni magával. Ha előbb teszi rá a kezét, mint mi, talán
elpusztítja. Vagy elrejti. És ha így lesz, Raymond Stark
börtönben marad egy olyan bűncselekmény miatt, amelyet
nem követett el. Személyes szinten ez a helyzet. Nagyobb
léptékben meg az, hogy Rozsdás választási esélyei javulnak.
Maga sem lehet annyira vak vagy nemtörődöm, mint
amilyennek mutatja magát. Jól tudja, miféle pusztításra lehet
képes.

Wilde a felvételre gondolt. Meg Rozsdás Eggersre. De
leginkább Raymond Stark szabadulásról szóló álmára. Az
ébredés első, legpusztítóbb pillanatára, amikor felfogja, hogy a
szabadság csak álom volt, és már sejti, hogy a remény utolsó



foszlányai is mindjárt köddé válnak, ő pedig magára marad a
cellájában.

– Hogy került Raymond tolószékbe? – kérdezte Wilde.
Strauss testes ember volt, hatalmas kézzel. Alaposan

megszorította a kormányt.
–  Bizonyos szempontból ez az egyik ok, amiért Anson

családja sohasem fogja elhinni, hogy ártatlan, még akkor sem,
ha bebizonyosodik, hogy egy rendőr dugta a matrac alá a kést.

Wilde várt.
– Anson családja halálbüntetést akart. Az ítélet után sokat

idézték a híradókban az apját. Egy riporter megkérdezte, hogy
elégedett-e az ítélettel, és ő nemmel válaszolt. Azt mondta,
Raymond Stark ingyenszállást, tiszta ruhát és napi háromszori
étkezést kap, míg az ő gyönyörű fiát a férgek eszik.

Strauss keze remegett, miközben megdörzsölte az állát. A
szeme meg-megrándult.

–  Raymond négy hónapja volt benn, amikor pár fegyenc
elkapta a zuhanyozóban. Hasra fektették a kövön. Ketten a
kezét, ketten a lábát fogták meg, és húzták. Mint egy
középkori kínzóeszközön. Az ötödik a fejét fogta, az orrát
belenyomta a kőbe. Így cibálták, de erősen. Azután odajött
még valaki, egy nagydarab, százötven kilós alak, és azt
mondta, „ezt Ansonék küldik”.

Strauss kapkodta a levegőt. Wilde csak ült mellette, és
mozdulni sem mert.

–  A nagydarab Raymond megfeszített teste fölé állt,
azután felugrott, mint a pankrátorok, amikor a szorító
köteléről vetik rá magukat a másikra. Raymond írta le így.
Azok öten még eszelősebben húzták, már teljesen kifeszült,
fájt minden tagja, a nagydarab pedig, mint a bontógolyó, teljes
súlyával rázuhant Raymond derekára. Hallotta, ahogy eltört a
gerince, azt mondja, olyan volt, mint amikor a szélviharban
reccsen egyet egy öreg tölgy elszáradt ága.

Csend. Olyan mély, olyan tiszta, hogy nekifeszült az autó
ablakainak. Fullasztó csend, amely nem enged levegőt venni.
Olyan csend, amely sikolynak érződik.

– Saul!
– Igen?



– Kétszáz méter múlva jobbra, álljon le. Ott kiszállok.

Wilde-nak muszáj volt egy kis időt töltenie az erdőben.
Nem fog soká tartani. Vissza kell mennie Maynardékhez.

De a Sing Sing-beli látogatás esős szürkéje és Raymond
roppanó gerincének szurokfeketéje után azt hitte, hogy szó
szerint és átvitt értelemben is megfullad, ha négy fal között
kell lennie. Lehet, hogy klausztrofóbiája volt – úgy gondolta,
ahhoz nem elég súlyos, hogy betegségnek nevezhesse –, de az
erdőre egészen biztosan rászorult. Ha túl sokáig maradt távol
a fáktól, úgy érezte, nem kap levegőt: mintha eltömődött
volna a tüdeje.

Képzeld csak el, milyen ezen a helyen élni nap mint nap,
miközben ahány féleképpen csak tudod, kikiabálod az igazságot, de
soha senki nem figyel rád.

Wilde lehunyta a szemét, és vett egy mély lélegzetet.
Mire a Maynard-majorba ért, visszanyerte az erejét, és újra

önmaga volt. Hester Escalade-je a kapunál várakozott. Tim, a
sofőr kinyitotta a hátsó ajtót, hogy a főnöke kiszállhasson.

– Veled meg mi az isten történt? – kérdezte Hester, amint
meglátta Wilde-ot.

– Miért?
– Úgy nézel ki, mint egy kismacska, amelyik pár napra a

szárítóban ragadt.
Szóval, ennyire nyerte vissza az erejét, ennyire lett újra

önmaga.
– Kösz, jól vagyok.
– Biztosan?
– Biztosan.
–  Rola megtalálta Naomi anyját, és hajlandó találkozni

velem.
– Mikor?
–  Ha még ma beszélni akarok vele, akkor most kell

elindulnom. Újra New Yorkban van.
– Akkor menj. Az itteni ügyekkel elbírok egyedül.
–  Először meséld el, hol voltál. Hátha megértem, miért



nézel ki ilyen ramatyul.
Wilde elmesélte a Saul Strauss vezetésével tett börtöntúra

erősen rövidített változatát. De még ez is sok volt, Hester arca
elsötétült, azután elvörösödött, a keze ökölbe szorult. Annyira
lefoglalták a Crash és Naomi körüli bajok, hogy Wilde
majdnem megfeledkezett róla: Hester Crimstein az ország
egyik legnevesebb és legelszántabb büntetőjogi védőügyvédje.
Semmi sem háborítja fel jobban, mint az ügyészi önkény.

– A rohadékok! – mondta végül.
– Kicsodák?
–  A zsaruk, az ügyészek, a bírók… amelyiket akarod.

Ilyen csúnyán elbánni egy ártatlan emberrel! Rájöttek, hogy ez
a Kindler nevű alak csalt, és még mindig bezárva tartanák
szegény Starkot. Ez szégyen! Megvan Saul száma?

– Meg.
– Közöld vele, hogy ingyen vállalom az ügyet.
– Még nem is ismered a részleteket.
– Látod ezt?
– Az orrodat?
–  Azt bizony! Az orrom jobban tudja nálam! Ez az ügy

úgy bűzlik, mint a harminc éve rohadó szemét – és az is.
Mondd meg neki, hogy telefonálok néhányat, és seggbe
rugdalok pár embert. Mondd csak meg.

– Még valami. A Sing Singben van ismerősöd?
– Milyen?
– Olyan, aki megmutatja nekem a látogatók listáját.
Hester visszament a kocsijához.
– Küldd el nekem a részleteket, babám! A többit bízd rám.
Tim már nyitva tartotta az ajtót, és Hester újra beült

hátulra. A sofőr enyhén meghajolt Wilde felé, bemászott a
helyére, és elhajtott.

Wilde felment a dombra. Rola egész csapata várta: csupa
elszánt tekintetű nő.

– Maynardék tudják, hogy visszajöttem? – kérdezte Wilde.
Rola bólintott.

Egy fél óra még mindig hátravolt délig, felesleges lett
volna bemenniük. Ha a házbelieknek szükségük van rá,
tudják, hol keressék. Az erdőbe vezető ösvény felé indult, oda,



ahol Matthew először elbújt Naomival. Nem tudta volna
megmondani, miért megy oda. Legfőképpen talán azért, mert
élvezte a szabad levegő békéjét és csendjét. Mindennél jobban
szerette a természetet. Csak annyi időt akart abban az átkozott
könyvtárban tölteni, amennyit feltétlenül szükséges.

Megnézte a telefonját, és csodálkozva vette észre, hogy
üzenetet kapott a rokonságkereső honlaptól. A feladó P. B.
volt, az, aki a „legközelebbi” rokonaként szerepelt a listán.
Habozott, hogy egyszerűen kitörölje-e, vagy hagyja
olvasatlanul a többi levél között. Valószínűleg lényegtelen.
Sok ember hobbija az ősök kutatása, számukra ez az oldal
megfogalmazása szerint „a társasági élet szórakoztató
formája”. Feltesznek néhány kérdést, és kitöltenek pár üres
rubrikát az egyre terjedelmesebb családfájukon.

Őt viszont nem vonzotta az ilyesmi. Másrészt a
gorombaság vagy a szándékos nemtörődömség nem az ő
stílusa. És az időt sem szerette húzni.

Rákoppintott a linkre, és elolvasta P. B. üzenetét.

Helló. Bocs, hogy nem árulom el a nevem, de bizonyos
okokból nem szeretem, ha tudják, ki vagyok. A
családtörténetemben túl sok a lyuk, és nagy az
összevisszaság. Te vagy a legközelebbi rokonom, akit a
site-on találtam, és jó lenne tudni, hogy nálad is van-e
sok lyuk és nagy összevisszaság. Ha van, nálam talán
találsz egy kis segítséget.

Wilde kétszer elolvasta az üzenetet, azután harmadszorra is.
Sok lyuk és nagy összevisszaság. Most egyikre sem volt

szüksége.
Eltette a telefonját. Felnézett, túl a kék ég felé nyújtózó

ágakon. Raymond Stark jutott az eszébe. Azon töprengett,
hogy mikor járhatott utoljára így kinn a szabadban. Mikor
vette utoljára körül a börtön szürkéje helyett kék és zöld?
Megint a zsebébe nyúlt, széthajtogatta a Capitol Hillen álló
gyakornokok csoportképét. Újra megkereste az arcokat,
először Rozsdás Eggerst találta meg, azután Dasht, végül



Deliát.
A francba ezzel az egésszel!
Visszasietett a parkba. Kettesével vette a lépcsőket, és

feltépte a könyvtár ajtaját. Dash Maynard úgy bámulta a
komputer képernyőjét, mintha kristálygömb volna, amely
elárulja a jövőt. Delia fel-alá járkált.

– Jó, hogy visszajött! – mondta a nő.
Wilde átvágott a helyiségen.
– Felismerik ezt a fotót? – Magasra emelte a képet, hogy

mindketten megnézhessék. Kíváncsi volt, hogyan reagálnak.
A hatás tanulságos volt – úgy ugrottak hátra, mint a vámpír,
ha keresztet lát.

– Ez miért van magánál? – csattant fel Dash.
Wilde Christopher Ansonre mutatott.
– Felismerik ezt az embert?
– Mi az istent akar?
– Christopher Ansonnek hívták.
–  Tudjuk – felelte Delia. – De hogy a fenébe jut ez most

eszébe, Wilde? A gyerekünk elrablójától érkező üzenetre
várunk. Nem fogta fel?

Wilde nem gondolta, hogy erre válaszolnia kellene.
– Miért hozakodott most elő ezzel?
–  Mert aki elrabolta a fiukat, az egyértelműen valami

nagyon ártalmas bizonyítékra hajt.
– Meg is kapta – bólintott Dash.
–  Arnie Poplin azt állítja, hogy kihallgatott egy

beszélgetést, amelyben Rozsdás Eggers gyilkosságot
emlegetett.

– Arnie Poplin egy holdkóros – hárított Dash.
–  Nem hiheti, hogy van bármi közünk ahhoz, ami

Christopherrel történt.
– Maguknak talán nincs.
– Rozsdásnak? – Delia a fejét rázta. – Ugyan.
– Nem tűnt fel, milyen megbízhatatlan figura ez az Arnie

Poplin? – értetlenkedett Dash. – Amikor kirúgtuk a műsorból,
halálra sértődött. Az őrületét kábítószerrel és önsajnálattal
keveri…

–  Nem is értem – vágott a férje szavába Delia. – Kitől



kapta ezt a képet?
– Raymond Starktól.
Csend.
Wilde várt. Látni akarta, hogy megpróbál-e valamelyikük

úgy tenni, mintha nem tudná, kiről van szó. De nem akarták
becsapni.

– Jaj, istenem – sóhajtott végül Dash.
– Hallgatom!
– Ezt Raymond Stark állítja? Ez a legújabb ötlete, amivel ki

akar kerülni a börtönből?
Delia a férjére nézett.
– Lehet, hogy ő áll emögött?
– Mi?
– Raymond Stark – Dash Wilde felé fordult. – Lehet, hogy

néhány szabadult fegyenc, akivel még bent akadt össze, tesz
neki egy szívességet. Elrabolják Crasht, és azt állítják, hogy az
esetnek köze van Christopher meggyilkolásához. És valami
olyan felvételt követelnek, ami majd bebizonyítja a haverjuk
ártatlanságát.

–  Vagy lehet – kontrázott Delia –, hogy Stark csak
elmesélte valakinek az egészet, és az most a saját szakállára
próbálkozik.

– Wilde – Dash egyre határozottabb volt –, hogyan érte el
Raymond Stark?

Ekkor pittyent egyet a komputer. Dél volt.
Delia frissítette az oldalt, és feljött egy üzenet.
Itt találják meg Crasht: 41°07’17,5”É 74°12’35,0”Ny
Wilde érezte, hogy kiszárad a szája.
Delia a képernyőre mutatott.
– Ezek…
– Koordináták – bólintott Wilde.
De nem akármilyen koordináták.
– Nem értem – csodálkozott Delia. – Ez hol van?
Wilde-nak elő sem kellett vennie a telefonját, hogy

megnyissa rajta a térképet. Tudta, hogy az emberrablók hova
vezetik őket.

–  Ez az erdőben van, innen kábé öt kilométerre, fenn a
Ramapónál. Az lesz a leggyorsabb, ha gyalog megyek oda.



Adják meg ezeket az adatokat Rolának. Mondják meg neki,
hogy üljön kocsiba, és jöjjön utánam.

Nem magyarázott el semmit. Egyszerűen elindult, le a
lépcsőn, ki az ajtón, a párás levegőre. Először az arca kezdett
izzadni. Lehet, hogy Crash tényleg ott van? Persze, sok
szempontból kiváló átadóhely – elhagyatott, nincsenek arra
sem utak, sem kamerák, és elég mélyen benn van a fák között.

De miért éppen ott?
Mert valaki komolyan össze akarta kavarni Wilde

gondolatait. Egyenletes léptekkel haladt tovább, de közben
egy AirPodot dugott a fülébe, és felhívta Hestert. Amikor a
túloldalt felvették, ő azonnal belekezdett:

–  Az emberrablók elküldték a koordinátákat. Negyven
egy fok, nulla-hét…

– Érthetően nem lehetne, Wilde?
– Egy eldugott rész a Ramapo-hegyen. A régi temetkezési

területen.
– Várj. Azt mondod…
– Pont ott, ahol gyerekkoromban megtaláltak a rendőrök.
– Jesszum Pepi. Erről ki tudhat?
– A pontos koordinátákról? A zsaruk, esetleg pár újságíró,

nem is tudom. Nem titok.
– De véletlen sem lehet.
– Nem, ez nem véletlen.
– Hol vagy most? Mintha lihegnél.
– Odafutok. Majd hívlak.
Természetesen tudta az utat. Azt is tudta, hogy Rolának és

annak, akit még magával hoz, hosszabb távot kell megtennie,
mert autóval bonyolultabb odajutni. Az országúttól még nekik
is mindenképpen gyalogolniuk kell vagy másfél kilométert.

Miért pont ott?
Végre kezdte érteni, lassacskán összeállt, hogy mire megy

ki ez az egész rohadt játék. Összevisszaságot és káoszt
akarnak teremteni. De Wilde talán most először úgy érezte,
hogy tisztán lát.

Balra kanyarodott, ágak alatt bújt át, megpróbálta tartani a
ritmust. Évtizedekkel ezelőtt, amikor a helyi rendőrök és
parkfelügyelők körülvették, egy Coleman sátrat és egy Eddie



Bauer hálózsákot használt, amit egy ringwoodi házból lopott.
Nem tudta, mióta az otthona ez a turistautaktól távoli hely, de
amikor látta, hogy jönnek érte, a fiatal Wilde – hogy hívta
magát akkoriban? még a saját átkozott nevét sem tudta! – arra
gondolt, hogy futásnak ered. Korábban megtette már
néhányszor, amikor meglátták, vagy közel jutottak hozzá.

Miért?
Miért menekült mindig? A primitív túlélési ösztön

hajtotta? Az ember alaptermészetében erősebb a félelem, mint
a többi emberhez való vonzódás? Sokszor töprengett ezen.
Egy kisgyereknek miért a menekülés az első gondolata? A
génjei, a természet diktálta, vagy történt vele valami, ami
ilyenné tette?

Azon a hűvös hajnalon a sátrában lapuló kis Wilde úgy
döntött, hogy nem fut el. Talán mert reménytelennek tűnt.
Talán mert Oren Carmichael is az érkezők között volt, és már
akkor is nyugalmat árasztó, bizalomgerjesztő aurát sugárzott.

Még három vagy négy perc, és odaér a megadott pontra.
A Medence nevű erdős területtől északra, a New Jersey-

New York államhatártól bő egy kilométerre járt. Első
pillantásra ez a találkozó csapdának tűnt. Wilde
elbizonytalanodott, lelassított, és minél közelebb ért, annál
óvatosabban haladt tovább. Kivéve, ha nagyon jók,
valószínűleg hamar kiszúrja őket. Ha viszont profik, vagy
esetleg mesterlövészek rejtőztek el az ágak között, akkor az ő
erdei jártassága sem segít. Akkor lövik le, amikor csak akarják.

Persze miért akarnának ekkora felhajtást?
Nem, ez nem csapda. Csak elterelés.
Az erdő itt sűrűbbé vált, már nem lehetett benne messzire

látni. Azt már gyerekkorában megtanulta, hogy ne tisztásokon
verjen tábort, mert ott könnyen észreveszik. A legtöbbször
gallyakkal vagy régi újságpapírral rakta körül éjszakára a
sátrát. Ha valaki (vagy inkább valamilyen állat) közel került, a
gallyak és a papír zörgése figyelmeztette. Wilde azóta sem
aludt soha mélyen, valószínűleg azért, mert úgy töltötte a
gyerekkorát, hogy félálomban a ragadozókra figyelt. Míg
mások boldogan hortyogtak, ő felnőttkorában sem merült
mélyebbre a felszínnél.



Még száz méter.
Észrevett valami pirosat.
Nem ember volt. Néhány másodperc múlva, miközben

arrafelé sietett, már látta, hogy a piros elég kicsi: talán
harmincszor harminc centi.

Már pontosan ki tudta venni: egy hűtőláda feküdt a
fűben, az a fajta, amelybe hat sör meg néhány szendvics fér el.

Wilde érezte, hogy a tarkóján feláll a szőr.
Nem tudta volna megmagyarázni, miért. Csak egy

hűtőláda volt. De az ösztönök furcsán működnek.
Odarohant, és félrehajtotta a műanyag fület. Levette a

tetőt, és belenézett a dobozba.
Azt hitte, felkészült. De nem eléggé. Mégsem kiáltott fel.

Egy hangot sem adott ki.
Csak bámulta a levágott ujjat, amelyen ott ragyogott a

mosolygó koponyás gyűrű.



HARMINCÖTÖDIK FEJEZET

Pia, Naomi anyja Manhattanben, a Park Avenue közelében
lakott egy túldíszített, négyszintes neoreneszánsz házban. Egy
fekete szobalányruhát viselő nő nyitott ajtót, és kormányozta
végig Hestert a szépen parkettázott földszinten, a tölgyfa
burkolatos falak mellett, a bonyolult mintázatú lépcsőn túl,
hogy végül egy hátsó ajtón keresztül kivezesse a sűrűn
beültetett kertbe.

Pia egy nyugágyban feküdt. Napszemüveget és széles
karimájú, drapp szalmakalapot viselt, meg felül kigombolt,
világoskék blúzt. Nem állt fel, amikor a vendég belépett. Még
csak nem is fordult felé.

– Nem értem, minek üldöz engem.
A hangja magas volt és bizonytalan. Hester nem várta

meg, hogy hellyel kínálják, odahúzott egy széket, és a lehető
legközelebb ült a nőhöz. Egy kicsit be akart kerülni a terébe.

– Szép ház – kezdte.
– Köszönöm. Mit akar tőlem, Ms. Crimstein?
– A lányát szeretném megtalálni.
– Ezt már az asszisztense is mondta.
– Maga meg nem állt szóba velem.
– Ez a második alkalom, hogy hív.
–  Pontosan. És az első alkalom, hogy valamennyire

segítőkésznek mutatkozott. Azt mondta, hogy nem tud
semmit. Mi változott?

– Úgy éreztem, hogy ami elég, az elég.
– Jaj, Pia, ezt nem veszem be.
Eldönthetetlen volt, hogy a sötét napszemüveg mögött

merre néz, de nem fordult Hester felé. Az egykori Mrs. Pine
valóban gyönyörű nő volt. Hester tudta, hogy valaha
valamilyen fürdőruhamodellként ért el sikereket, és az a
valaha nem lehetett túl régen.



– Igazából nem is a lányom.
– Aha.
–  Az összes szülői jogomról lemondtam. Maga ügyvéd,

tudja, hogy az mit jelent.
– Miért?
– Mit miért?
– Miért mondott le az összes szülői jogáról?
– Biztosan hallotta, hogy csak örökbe fogadtuk.
– Naomi.
– Tessék?
– Nem mondja ki a nevét. A lányának van neve. Naomi.

És kit érdekel, hogy örökbe fogadták vagy sem? Az mit
számít?

– Nem tudok segíteni önnek, Ms. Crimstein.
– Kapcsolatba lépett mostanában Naomival?
– Inkább nem is válaszolok.
– Önként mondott le a szülői jogairól, vagy megfosztották

tőlük?
Pia továbbra is másfelé nézett, de egy apró mosoly jelent

meg az arcán.
– Önként mondtam le.
– Különben bíróság elé került volna?
– Ja, úgy – bólintott egy kicsit Pia. – Beszélt Bernarddal.
– Börtönben kellene ülnie.
– Mrs. Goldam! – szólalt meg mögöttük valaki. Egy fiatal

nő érkezett egy babakocsival. – Ideje Nathannel sétálni menni
a parkba.

Pia az érkező felé fordult, az arcán széles mosoly ömlött
végig.

– Menj csak előre, Angie. A tónál utolérlek titeket.
A fiatal nő eltolta a babakocsit, és kiment az ajtón.
Hester megpróbált úgy megszólalni, hogy ne hallatsszon,

mennyire megrémült.
– Gyereke van?
–  Nathan. Tíz hónapos. És igen, természetes úton az

enyém és a férjemé.
– Azt hittem, nem lehet gyereke.
– Én is azt hittem. Persze azért, mert Bernard ezt mondta.



De kiderült, hogy benne volt a hiba. – Félrehajtotta a fejét. –
Ms. Crimstein!

Hester várt.
– Soha nem bántottam a lányom.
– Naomi – javította ki Hester. – Úgy hívják, hogy Naomi.
–  Bernard találta ki az egészet. Hazug, és még annál is

rosszabb. Rögtön az elején rá kellett volna jönnöm, hogy
milyen. Azt mondják, nem? De én semmit sem vettem észre.
Vagy gyenge vagyok. Bernard bántalmazott: szóban,
érzelmileg, fizikailag.

– Nem mondta senkinek?
– Nem.
– Miért nem?
–  Tényleg szeretné végighallgatni még egy bántalmazott

nő történetét, Ms. Crimstein? – Pia mosolyogva oldalra
hajtotta a fejét, és Hester azon kezdett gondolkodni, hogy
hány férfit szédített már meg ez az egyszerű mozdulat. –
Bernard nagyon bájos és nagyon meggyőző tud lenni. És
pompásan manipulál másokat. Előadta a forró vizes
történetet? Az a kedvence. De ha igaz lenne, akkor a lány –
ezúttal félbehagyta, azután újrakezdte a mondatot úgy értem,
Naomi, kórházba került volna, vagy talán nem?

Ez igaz, gondolta Hester.
–  Semmi kedvem elmesélni az egész életem. Kisvárosi

lány vagyok. Engem… talán úgy mondják… olyan testtel
áldott meg a sors, amelyre mindenki odafigyelt. Folyton azt
hallottam, hogy el kellene mennem modellnek. Hát
kipróbáltam. Igazából túl alacsony voltam ahhoz, hogy
komoly karriert csináljak, és elég anorexiás sem voltam. De
azért kaptam munkát, főleg fehérneműreklámokban. És a
rossz férfiba szerettem bele. Bernard eleinte kedves volt
velem, azután élve felfalta a saját önbizalomhiánya. A
meggyőződésévé vált, hogy megcsalom. Hazaértem egy
fotózásról, és millió kérdést tett fel – megszólított-e egy férfi,
próbált-e flörtölni velem valaki, ne már, valaki biztosan
udvarolt, te mosolyogtál rá először, te kezdtél ki vele, miért
késtél?

Pia elhallgatott, levette a szemüvegét, és megtörölte a



szemét.
– És elhagyta? – kérdezte Hester.
–  Igen, elhagytam. Nem volt más választásom. Volt, aki

segítsen. Sokan is. Miután összeszedtem magam
valamennyire, megismerkedtem Harryvel, a férjemmel. A
többit már tudja.

Hester igyekezett olyan szelíden beszélni, amennyire csak
tőle telt.

– És Naomi soha nem kereste?
– Miért érdekli ennyire?
–  Hosszú történet, de sosem fogom cserben hagyni

Naomit. Érti? Bármit elmondhat nekem, higgye el, mindig
mindent el fogok követni, hogy segítsek neki.

–  De ha elmondom – felelte Pia –, akkor én hagyom
cserben Naomit.

– Bízzon bennem!
– Bernard küldte ide?
– Nem.
– Esküszik?
–  Nekem a lánya fontos, és nem a volt férje. Igen,

esküszöm.
Pia visszacsúsztatta az orrára a napszemüveget.
– Naomi felhívott.
– Mikor?
– Néhány napja.
– És mit mondott?
–  Azt, hogy Bernard alkalmazott valakit, aki esetleg

telefonál majd, és róla fog érdeklődni. Ahogy maga a múltkor.
És kért, hogy ne mondjak senkinek semmit.

– Vajon miért kért ilyesmit?
–  Azt hiszem… azt hiszem, arra készült, hogy lelépjen

otthonról. Gondolta, ha mindenki azt hiszi, hogy nálam van,
akkor nem találnak rá.

– És ezt így elfogadta? Hogy elszökik?
– Örültem neki. Jól teszi, ha otthagyja az apját.
–  Nem értem – rázta a fejét Hester. – Azt előbb azt

mondta, hogy a férje bántalmazó. Mármint a volt férje.
– El sem tudja képzelni, mennyire.



– De ennek ellenére – Hester mindent elkövetett, hogy ne
remegjen a hangja – vele hagyta a lányát?

A nő újra levette a napszemüvegét.
– Sokat jártam terápiára, el sem hinné, mennyit. Meg azt

sem, hogy milyen gyenge és zavart voltam. Képtelen lettem
volna bármit is tenni. És szembe kellett néznem a durva
igazsággal, Ms. Crimstein: csak így tudtam felépülni,
meggyógyulni és továbblépni.

– Mi volt az a durva igazság?
–  Egyvalamiben igaza volt Bernardnak. Eleve nem is

akartam örökbe fogadni azt a lányt. Az igazság az – jó sokáig
tartott, mire meg tudtam magamnak bocsátani ezért –, hogy
semmit nem éreztem vele kapcsolatban. Talán mert nem a
természetes gyerekem volt. Talán akkoriban még nem voltam
alkalmas az anyaságra. Talán valamiért egyszerűen
taszítottuk egymást, vagy az is lehet, hogy az apjával való
rossz viszonyom játszott bele. Nem tudom. De nem alakultak
ki igazi érzelmeim.

Hester epe ízét érezte a torkában, és nyelt egy nagyot.
– Ezért aztán a férjével hagyta Naomit.
– Be kell hogy lássa, nem volt más választásom.
Hester hátrébb tolta a székét, és felállt.
– Ha hall Naomiról, hívjon azonnal.
– Ms. Crimstein!
Hester lenézett rá.
– Kinek hisz?
– Úgy érti, hogy magának-e vagy Bernardnak?
– Igen.
– Számít az bármit?
– Azt hiszem, igen.
–  Szerintem nem – felelte Hester. – Vagy bántalmazta

Naomit, vagy önzőn a sorsára hagyta. Bármelyik igaz,
egyedül hagyott egy kislányt egy férfival, akiről épp az előbb
mondta, hogy szörnyeteg. Lehet, hogy „felépült” vagy
„meggyógyult”, lehet, hogy férjhez ment, és beköltözött egy
flancos belvárosi házba, akkor is otthagyta szegény lányt egy
pszichopatával. Nem védte meg. Nem gondolt rá. Elmenekült,
Pia, és magára hagyta Naomit.



Pia lehorgasztotta a fejét, az asztalt bámulta.
–  Úgyhogy végül is mindegy nekem, hogy melyikük

hazudik. Maga mindenképpen szemét ember, és nagyon
remélem, hogy soha nem talál békességre.

Dash és Delia Maynard egészen másképpen reagált a fiuk
levágott ujjára.

Dash úgy zuhant a földre, mint egy marionett, amelynek
az összes drótját egyszerre vágták el. Olyan hirtelen esett
össze, hogy Wilde ijedtében hátraugrott, csak arra ügyelt,
hogy le ne lökje véletlenül a jég tetejére helyezett ujjat. Nem
mintha a rázkódás árthatott volna neki: ha igen, akkor az
előző percekben, miközben Wilde inkább futott, mint kocogott
az erdőből visszafelé, már elromlott volna, ami elromolhatott.

Delia lefagyott. Néhány másodpercig nem mozdult, még a
férje esésére sem reagált, csak az ujjat nézte. Lassan, alig
érzékelhetően kiürült az arca. A feje félrebillent, a szája
megremegett, és szaporán pislogott. Az ujj felé nyúlt, mintha
vigasztalni akarná. Wilde hátrébb húzta a ládát, nem akarta,
hogy a nő belenyúljon vagy megfertőzze.

– Nemsokára itt lesznek a mentősök – mondta neki Wilde
olyan megnyugtatóan, amennyire csak tőle telt. A mögöttük
lévő kapu felé nézett. – Mindent elkövetnek majd, hogy
tartósítsák.

Amikor lezárta a fagyasztóládát, Delia felnyögött. Wilde
Rola kezébe nyomta a dobozt, és bólintott. A testvére kivitte a
csomagot a kapuhoz, hogy ott várja meg a mentőautót. Azt
már kiderítették, hogy ha az előírásoknak megfelelően járnak
el, akkor később esetleg visszavarrhatják a levágott ujjat.

Dash a karjára támaszkodott, és feltérdelt.
Delia szólalt meg először.
– Mit akarnak? Mit akarnak? – Tompa, monoton hangon

kezdett beszélni, azután hangosabban, és már hallatszott,
hogy mennyire feldúlt. – Megkapták a filmeket. Mit akarnak
tőlünk? Mit akarnak?

Valami csipogott egyet.
Egy darabig egyikük sem reagált, azután a még mindig



üres tekintettel a semmibe bámuló Dash a zsebébe nyúlt, és
elővette a telefonját. Remegett a keze.

– Mi az? – kérdezte a felesége.
Dash elolvasta az üzenetet, felállt, és átnyújtotta neki a

mobilt.
Wilde is melléjük lépett, és a válluk felett nézte meg a

telefon képernyőjét.
Harminc percen belül küldjék el azt a felvételt, amit kértünk,

vagy a fiuk egész karját küldjük el! Ha értesítik a rendőrséget,
borzasztó kínok között fog meghalni.

–  Milyen felvételt? – kiabált Delia. – Nincs semmilyen
felvétel! Nekünk nincs semmi…

Dash szinte futva indult az autóbejárón a ház felé.
– Dash! – kiabált utána a felesége.
De ő nem válaszolt.
– Dash!
Utánafutott.
– Jaj, istenem, mit csináltál?
Dash még mindig nem válaszolt, de patakokban folytak a

könnyei.
– Dash!
– Bocsánat! – szólalt meg végül a férfi.
– Mit csináltál, Dash?
–  Nem hittem el, hogy tényleg veszélyben van.

Egyszerűen nem…
Rohanni kezdett. Delia újra utánaszólt, de hiába, úgyhogy

ő is futásnak eredt. Wilde, akinek az ingét már átitatta az
izzadság, a nyomukba vetette magát. Egy oldalajtón mentek
be a házba, és a könyvtártorony felé indultak. Dash kettesével
vette a lépcsőket. Az íróasztalához ült, és keresni kezdett
valamit a laptopján.

– Mondj már valamit! – sürgette Delia.
Dash felnézett rá. Észrevette, hogy Wilde is ott van.
– Menjen ki!
– Nem.
– Azt mondtam…
– Hallottam. De biztosan nem megyek ki.
– Ki van rúgva!



– Rendben.
Wilde nem mozdult.
– Semmi joga itt tartózkodni.
– Akkor dobjon ki.
– Dash – vágott közbe Delia. – Mondd már el! Könyörgök!
– Előtte nem.
–  De bizony, Dash – mondta Wilde. – Előttem. Ne

vesztegesse az időt.
Delia a férje mellé lépett, és megérintette az arcát.
–  Nézz rám, bébi – mondta, és egy meghökkentően lágy

mozdulattal maga felé fordította Dash arcát. – Mondd el,
Dash. Kérlek szépen. Mondd el.

A férfi nagyot nyelt, a szeme sarkában újabb
könnycseppek jelentek meg.

– Így volt. Megölte.
– Micsoda?…
– Rozsdás ölte meg Christophert.
Delia megrázta a fejét, a keze lehanyatlott.
– Nem értem, mit beszélsz.
–  Aznap éjjel, amikor mind a Lockwoodban ittunk.

Tudod, milyenek voltak ők ketten. Majdnem összeverekedtek,
én választottam szét őket. Christopher elrohant. Aztán úgy,
nem is tudom, éjjel megszólalt a telefonom. Rozsdás volt,
halálra rémülten. Könyörgött, hogy menjek át hozzá. Már a
hangján hallottam, hogy valami nagy baj történt. Úgyhogy
odamentem, és hát, ismersz…

Delia hangja távoli volt.
– Lefilmezted.
– Mint mindent. Tudod.
– Melyik kamerával?
– Ez miért…
– Melyik kamerával, Dash?!
– A titkos, zsebre rakhatóval.
Delia behunyta a szemét.
Wilde elővette a telefonját, és megnézte az appot.

Lassacskán összeállt a kép.
– Te aznap este Philadelphiában voltál – folytatta Dash. –

Egy kongresszusi albizottság számára végeztél valami



kutatást. Amikor odaértem… – Elhallgatott.
– Igen? – makacskodott Delia.
Dash képtelen volt megszólalni. Delia és Wilde felé

fordította a laptopot. Megnyomta a play gombot, és erőtlenül
hátradőlt.

A képernyőn néhány másodpercig csak zavaros sötét
látszott. Azután kicsapódott egy ajtó, és a fiatal Rozsdás
Eggers lépett be a képbe. A magasságából ítélve a kamera
Dash mellzsebében lehetett. A kép szemcsés volt és kissé torz,
halszemszerű, mintha mindent egy kukucskálólyukon
keresztül látnának.

Wilde egyszerre több okból is megdöbbent. Először és
legnyilvánvalóbban azért, mert Rozsdás rohadtul fiatalnak
tűnt. Úgy húsz körül lehetett ekkoriban, és bár a kor nem
viselte meg nagyon, furcsa érzés volt szembenézni a
kölyökképű változatával: mintha egy „Mielőtt minden
elromlott” című filmet néznének. De azért is, mert Rozsdás
feltűnően nyugodtnak és összeszedettnek látszott. Egy
pillanatra egyenesen a kamerába nézett, mintha tudná, mi van
ott.

A harmadik ok: a széles mosolya. Túl széles volt.
– Kösz, hogy idejöttél – szólalt meg.
– Azt mondtad, sürgős. – A fiatal Dash hangját hallották.
– Igen, gyere be.
Rozsdás oldalra lépett, és kikerült a képből. Dash

valószínűleg bement a lakásba, mert a kamera kétlépésnyit
előremozdult. Valami kattant, Wilde arra következetett, hogy
Rozsdás bezárta az ajtót.

– Mi a helyzet? – kérdezte Dash.
Rozsdás újra az optika elé került.
– Nagyon köszönöm, hogy idejöttél.
–  Mi a… – Dash hangja hirtelen rémülettel telt meg. –

Neked véres a kezed?
Rozsdás, arcán a ráfagyott széles mosollyal, a kamera felé

nyúlt, látszott, hogy a keze csupa vér.
– Rozsdás!
A kéz eltűnt az optika fölött, valószínűleg megragadta

Dash vállát, és megrántotta.



– Hagyjál már, Rozsdás! Engedj el!
De Rozsdás nem engedte el, és beljebb rángatta a barátját.

A kép rázkódni kezdett. A mellzsebmagasságból készült
felvétel és a halszemoptika együtt alaposan megnehezítette,
hogy akkor is követni tudják az eseményeket, amikor a
kamera mozog. A következő pár másodpercben is
összemosódtak a felvételek. Egy pillanatra kivehetővé vált egy
könyvespolc. Azután egy szőnyeg. Valami lógott a falon.

Végül egy kicsit megnyugodott a kép. Kövezet. Egy sütő,
egy fridzsider. A konyha.

Wilde óvatosan Delia felé lesett. A nő megbabonázva
bámulta a monitort.

Hallatszott, ahogy Dash hangosan sóhajt egyet.
Rozsdás túl közel állt hozzá, ezért semmi sem látszott.

Suttogott, valószínűleg a fiatal Dash fülébe:
– Nehogy kiabálni kezdj!
Rozsdás eleresztette Dasht, és hátrébb lépett. A kamera a

kövezett padló felé bukott, hirtelen jobbra fordult, azután nem
moccant többet.

Christopher Anson nyitott, mereven bámuló szemmel
feküdt egy vértócsában. A kamera néhány másodpercig nem
mozdult, nem remegett, nem dülöngélt. Mintha Dash még
lélegezni is elfelejtett volna.

Fojtott, rémült hangon szólalt meg.
– Jaj, istenem!
– Önvédelem volt, Dash.
– Jaj, istenem.
– Christopher betört ide. – Rozsdás mély, nyugodt hangon

beszélt, de a hangja dermesztőbb volt, mintha velőtrázóan
sikoltozott volna. – Nem tudtam mit tenni, Dash. Dash!
Hallod, mit beszélek?

Az optika elfordult a holtesttől, ismét Rozsdás került
képbe. A halszemoptika hatalmasra nagyította az arcát,
amelyen felderengett egy apró mosoly, de a szeme fekete és
hideg maradt.

– Christopher betört ide – ismételte Rozsdás, mintha egy
kisgyereknek próbálná elmagyarázni a helyzetet. A szavaiban
nem volt indulat. Sem érzelem, sem pánik, sem őrület. –



Szerintem be volt lőve, Dash. Arra tippelek. Valószínűleg
azután vett valamit, hogy elment a bárból. Láttad, milyen
dühös volt, nem?

Dash nem válaszolt, talán nem is tudott. Rozsdás közelebb
lépett hozzá. Amikor újra megszólalt, egy kis indulat
keveredett a magabiztos nyugalmába.

– Láttad, ugye?
– Öööö, igen, azt hiszem.
– Azt hiszed?
– Mármint, naná, igen. – És egy pillanatnyi szünet után: –

Ki kell hívnunk a rendőrséget, Rozsdás.
– Nem, az kizárt.
– Micsoda?
– Megöltem.
– De… azt mondtad, hogy…
–  Önvédelem volt, igen. De ki fogja azt nekem elhinni?

Egyedül leszek az Anson családdal szemben, és ők rengeteg
fontos embert ismernek. – Rozsdás Dash felé hajolt, és az arca
még nagyobbra nőtt. Újra suttogni kezdett. – Senki nem fog
hinni nekem.

– Jó, de hát a rendőröket akkor is ki kell hívnunk.
– Nem kell.
– Nem értelek.
Rozsdás eltávolodott Dashtől.
– Figyelj ide.
A kamera jobbra fordult. Rozsdás nyugodtan, szinte

nemtörődöm módon felemelte a jobb kezét. Dash felkiáltott, és
hátraugrott, így megint teljesen elmosódott a kép. El kellett
telnie néhány másodpercnek, amíg újra kitisztult minden.
Wilde végre ki tudta venni, mit tart Rozsdás a kezében. Egy
kést, amelyről még csöpögött a vér.

Dash:
– Rozsdás…
– Segítened kell nekem, barátom.
– Én… én inkább elmegyek.
– Dash, azt nem teheted.
– Légy szíves…
–  A barátom vagy. – Rozsdás ismét mosolyogott. –



Egyedül benned bízhatok. De ha nem akarsz segíteni – a
kezében tartott késre pillantott, de nem fenyegetően, még csak
nem is fordította a másik felé –, akkor nem tudom, mit
csináljak.

Csend.
Rozsdás leejtette a kést tartó kezét.
– Dash!
– Igen?
– Segítesz?
– Igen, segítek.
Itt ért véget a felvétel.
Delia és Wilde pár másodpercig csak állt, és az üres

képernyőt nézte. Egyikük sem mozdult. A távolban valahol
egy óra ütött. A könyvtár gazdagságot sugárzott, de a
gazdagság csalóka látszat, nem véd meg semmitől, és nem
segít: legfeljebb hamis biztonságérzetet kelt.

Dash a fejét fogta, azután megdörzsölte az arcát.
– Mondjátok meg ti. Mi történt volna, ha nemet mondok

neki?
Delia a szájára szorította a remegő kezét, mintha a saját

sikolyát próbálná elfojtani.
– Delia?
De ő csak a fejét rázta.
–  Figyelj ide, légy szíves. Ismered Rozsdást. Tudod, mit

csinált volna, ha megpróbálom otthagyni.
Delia becsukta a szemét, azt kívánta, hogy mindez tűnjön

el.
– És mit csinált végül? – kérdezte Wilde.
Dash Wilde felé fordult.
– Nekem volt kocsim, Rozsdásnak meg nem. Gondolom,

ezért hívott pont engem. Betettük Christopher testét a
csomagtartóba, és egy sikátornál megszabadultunk tőle.
Azután Rozsdás letörölte az ujjlenyomatait a kés markolatáról,
és bedobta egy kukába. Gondoltuk, a rendőrség majd azt
hiszi, hogy drogot keresett, vagy eldurvult egy rablás.
Reméltem, hogy később talán biztonságban érzem majd
magam, vagy nem is tudom… és elküldhetem a felvételt a
rendőröknek. De persze az én hangom is rajta van. És



valójában Rozsdás nem is fenyeget komolyan, igaz?
Végre Delia is ki tudott préselni magából pár szót.
– Rozsdás azért hívott téged, mert gyenge vagy.
Dash pislogott, könnyes volt a szeme.
Delia lenézett rá.
– És csak őrizgetted a felvételt?
– Igen.
– És egyszer elmondtad Rozsdásnak, hogy felvetted?
Dash bólintott.
–  A biztonság kedvéért. Egyedül én tudtam, mit csinált.

De közöltem vele, hogy ha bármi történik velem…
– Akkor nyilvánosságra kerül a film.
– Igen. És ettől furcsa módon közel kerültünk egymáshoz.
– És nekem semmit nem árultál el – mondta Delia. – Hány

éve élünk együtt… Mindent elmondtunk egymásnak, de erről
hallgattál.

– Ez is a megegyezés része volt.
– Közvetlenül ezután szakítottunk – gondolkodott el a nő.

– Rozsdás meg én.
Dash nem szólalt meg.
– Ez is a megegyezés része volt?
–  Rozsdás rettentő ember. Azt akartam, hogy

biztonságban legyél.
Delia a férjét bámulta.
– Delia!
A nő hangja jéghideg volt.
– Küldd el nekik a felvételt, Dash! Veszélyben van a fiam

élete. Küldd el nekik azonnal ezt a rohadt felvételt!
Wilde kivárta, míg Dash rákattint a gombra. Amikor kész

volt, a férfi fáradtan hátradőlt a székben. Delia mozdulatlanul
állt mellette. Nem tette a kezét a férje vállára, nem is nézett rá.
Valaki az előbb bombát robbantott a helyiségben, csupa rom
meg törmelék vette körül őket, és esélyük sem volt az
újjáépítésre.

Szilánkokra törtek, és már soha nem lesznek újra egészek.
Már nem volt rá ok, hogy nézze őket.

Wilde megfordult, és kiment. Nem kérdezték, hogy hova
megy, vagy talán nem jött ki hang a torkukon. Mindegy volt,



úgysem válaszolt volna. Egyelőre semmiképpen sem.
Mindent hallott, amit az ő szájukból akart hallani.

Megkapta a válaszokat, amelyekre szüksége volt.



HARMINCHATODIK FEJEZET

A Honda Odyssey-t Rola vezette. Hátul három babaülés
sorakozott, a földön öt rózsaszín, rácsavarható tetejű, nagy
fülű, csőrös bögre hevert.

Mindenfelé Cheerios és Goldfish szóródott szét. Az ülések
olyan ragacsosak voltak, mintha lekvárral kenték volna be
őket.

– Kiborít a rendetlenség, mi? – mosolygott Rola.
– Elvagyok – préselte ki magából Wilde.
– Biztosan. Elárulnád, hogy hova sietünk?
– Csak menj tovább észak felé a 87-esen.
Wilde először egyedül akart elindulni, de több okból is

szüksége lehetett segítségre, ráadásul nem vezetett túl jól. A
kisvárosi utcákon boldogult, de a kamionokkal,
személyautókkal és mindenféle más járművel teli autópályán
nem volt elemében. Mindennek a tetejébe a kezében tartott
telefonon két GPS helymeghatározó információit figyelte, és
rosszul érezte volna magát, ha ezt a forgalmas úton, vezetés
közben kell csinálnia.

Időre volt szüksége, hogy kigondolja, mi legyen a
következő lépés.

– Menj le a tizenhatos kijáraton.
– A Harriman felé vezetőn?
– Igen.
– A Woodbury Commonsba megyünk? – kérdezte Rola.
– Mi?
– Rengeteg outlet bolt egymás mellett, rögtön a fizetőkapu

után. Nike, Ralph Lauren, Tory Burch, OshKosh B’gosh meg
egymilliárd másik. Hibás termékek. A srácok imádják a
Childrens Place-t. Voltál már ott? Elvileg őrületes
leértékelések vannak, de egy barátnőm, Jane, aki mindenkinél
többet tud a boltokról, azt állítja, hogy ha hozzászámolod az



utazást meg a rosszabb minőséget…
– Nem vásárolni megyünk.
–  Tudom, Wilde, csak fecsegek. Olyankor, amikor

elkezded a hallgatag hegyi embert játszani, rám tör a
kényszeres duma.

– És akkor is, ha nem kezdem el.
– Nagyon vicces.
– Itt jobbra! 32-es út, észak felé.
–  Mikor hívtad fel utoljára anyát és apát? – Brewerékre

gondolt.
– Én nem így szólítom őket.
– Engem a húgodnak szólítasz?
Wilde hallgatott.
– Brewerék jók voltak hozzánk, Wilde.
– Nagyon jók – bólintott a férfi.
–  Ha nem tudnád, hiányzol nekik. És nekem is. Persze,

most, hogy így együtt ülünk, már nem nagyon értem, hogy
miért hiányzol. Biztosan nem a ragyogó vitakultúrád miatt.

– Van nálad fegyver?
–  Már mondtam, mielőtt elindultunk. Igen. Hova

megyünk?
– Azt hiszem, Crash nyomára jutottam.
– Komolyan mondod?
– Nem, csak hülyülök. Mindig is nagy tréfamester voltam.
Rola vigyorgott.
– Ez már jobban tetszik, tesó. Mert, ha nem vetted volna

észre, én így nevezlek. A testvéremnek.
–  Néhány kilométerre előttünk van egy pihenőhely. Ott

állj félre, olyan helyre, ahonnan mindent láthatunk, de minket
nem szúrnak ki könnyen.

– Rendben.
Wilde már tudta, mit kell tenniük. Leparkolnak és várnak.

Nem fog soká tartani, legfeljebb húsz percig. És azután…
– Nézd – mondta Rola.
A rohadt életbe, gondolta Wilde.
Egy kék táblán ez állt: PIHENŐHELY – 1,5 KM, ismerős,

fehér betűkkel. De a feliratot foszforeszkáló narancssárga sáv
keresztezte, és azon fekete betűkkel a következő: LEZÁRVA.



Lezárva? Erre nem készült fel.
– Akkor mi legyen? – kérdezte Rola.
–  Menj tovább. Próbálj egy kicsit lassítani, de ne túl

feltűnően.
Minden jel arra utalt, hogy a pihenőhely rég nem

működik. Az ideiglenes kerítést a bekötőútnál lelakatolt kapu
szakította meg. A repedezett aszfaltból gyomok nőttek, az
apró boltocska kirakatát farostlemezzel fedték be. A benzinkút
épületétől lapos vászontető vezetett a három
működésképtelen kúthoz, arrébb két autót fogadó
szerelőműhely állt. Jobbra egy kis ház faláról félig leszakadva
fakó Dunkin’ Donuts tábla lógott.

Wilde járműveket keresett, de egyet sem látott. Nem erre
számított.

– Most mi legyen?
Wilde kinyitott egy civil navigációs appot, és két ujjal

ránagyított.
– A következő lehajtónál kimegyünk.
– Rendben.
Amikor ez is megvolt, Wilde még egy jobbost kért, és a

legközelebbi lehetőségnél még egyet. Kinézett az ablakon, és
megkérte Rolát, hogy lassítson.

– Látod jobbra azt a Dairy Queent?
– Beugrunk egy pohár Oreo Blizzardra?
– Néha elég ócskák a poénjaid.
– Mázli, hogy legalább szép vagyok.
–  Aha. Menj hátulra. Úgy egész közel kerülünk a

pihenőhely belső széléhez.
Rola odakanyarodott. Egy autó sem parkolt a Dairy

Queen mögött. Wilde leeresztette az ablakot, felnézett a
hegyre, és telitalálat: meglátta az elhagyott benzinkút hátulját.

– Maradj itt! – mondta Wilde, és már nyitotta is az ajtót.
– Az kizárt.
– Jó. Akkor ülj be egy Oreo Blizzardra.
– És még nekem vannak ócska poénjaim?
–  Tízpercenként jelentkezem. Ha egy kimarad, hívd a

zsarukat.
– Veled megyek.



– Nekem az kell, hogy…
– Hívjam a zsarukat, ha nem jelentkezel be tíz perc múlva

– bólintott Rola. – Hallottam. Szólok Zeldának, őt hívogasd
telefonon. Nem tudom, mi ez az egész, de nem szeretném,
hogy fegyver nélkül menj oda.

– Rendben, add ide a pisztolyod.
– Ne sértődj meg, Wilde, de szarul lősz.
Ez igaz volt.
– Veszélyes lehet.
– Imádom a veszélyt.
– De neked…
– Elég! – Rola a nagyobb hatás kedvéért felemelte a kezét.

– Ha most azzal jössz, hogy egy csomó gyerekem vagy
családom van, vagy más ilyen szexista dumával próbálkozol,
akkor én lőlek le.

Wilde nem tudta, mit mondjon.
–  Veled megyek, Wilde. Nem nyitok vitát, úgyhogy ne

húzzuk az időt.
Rola kiszállt a kocsiból, Wilde gyorsan a nyomába eredt,

és megfogta a vállát. A nő rögtön értette: lehet, hogy vezetni ő
tud jobban, de lopózásban Wilde a tehetségesebb. Neki kell
előremennie, a másik mögötte haladhat.

Kétrét görnyedve indultak felfelé az emelkedőn. Rola
elővette a pisztolyát, és a biztonság kedvéért innentől a
kezében tartotta. Amikor felértek a domb tetejére, úgy
harminc-negyven méterre lehettek a bezárt benzinkúttól. Az
épület hátsó betonfalát graffiti borította, valaki nagy
buborékbetűkkel azt írta oda, hogy KANÁL és ABEONA.

Wilde közelebb óvakodott, a szeme megállás nélkül ide-
oda járt. Életnek semmi jele. Autót sem látott sehol. Óvatosan
megnézte a mobilján a GPS keresőoldalát. Kétség sem fért
hozzá, a kocsi egészen közel állt.

Továbbindult a kútépület hátsó fala felé. Amikor kiértek a
növények közül, gyorsított, remélte, hogy senki nem veszi
észre őket. Rola közvetlenül mögötte loholt. Elértek a
betonfalig, és nekivetették a hátukat.

Hogyan tovább?, kérdezte Rola a tekintetével.
Várj itt, formálta némán a szavakat, és óvatosan oldalra



indult. A fű olyan magasra nőtt, hogy egy harmadikos is
könnyen eltűnt volna benne. Néhány elszórt gumiabroncsot,
egy-két feszítővasat, mindenféle rozsdás alkatrészeket látott.
A betonfal sarkára valaki réges-régen kék és piros betűkkel
felfestette, hogy GUMIJAVÍTÁS. A felirat már elhalványodott,
a nap sok év munkájával fakította ki.

Wilde kétrét görnyedve indult a bejárat felé. A szerviz
mindkét lehúzható ajtaja zárva volt, de amikor jobban
megnézte az aljukat, kiderült, hogy az egyik alsó nyílást a szél
légmentesen betömte, a másik viszont résnyire nyitva maradt.

Valaki nem csukta le rendesen.
Abroncsnyomok vezettek odáig a porban.
Wilde-ot először megzavarta, amikor bezárva találta a

pihenőhelyet. Korábban úgy gondolta, hogy ez volt a
találkozóhely, ahol a gyanúsítottjai feltűnés nélkül
tervezgethették az emberrablást. Úgy gondolta, hogy Rola és ő
majd leparkol, vár, azután követi őket – és így eljut Crashhez.

De ez a változat még jobb volt.
Hasra feküdt, egész közel bújt a garázsajtó alatti

nyíláshoz, és belesett. Igen. Pont, amire számított.
Az autó.
Itt van az embere.
Visszament a garázs oldalához. A sarkon körüllesett,

minden apró részletre figyelt. És meglátott valamit, amitől a
földbe gyökerezett a lába. Az elhagyott Dunkin’ Donuts-ház.
Első pillantásra nem volt benne semmi érdekes, az ablakokat
itt is bedeszkázták, a cégtábla egyetlen szögön lógott.
Lepusztult, kopott épület volt, amelynek egy napon a kegyes
bontógolyó hozza majd el a véget. De akadt egy furcsaság. A
hátsó rész felé volt egy légkondicionáló. És egészen újnak
látszott.

Wilde szíve hevesebben kezdett verni. Visszament
Rolához, aki egy mi a helyzet? mozdulattal üdvözölte. Intett
neki, hogy kövesse. Ezúttal együtt lopóztak végig a hátsó fal
mellett. Amikor olyan helyre értek, ahonnan látszott a
Dunkin’ Donuts, Wilde a légkondira mutatott. Eltartott egy-
két másodpercig, míg Rola megértette, hogy mi van vele, de
akkor feltartotta a hüvelykujját.



Wilde újra megnézte a nyomkövető appot. Volt még tíz
percük. Zsebre vágta a mobilt. Rola csodálkozva nézte, mintha
azt kérdezné, ez meg minek kell? Nem törődött vele, erre nem
volt idő.

Nem tudták megúszni, nyílt területen kellett
keresztülmenniük. Rola elővette a pisztolyt. Wilde intett, hogy
ő megy előre. Ha valaki rálő, Rola már készen állhat – a húga
mégsem egyezett bele szívesen a szereposztásba. Wilde futni
kezdett, és közben meghallott valamit, amitől szaporábban
kezdett verni a szíve. A közeli sztrádán száguldó autók
moraján túl kivehetővé vált a légkondicionáló zörgése.

Be volt kapcsolva.
Valaki a Dunkin’ Donuts hátsó helyiségében bujkált.
Amikor átért a falhoz, visszanézett Rolára. Szeretett volna

inteni neki, hogy maradjon, ahol van, de akárki rejtőzködik is
a házban – ha van itt valaki egyáltalán, és nem csak
bekapcsolva felejtették a légkondit –, fegyvere lehet.

És a pisztoly Rola kezében volt.
Jelzett neki, hogy jöjjön. Rola teste mellé szorított, lefelé

fordított pisztollyal mozgott. Fürge volt és mozgékony, máig
sportember maradt. Amikor a férfi mellé ért, mindketten
összehúzták magukat. Egy darabig egyikük sem mozdult,
vártak, hátha meglátták vagy meghallották őket.

Semmi.
Wilde a légkondicionáló felé lopakodott, és visszaintett

Rolának, hogy ne mozduljon. Ő bólintott. Wilde kihúzta
magát, érezte, ahogy a készülék kifújja a használt levegőt. A
roló le volt eresztve, nem tudott benézni.

Mit tegyen?
Az idő telt. Visszament Rolához.
–  Valaki van ott bent – súgta. – De lehet, hogy közben

valaki más a benzinkút irodájában lapul. Ne tedd el a
pisztolyt, és állj készen. Kinyitom résnyire az ablakot, és
kiemelem a légkondit. Megpróbálom csendben. Rendben?

– Rendben – bólintott Rola.
Alaposabban megnézte a keretet. Nem volt becsavarozva

vagy más módon rögzítve. Ha egy-két centit feljebb csúsztatja,
akkor egy gyors mozdulattal kihúzhatja a készüléket. Fejben



végigpróbálta az egészet, és az ablak aljára tette kezét.
Rola a falnak vetette a hátát, és célra tartotta a pisztolyt.

Wilde némán formázta a szájával a számokat, hogy a társa is
lássa.

Egy, kettő…
Háromra egy lökéssel felnyitotta a rámát, és kitépte a

műanyag dobozt a helyéről. Ezzel egy időben Rola is akcióba
lendült, egy mozdulattal az ablak felé rántotta a fegyvert, és
felkészült, hogy meghúzza a ravaszt.

Amikor meglátta, hogy ki van bent, leeresztette a
pisztolyt.

Wilde ledobta a légkondicionálót, és ő is benézett.
Crash Maynard feküdt odabenn egy ágyhoz láncolva.
A kezét fehér gézbe bugyolálták. Csodálkozva nézte őket.

Wilde gyorsan mozdult, a mutatóujját a szája elé emelte,
becsusszant az ablakrésen, és odasietett hozzá.

– Maradj csendben, Crash! – súgta neki. – Segíteni jöttünk.
A srác arcán könnycseppek folytak végig.
– Haza akarok menni. – Úgy beszélt, mint egy kisgyerek.
–  Haza is fogsz menni – suttogta Wilde. – Megígérem.

Hányan vannak itt?
Crash felemelte a bekötözött kezét.
– Nézze, mit csináltak velem!
– Igen, tudom. Rögtön viszünk orvoshoz. De most figyelj

rám, Crash. Hányan vannak?
–  Nem tudom. Nem beszélnek, és símaszkot viselnek.

Kérem. Kérem! Vigyenek haza. Kérem!
Sírva fakadt. Wilde megnézte a láncot, amellyel

megbilincselték: a fiú bokájától egy falba erősített
fémkampóig vezetett. Visszanézett Rolára. Csodálkozva vette
észre, hogy eltűnt az ablakból.

Két pillanattal később Rola újra bekukucskált, de már egy
eldobott feszítővasat tartott a kezében. Beadta az ablakon.

– Kérem szépen! – sírt Crash.
– Minden rendben lesz, szedd össze magad.
Wilde a falba erősített kampót próbálta lefeszíteni a

fémrúddal. Nem tartott soká. Két rántás, és a kampó kiszakadt
a helyéről.



Crash tizenhat éves volt, majdnem akkora, mint egy
felnőtt ember. Wilde elbírta volna, ha vinni kell, de ő gyorsan
lemászott az ágyról, és felállt.

–  Tudod, hogy hol vannak? – kérdezte Wilde. Crash
megrázta a fejét.

– Vigyenek haza, kérem szépen.
– Na és Naomi?
Biztos volt benne, hogy tudja a választ. És a srác

csodálkozó arca csak megerősítette benne.
– Naomi Pine?
– Mindegy, hagyjuk.
Az ablakhoz mentek. Először Crash mászott ki, Rola

kívülről segített neki. Wilde közvetlenül a nyomában maradt.
Amikor ő is kiért, leguggoltak, igyekeztek a lehető legkisebbre
húzni magukat.

– Vidd vissza a kocsihoz – súgta Wilde Rolának.
– Gyere velünk.
– Nem. Más dolgom van.
– Szerinted lehet, hogy Naomi is…
– Menj. Vidd a srácot.
Rola farkasszemet nézett vele.
–  Egyszerűen hívhatjuk a rendőrséget, Wilde. Tíz percen

belül ideér száz zsaru, és körülveszi a házat.
– Nem – rázta a fejét Wilde.
– Nem értelek…
– Most nincs rá idő, hogy elmagyarázzam. Vidd. Nem lesz

semmi bajom.
Rola a testvére arcát tanulmányozta. Wilde-ot zavarta a

pillantása, mégsem mondott neki semmit. Végül a nő vágott
egy grimaszt, és a kezébe nyomta a pisztolyt.

– Hátha kelleni fog.
– Kösz.
– Tizenöt percet kapsz. Ha addig nem jelentkezel, hívom a

zsarukat.
–  Inkább ne várj rám. Menjetek vissza a kocsihoz, és

rögtön vidd a srácot a Valley Kórházba. Ott van náluk az ujja.
Minden másodperc számít.

– Nem tetszik ez nekem, Wilde.



– Bízz bennem, hugicám.
Erre Rola szeme elkerekedett. Crashre pillantott.
– Szerinted bírja a futást?
A fiú már nem sírt.
– Mehetünk – mondta.
Rola indult először, Crash közvetlenül mögötte. Az ép

kezével tartotta a sérült kezét. Wilde kivárta, hogy eltűnjenek.
Újra megnézte a nyomkövető appot.

Már alig maradt ideje.



HARMINCHETEDIK FEJEZET

Wilde visszalopakodott a benzinkút hátuljához, és onnan
ahhoz a falrészhez, amelyen a kopott GUMIJAVÍTÁS felirat
díszelgett. Néhány másodperc elég volt hozzá, hogy a
résnyire hagyott ajtajú szerelőműhely elé érjen. Hasra feküdt,
és olyan laposra húzta össze magát, amennyire csak bírta.

Sietnie kellett.
Ebből a pozícióból lesett be a nyíláson. Látta, hogy a

redőny kerekeken forog, egy sínen csúszik végig, és kézzel
kell felhúzni, nem motor mozgatja. Ez szerencse volt.
Feltérdelt, az ajtó alá nyúlt, és mintha a bicepszét akarná
erősíteni, egy centivel feljebb húzta.

A fém megcsikordult.
Elég hangos volt ez ahhoz, hogy meghallhassa valaki?

Nem tudta eldönteni, de azt feltételezte, hogy a műhelyben
nincs senki. Valószínűbbnek tartotta, hogy az emberrabló
inkább a benzinkút mellett lévő irodában van – igazából nem
is maradt más lehetősége.

Wilde nem moccant, fülelt. De senki nem közeledett.
Csupán a sztrádán elhúzó autók ismerős kakofóniáját hallotta.
Abban reménykedett, hogy onnan nem veszik észre. Nem
akarta, hogy valaki esetleg értesítse a rendőrséget, mert
betörőt látott az út mentén.

Egyelőre biztosan nem.
Még egy centivel feljebb húzta az ajtót. És még eggyel.

Nyikorgás, és újabb nyikorgás.
Ennyi elég. Már húszcentisre tágult a rés, többre nem is

volt szüksége. Újra lehasalt, és vonagló mozdulatokkal
beküzdötte magát a műhelybe.

Sötétség vette körül.
Port vert fel, telement az orra, de nem zavarta. A műhely

kifolyt benzintől és rozsdától bűzlött. Felállt, de továbbra is



összegörnyedt, és a lehető legmesszebb húzódott a fal
túloldalán lévő irodától.

Hallotta, hogy valaki gépel odaát.
Wilde nem hazudott Rolának, de nem mondta el neki a

teljes igazságot. Nem árulta el, hogy a lehető legegyszerűbben
akadt az országút menti pihenőhely nyomára – annak a GPS-
nyomkövetőnek a segítségével, amelyet a nő adott neki. Azt
sem vallotta be, hogy az autó, amelyet meglátott a
szervizállásban, és amely mögött éppen meghúzta magát,
ugyanaz a Chevrolet Cruze volt, amelyet Gavin Chambers
használt, amikor a 7-Eleven parkolójában találkoztak.

És ezzel Gavin hibát követett el.
Wilde már egy ideje figyelte őt, de amikor a szokásos

sofőrje és SUV-ja nélkül érkezett a 7-Eleven elé, komolyan
gyanakodni kezdett. Miért kezdett egyszer csak egyedül járni?
Akinek ennyi pénze van, és általában sofőr furikázza egy
Cadillac Escalade-ben, az miért vált Chevrolet Cruze-ra, arra
az autóra, amelyet főleg az autókölcsönzők használnak?

Önmagában ez még semmit sem jelentett. De már valami
volt.

Miközben még mindig a Chevy mögött guggolt – és még
mindig hallotta a számítógép billentyűinek kopogását –,
ránézett a telefonjára. Két perc múlva érkezik a másik autó.
Fel kell készülnie.

A hátsó keréktől az elsőhöz mászott, és onnan a
lökhárítóhoz. Balra nézett, az irodába nyíló ajtót kereste.

Nyitva volt.
Egy férfi hátát látta a nyílásban, de ahhoz, hogy biztos

lehessen a dolgában, közelebb kellett mennie. Behúzott
nyakkal a polcok felé óvakodott. Mire legfeljebb egy méter
választotta el a hátsó faltól, már ki tudta venni a gépelő férfi
arcát.

Gavin Chambers.
Gavin hirtelen Wilde irányába fordult.
Ő azonnal hasra vágta magát. A pisztoly hátul volt az

övébe tűzve, hátranyúlt, és elővette. Biztos volt benne, hogy a
másik is hord magánál fegyvert. Ha észrevette, ha elindul
felé…



De nem.
Megérkezett az autó. Elhaladt a lezárt kapu mellett,

bekapcsolt egy érzékelőt, és riasztotta Gavint: a férfi erre
kapta fel a fejét.

Wilde hátrébb húzódott, megpróbált a Chevrolet Cruze és
a távolabbi fal között láthatatlanná válni. Egy perccel később
hallotta, hogy megzörren a másik szervizbeálló ajtaja. Gavin
Chambers felállt. Wilde a karosszéria alatt leselkedve látta,
hogy kimegy, azután hallotta, hogy teljesen feltolja, majd
amikor az autó beállt, azonnal le is húzza mögötte a
fémredőnyt.

Kinyílt a kocsi ajtaja, és kiszállt a sofőr.
–  Elküldte Maynard a filmet? Megnézted már? – Saul

Strauss volt az.
– Pont most nézem – felelte a másik.
– És?
– Színarany. Rozsdás beismeri, hogy megölte Ansont, bár

azt állítja, hogy önvédelem volt.
– Atyaég!
– Bizony.
– Azonnal szét kell küldenünk. Nem kockáztathatunk.
– Egyetértek – helyeselt Gavin.
A két férfi az iroda felé indult. Wilde maradt, ahol volt.
–  Tudtam – mondta Strauss vidáman. – Tudtam, hogy

létezik a felvétel! Nem akartam, ilyen messzire menni, de…
– Most már legalább értem, hogy Dash miért vonakodott

ennyire – válaszolta Gavin. – Egész biztosan tönkreteszi
Rozsdást, de saját magának is árt. Abban nem vagyok biztos,
hogy elítélhetik-e Maynardet azért, mert segített eltüntetni a
testet. Valószínűleg elévült. De legalább mindenki megtudja,
mit csinált.

– És hagyta, hogy Raymond Starkot ártatlanul lecsukják.
– Így van.
– Egy dolog, ha valaki segít egy havernak. De tűrni, hogy

valaki az egész életét börtönben töltse…
– Rohadék – értett egyet Gavin. – Küldjük a fájlt!
Wilde nem mozdult. Megállíthatta volna őket, elég, ha

feláll, rájuk szegezi a pisztolyt, és nem engedi, hogy



visszamenjenek a komputerhez.
De nem tett semmit.
Várt.
–  Már beharangoztam – hallatszott Gavin hangja a

szomszédból.
– Az összes nagy tévétársaságnak?
– Meg néhány bloggernek meg twitterezőnek.
– Ne várjunk, barátom. Nyomj egy Entert!
Ez volt az utolsó pillanat, amikor még közbeléphetett

volna. Hallotta a billentyű kattanását.
– Megvagyunk – állapította meg Gavin.
Tisztán hallatszott a hangjában a megkönnyebbülés.
– Engedjük el a gyereket – mondta Strauss. – Megvannak

a koordináták, hogy idehívjuk Maynardéket?
– Nem kéne még várnunk? – gondolkodott Gavin.
– Mire?
– Fogalmam sincs. Hátha van még más is.
– Más?
– Más felvételek. Lehet, hogy nem adtak mindent ide.
– Hagyjuk már. Így is messzire mentünk. Az a gyerek…
–  Jó – Wilde hallani vélte Gavin hangjában a zavart. –

Igaz.
– Kérem a símaszkot. Gyere, essünk túl rajta.
Wilde előbújt a rejtekhelyéről, és rájuk szegezte a

pisztolyt.
– Már nem kell.
Gavin Chambers és Saul Strauss megpördült. Wilde

megmutatta a fegyvert.
–  Egy rossz mozdulat, és mindkettőjüknek vége. Gavin,

fogadnék, hogy van fegyvere.
– Van.
– Bal hónalj alatti tok?
– Igen.
–  Ismeri a szabályt. Hüvelyk- és mutatóujj. Dobja ide. És

lassan. Saul?
– Nálam nincs – Saul mindkét kezét felemelte, és intett.
–  Akkor tartsa a kezét az asztalon, hogy lássam. Gavin,

jöhet a pisztoly.



Gavin Chambers elővette a pisztolyt, és Wilde felé lökte a
földön. Ő felkapta, és az övébe tűzte.

– Hogy jött rá? – kérdezte Gavin.
– Sok apróságból. De a legfontosabb volt a legegyszerűbb.

Folyton azon agyaltam, hogyan lehet elrabolni Crasht ilyen
közel az otthonához, miközben ennyi profi őrzi. A szimpla
válasz: hogy nem lehet. Az őrnek is benne kell lennie. –
Mindkettejüket végigmérte. – Gondolom, ez az egész Naomi
Pine szökése után jutott eszükbe.

– Igen – bólintott Gavin.
–  Nem rossz. Naomi eltűnik. Bizonytalan viszonyban áll

Crashsel. Vagyis, ha ő is eltűnik, mindenki összekapcsolja
majd a két esetet, és ezzel időhöz jutnak. Ez a tökéletes
elterelés. Még el is mondta nekem, Gavin.

– Mit mondtam?
– Az ökokapszulánál a Szellemhadseregről beszélt. Bármit

tettek, a taktikai megtévesztés volt a lényeg.
– És most mégis itt vagyunk.
– Itt vagyunk.
Gavin elmosolyodott.
– Túlzásba estünk, mi?
– Hát, igen.
–  Nem számítottam rá, hogy Maynardék behozzák

Hestert meg magát.
–  Igen, ez volt az első meglepetés. Ezért próbált folyton

arról meggyőzni, hogy Naomi mennyire fontos. Tudta, hogy
ha esetleg sikerül megtalálnom, azzal sem jutok közelebb
Crashhez. Csak az a baj, hogy mindketten ezt a témát
erőltették. Saul, maga Crash eltűnésének estéjén felbukkan a
Sheraton bárjában, és Naomiról kérdezget. Miért? Akkor még
nem értettem. De ha elhitte is, hogy ezek ketten jóban vannak,
miért kérne pont tőlem segítséget? Igazából csak el akart
ültetni bennem egy gondolatot, hogy rossz irányba induljak.
És maga – Wilde megint Gavin felé fordult – odajön a 7-
Elevenhez valami titkos üzenettel, amelyet éppen akkor
sikerült előbányászniuk, csak hogy tényleg elhiggyem: bármi
is történt Crashsel, ahhoz Naominak is köze van.

Gavin fejében is fény gyúlt. Bólintott.



– Megkért rá, hogy vigyem vissza Maynardékhez.
– Pontosan.
– Akkor dugta el a GPS-nyomkövetöt az utastérben.
–  Egy gazdag és sikeres ember, aki drága kocsival és

sofőrrel jár, váratlanul átül egy Chevy Cruze-ba? Gondoltam,
kölcsönözte.

– De nem lehetett benne biztos.
–  Csak megpróbáltam elvarrni az összes szálat. Azután

ma Saul nyugodtan felbukkan az iskolánál. Azt állítja, vannak
emberei, akik követnek, és van egy belső forrása a Maynard-
házban. De kicsoda? Hester biztosan nem beszélt. Az én
munkatársaim sem. Maynardék? Kizárt. Csak az emberrabló
lehetett. Maga, Gavin.

–  Zárjuk ki a téves állításokat, és ami marad – idézte
Arthur Conan Doyle-t Saul –, akármilyen hihetetlennek
hangzik is, az az igazság.

–  Pontosan. Így aztán, amikor Saul elvitt a Sing Singbe,
nála is elrejtettem egy GPS-nyomkövetőt. És miután kirakott
Maynardéknél, erre a helyre jött. Nem maradt soká,
gondolom, enni adott a srácnak, megnézte, mi van vele. De a
Gavin Cruze-ában lévő lokátor szerint egy nappal korábban ő
is járt itt. Hogy kerülnének mindketten egy isten háta mögötti
kis benzinkúthoz? Együtt kellett csinálniuk. Ja, és az ujj
koordinátái pont arra a helyre mutattak, ahol
gyerekkoromban megtaláltak. Ez is erős túlzás volt: egyedül
azért találhatta ki valaki, hogy engem összezavarjon. De én is
tévedtem párszor. Például arra tippeltem, hogy ez csak a
találkozóhelyük. Itt bújnak össze, ha valamit meg kell
beszélniük, meg ilyesmi. De amikor idejöttem, csodálkozva
láttam, hogy le van zárva.

– Hogy lopózott be? Az összes bejáratnál van érzékelőnk.
– Hátul nincs. A Dairy Queen felé.
– Ezek szerint, megtalálta Crasht a Dunkin’ Donutsban.
– Igen.
– És most hol van?
– Valószínűleg kórházban. Rola elvitte.
– Szóval, Rola is tud erről?
Wilde úgy gondolta, jobb, ha nem válaszol.



–  De érti, hogy miért csináltuk – szólt közbe Strauss. –
Látja a veszélyt, ugye?

–  Nekem is időbe telt, míg megszabadultam az önző
szemellenzőmtől – magyarázta Gavin. – Egy karizmatikus
vezér úgy be tudja hálózni az embert, úgy le tudja kenyerezni,
hogy már nem látja, mi hazugság, és mi nem. Csakhogy Saul
elkezdett nekem a saját igazáról beszélni.

–  Nem is volt szükség túl sok magyarázkodásra.
Nélkülem is felnyílt volna a szemed.

–  Talán igen. Túl sok gyógyszert szed, túl szeszélyesen
viselkedik, túl könnyen manipulál másokat. Tetszett, amikor
azt mondta, hogy csak akkor építhetünk új társadalmi rendet,
ha előbb lebontjuk a régit, de minél több időt töltöttem vele,
annál tisztábban láttam, hogy Rozsdás semmit sem akar
újjáépíteni. Tönkre akarja tenni ezt az országot. Darabokra
akarja tépni.

– Öreg emberek vagyunk, és nem sok mindenben értünk
egyet – vette át a szót Saul. – Én az egyik oldalon állok, Gavin
messze, a túloldalon. De mindketten amerikaiak vagyunk.

–  A véleményünk látszólag nagyon különböző, de a
normalitás keretein belül marad.

–  És Rozsdás mást akar. Ő azt szeretné, hogy mindenki
válasszon oldalt. Mindenkiből szélsőségest akar csinálni.

–  Úgy látom, sikerült neki. – Wilde nem eresztette le a
pisztolyt.

– Mit akar ezzel mondani?
–  Elraboltak egy gyereket. Levágták az ujját. Ha ez nem

szélsőséges…
Mindketten döbbent arcot vágtak.
– Mi talán így akartuk?
– Mindegy, hogy ki mit akart.
–  Akkor tessék, mondja meg – háborodott fel Strauss –,

Dash Maynard ideadta volna másképpen ezt a felvételt?
–  Mondtam már: mindegy. Döntöttek, ezt választották. –

Wilde lassan beszélt, minden szót külön hangsúlyozott. –
Levágták. Egy. Gyerek. Ujját.

Gavin Chambers lehorgasztotta a fejét. Saul Strauss
szeretett volna büszkén nézni, de megremegett a szája széle.



– Begyógyszereztük, mielőtt csináltuk. Nem volt magánál
– mentegetőzött. – Nem akartunk sem fájdalmat okozni, sem
traumatizálni.

–  Megcsonkították. Azután azzal fenyegetőztek, hogy az
egész karját levágják. És ha Maynardék nem küldik el a
filmet? Akkor meg is csinálják? A karját küldik el nekik?

–  Magának mennyit érne, hogy megmentse több millió
ember életét? – nézett fel Gavin.

– Most nem rólam van szó.
–  Mind a hárman katonák vagyunk, szóval,

mindannyiunkról szó van, bassza meg – dühödött fel Gavin. –
Talán nem annyira feltűnő, hogy ez is egy csatatér, de itt is
milliók halhatnak meg. Milliók. Mit csinálna, ha tudná, hogy
egyvalaki megcsonkítása vagy meggyilkolása, még ha egy
ártatlan kölyökről van is szó, rengeteg embert megmenthet?

– Sikamlós terepre tévedt, ezredes.
– Aki a frontvonalban harcol, az mindig sikamlós terepen

jár. Tudja jól. A saját ujjunkat levágtuk volna, hogy életeket
mentsünk? Hát persze. Csak most nem volt rá szükség. Az
élet nem fekete-fehér, Wilde. Manapság sokan azt hiszik.
Azok, akik a neten gyalázkodnak, mind úgy látják, hogy
valami vagy teljesen jó, vagy teljesen rossz. De az élet szürke.
A lényeg a részletekben rejlik.

– Még most is – tette hozzá Saul. – Úgy beszélget velünk,
hogy közben fegyvert fog ránk. Gavin és én szívesen
megfizetünk azért, amit tettünk. Úgy éreztük, hogy nincs más
választásunk. De megmentettük Raymondot…

– Kijavítottunk egy borzasztó hibát – helyeselt Gavin. – Ez
nem elméleti kérdés.

–  És ha nagyobb léptékben nézzük, talán megmentettük
az országot. Az a felvétel, amit nyilvánosságra hoztunk,
megváltoztathatja a történelmet.

A két férfi várt. Wilde-on volt a sor, hogy mondjon
valamit.

Eltelt néhány másodperc, és Gavin Saul Strauss karjára
tette a kezét.

– Atyaég!
– Mit van? – csodálkozott Saul.

É



– Ért minket.
– Miről beszélsz? – csodálkozott Saul.
Gavin egyenesen Wilde szemébe nézett.
– Ő már azelőtt a garázsban bujkált, hogy te megérkeztél.
– És?
–  És várt. Megvárta, hogy ideérj. Megvárta, hogy

szétküldjük a fájlt.
Csend.
Már Strauss is értette. Ő is Wilde szemébe nézett.
–  Megállíthatott volna minket. Két perccel korábban is

előugorhatott volna fegyverrel a kezében.
– És akkor a felvétel soha nem kerül nyilvánosságra.
– De nem mozdult.
A két férfi egyszerre bólintott.
– Kijött velünk a sikamlós terepre.
Wilde hallgatott.
–  Végül is – mondta Gavin – mindhárman katonák

vagyunk.
–  Az utolsó bevetésen. És hagyta, hogy végrehajtsuk a

feladatot.
– Ami az én esetemben – folytatta Gavin, és Saul elé lépett

– öngyilkos akció.
Most már Wilde-nak is meg kellett szólalnia.
– Várjunk. Miért?
–  Én elleszek a börtönben – magyarázta Saul. – Ott is

elmondhatom a véleményem. Védelmezhetek másokat.
–  De én öreg vagyok, nem vállalom a börtönéletet –

csóválta a fejét Gavin. Kinyújtotta a kezét. – Kérem vissza a
pisztolyom, Wilde. Katona a katonától. A saját feltételeim
szerint szeretném befejezni.

Öngyilkosság.
– Nem! – csattant fel Wilde.
– Akkor verekedni fogunk. Kényszerítem rá, hogy lelőjön.
– Az sem valószínű. Most nagyon figyeljenek. Maguknak

is volt egy feladatuk, nekem is volt. Az enyém az, hogy
megkeressek két elkóborolt kamaszt. Egyet megmentettem,
azután itt maradtam, hogy átkutassam a környéket, hátha itt a
másik is. Ezt mondom majd Rolának. Gondolom, Naomi nincs



itt.
–  Nincs – felelte Saul csodálkozva. – Fogalmunk sincs,

hogy vele mi van.
– Akkor nekem nincs más dolgom.
– Nem értem – mondta Saul.
– Szerintem érti – felelte Wilde.
Nem mondott többet. Az övébe tűzte a pisztolyt, és

kisétált a szabadba.
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HARMINCNYOLCADIK FEJEZET
HÁROM HÉTTEL KÉSŐBB

Hester éppen befejezett egy megbeszélést Simon Greene-nel, a
gazdag pénzügyi tanácsadóval, akit levideóztak, amikor a
Central Parkban megütött egy hajléktalannak látszó embert.
Igazából rokonszenvesnek találta Greene-t, úgy érezte, a
vádak túlzók, ráadásul a manhattani ügyészi irodából azzal
hívták fel, hogy valószínűleg nem viszik bíróság elé az ügyet,
részben azért, mert nem találják az állítólagos sértettet.

Hester az ajtóig kísérte a vendégét.
Simon Greene megköszönte a segítséget, ő meg adott neki

egy puszit. Ekkor vette észre a váróhelyiségben ülő nőt, és
odarohant a vezető asszisztenséhez, Sarah McLynnhez.

– Mit akar itt Delia Maynard?
– Tizenöt percet kért. Azt mondta, fontos.
– Azonnal szólnia kellett volna.
– Szóltam.
– Mikor?
– Üzeneteket nem nézett?
– Egy üzenet nem szólás.
–  Ezt már nagyon sokszor megbeszéltük. Azt mondta,

semmilyen körülmények között ne zavarjam a megbeszéléseit,
és a beosztásának változásairól küldjek üzenetet.

– Ezt mondtam?
–  Szóról szóra. Most van tizenöt perce a következő

ügyfélig, tizenöt perc már kiszámlázható, és Delia Maynard az
ügyfele. Mondjam neki, hogy menjen haza, vagy…

– Hagyja már abba! Még nálam is rosszabb. Küldje be.
Hester három héttel ezelőtt, azon a szörnyű napon

találkozott utoljára Mrs. Maynarddel, amikor megtalálták
Crash ujját. Sarah bevezette Deliát az irodába, és becsukta
maga mögött az ajtót. A két nő sokáig csak állt, és nézte



egymást.
– Hogy van a fia? – törte meg Hester a csöndet.
– Jobban. Sikerült visszavarrni az ujját.
– Nagyszerű.
– Testileg minden rendben.
– És lelkileg?
–  Rémálmai vannak. Akárkik rabolták is el, igazából jól

bántak vele, de…
– Megértem. És végül nem vonták be a rendőrséget, ugye?
– Hát, nem.
– Senki sem kérdezte meg, hogy mi történt az ujjával?
–  Az orvos persze tudni akarta. Azt mondtuk, hogy

pecázás közben történt baleset. Valószínűleg nem hitt nekünk,
főleg, mert több óra telt el az ujj és Crash érkezése között, de
nem volt bizonyítéka.

– Szóval, senki sem hallott az emberrablásról.
– Senki.
Delia nem sejtette, hogy Gavin Chambers és Saul Strauss

rabolta el a fiát, de Hester természetesen mindenről tudott.
Három héttel korábban Wilde a bizalmába avatta – rajta kívül
viszont egy léleknek sem beszélt az esetről. Hester nem értett
egyet azzal, ahogy Wilde befejezte az ügyet. Az ember ne
lépjen a rendszer határain kívülre, még akkor sem, ha az
hibás. Még egy tévesen letartóztatott ember kiszabadítása
vagy a világ megmentése – hú, micsoda hatásvadász túlzás! –
sem elég ok, hogy levágják egy gyerek ujját.

Az elmúlt három héten Wilde-dal sem találkozott.
– Miben segíthetek, Delia?
– Búcsúzni szeretnék.
– Vagyis?
– A családdal Európába költözünk egy időre.
– Értem.
–  El sem tudja képzelni, hogy élünk, amióta

nyilvánosságra került az a videó.
– Szerintem el tudom.
–  Rozsdás rajongói folyton azzal fenyegetnek, hogy

megölnek. Azt hiszik, Dash találta ki az egészet, vagy ő vágta
úgy össze, hogy tönkretegye a példaképüket.

Á



– Álhír.
– Igen. Maga az ügyvédünk, tudja, hogy Dash nem fűzhet

hozzá semmit, és a hitelességéről sem nyilatkozhat.
Hester nagyot nyelt.
–  Így van. A saját bűnösségével kapcsolatban nem kell

tanúskodnia.
Azzal, hogy segédkezett a holttest elszállításában, Dash

Maynard bűncselekményt követett el. Hester ingyen is vállalta
volna Raymond Stark ügyét, de sajnos nem tehette, hiszen
Maynardéknek dolgozott, és kettejük között érdekellentét állt
fenn. Meg volt kötve a keze. Nagyon szerette volna, hogy
Dash vállalja a nyilvánosságot, de mint az ügyvédje,
kénytelen volt lebeszélni róla.

A rendszer hibás, de ez a rendszer.
Dash valószínűleg úgysem vállalta volna, amit tett. És

valószínűleg nem is segített volna vele semmit. Ez volt a
legrosszabb az egészben. Először úgy tűnt, hogy a felvétel
nyilvánosságra kerülése egyszer és mindenkorra tönkreteszi
Rozsdás Eggerst.

Először.
Csakhogy a mitológiai szörnyek halhatatlanok. Hát nem?

Ha valaki megpróbálja megölni őket, még erősebben
születnek újjá. Tehát: a videó hamisítvány. Nem egy az
egyben hamis, hanem hozzányúltak. Ha nem nyúltak hozzá,
akkor harminc évvel ezelőtt történt, vagyis már nem fontos.
Ha fontos, akkor Rozsdás a felvételen jól hallhatóan kijelenti,
hogy önvédelemből ölt, és az nem bűncselekmény. Ha viszont
mégis bűncselekmény, akkor harminc évvel ezelőtt történt,
amikor Rozsdás Eggers még egyetemre járt, és hát valaki
megpróbálta megölni, vagyis neki nem volt más választása,
kénytelen volt megvédeni magát.

Később ugyan egy ártatlan, fekete férfit vádoltak meg a
gyilkossággal, de az a rendőrség hibája, nem Rozsdás Eggersé.
Az a sunyi zsaru, Kindler tehet mindenről. A rasszista
rendszer a hibás. És ha nem rasszista, Raymond Starknak
tizenhét éves korára priusza volt, úgyhogy előbb-utóbb úgyis
börtönben végezte volna, legfeljebb valami más miatt. Nem
lehetetlen, hogy azon az estén el is követett valamit. Ki tudja?



Talán tényleg benne volt Christopher Anson
meggyilkolásában. Ha önvédelem volt, az sincs kizárva, hogy
Raymond Stark és Christopher Anson összefogott, és ketten
támadtak Rozsdás Eggersre. Talán közösen próbálták meg
kirabolni, és Raymond Stark kezében a késsel menekült el.
Megeshet, hogy ezért találták meg nála a gyilkos fegyvert.

Vagy valami hasonló.
A média nagy része kinevette ezeket az elméleteket, de

Rozsdás támogatói, akár a szélsőjobbról, akár a szélsőbalról
érkeztek, megmakacsolták magukat, és még hevesebben álltak
ki az emberük mellett.

– Azt mondta, soha nem árulna el – mondta Delia.
– Tessék?
–  Bármiről van is szó. Még akkor sem, ha megállíthatná

Hitlert. Amit mint ügyvéd hall az ügyféltől, azt soha nem
mondja el senkinek.

–  Így van. – Hesternek nem tetszett ez a bevezető. – Bár
nekem meg azt mondták, hogy a felvételeken nincs semmi
terhelő.

–  Erről a videóról nem tudtam – mentegetőzött Delia. –
Fogalmam sem volt róla, hogy létezik. Dash nem árulta el,
hogy segített Rozsdásnak megszabadulni egy hullától.

– Persze, tudom.
– Addigra én már elmentem onnan.
Hester úgy érezte, hogy egy fagyos kéz szorítja meg a

gerincét.
– Tessék?
–  Rozsdás és Christopher sokat veszekedett. És sokszor

miattam. Harminc évvel ezelőtt történt, és még minden
másképpen ment. A lányok dolgok voltak, csillogó tárgyak.
Gondolom, aznap este nagyon összevesztek a bárban.
Akkoriban Rozsdással jártam, és már kezdtük egészen
komolyan venni. Az egyik szenátor fontos megbízást adott
neki, Christophert meg észre sem vette. Nem tudom. De már
mindegy is. Szóval, Christopher kopogtatott az ajtómon, és én
beengedtem. Részeg volt, meg akart csókolni, én meg
ellenkeztem. De ő nem állt le. Úgy gondolta, egyetlen lány
sem mondhat nemet Christopher Ansonnek, főleg nem a



riválisa barátnője. Tudja, mi következett. Utálom azt a
kifejezést, hogy „randierőszak” vagy „haveri erőszak”, de
harminc évvel ezelőtt az ilyesmire szánalmas módon csak
annyit mondtak, hogy „a fiúk már csak ilyenek”. Amikor
kiabálni kezdtem, könyörögtem, hogy hagyja abba, szájon
vágott. Átfutottam a konyhába. Ott erőszakolt meg, a kövön.
És újra meg akart erőszakolni. Mondjam meg az igazat? Nem
is emlékszem, mikor nyúltam bele a fiókba, vagy hogy vettem
elő a kést.

Hester döbbenten állt.
– Maga ölte meg?
Delia az ablakhoz sétált.
–  Ott ültem mellette a konyhakövön. A kés kiállt a

melléből. Azt hiszem, még élt, de én mozdulni sem tudtam.
Egy darabig hörgött, azután abbahagyta. Én meg csak ültem
ott. Fogalmam sincs, mennyi idő telt el. Így talált rám
Rozsdás. A konyhakövön, a hulla mellett. A kezébe vette az
ügyet. Megmosdatott, felöltöztetett, kivitt a Union Stationre.
Volt még egy késői gyorsvonat Washingtonból
Philadelphiába, felültetett rá, és azt mondta, csak akkor jöjjek
vissza, ha hív. Három napon át ki sem léptem a Marriott
szobájából. Felhozattam az ételt. Rozsdás azt mondta,
elrejtette a testet, senki nem fogja megtudni, mi történt.
Amikor visszamentem Washingtonba, már semmi nem volt a
régi közöttünk. El tudja képzelni, gondolom.

Hester érezte, hogy a szíve belülről a bordáit veri.
– Szakítottunk. És Dashsel kezdtem járni.
Vajon a két férfi megegyezett?, töprengett Hester. Delia

továbbra is egy tárgy maradt, egy csillogó dolog, amit a
segítségért cserébe elajándékoztak? Lehet, hogy Rozsdás,
akiről sokan azt mondják, hogy tönkreteszi az országot,
annyira szerette ezt a nőt, hogy a védelmében feláldozta a
saját boldogságát?

Vagy valami más rejtőzik a háttérben?
Ez az éjszaka rontotta meg Rozsdást? Megszabadult a

véres testtől, együtt élt egy borzasztó hazugsággal és a
következményeivel, elveszítette élete nagy szerelmét, és nem
sokkal később a szüleit. Talán ez billentette ki a fiatal



egyetemistát a biztos pályáról, és tette azzá a menthetetlenül
beteg figurává, amilyen mostanra lett?

Delia felemelte a kezét. Szomorúan mosolygott.
– A többi már történelem.
– És mindezek után együtt maradnak?
–  Dashsel? Leéltük együtt az életünket. Családunk van,

gyerekeink – főleg egy fiunk, aki rettenetes dolgokon ment
keresztül, és biztonságra van szüksége. Mindketten
megőriztük a titkainkat. Én most legalább megtudtam az övét.

– De nem akarja elárulni neki a sajátját?
–  Hogy igazából én öltem meg Christophert? – Delia

megrázta a fejét. – Soha.
– Szörnyű lesz ezzel együtt élnie.
–  Több mint harminc éve élek ezzel együtt. – Feltűnően

megnézte az óráját. – Most már mennem kell.
–  Senki nem okolná azért, amit tett. – Hester szerette

volna, hogy ne hallatsszon ki a kétségbeesés a hangjából. –
Megerőszakolták. Egy helyes cselekedettel túlléphet rajta.

–  Helyesen cselekszem. A saját szempontomból. A
családom szempontjából.

Megfordult, indulni készült.
– Volt egy titok, amit Dashsel együtt őrzött.
– Micsoda?
–  Mire gondolt, amikor hallotta, hogy Raymond Starkot

letartóztatták a gyilkosság miatt?
Delia nem válaszolt.
–  Mindketten tudták, mi az igazság. Maga is, Dash is.

Nem beszéltek róla egymással, de mindketten tudták, hogy
egy ártatlan embert kaptak el. Mégis hallgattak.

– Mit mondhattam volna?
– Hogy önvédelem volt.
– És elhitte volna azt bárki?
– Inkább hagyta, hogy Raymond Stark szenvedjen.
– Reméltem, hogy kiszabadul.
–  De nem szabadult. – Hester átvágott a szobán, hogy

egészen közelről nézhessen Delia arcába. – És amikor
életfogytiglanra ítélték azért, amit nem követett el? Amikor
megverték és megalázták?



–  Nem én ítéltem el. Nem én vertem meg, és nem én
aláztam meg. A felvételnek hála, most kiengedik, gondolom.

–  Téved, Delia. Az a videó ehhez nem elég. Raymond
Stark börtönben marad. – Hester vett egy nagy levegőt,
igyekezett józan hangon beszélni. – De kérem, hallgasson
meg…

– Nem. Most már mennem kell.
– Köze volt hozzá, hogy bezárják. Nem lehet, hogy…
– Viszontlátásra, Hester.
– Akkor elmondom én.
Delia mosolygott, és a fejét rázta.
– Nem mondhatja el.
Hester csak állt, az oldalához szorította az öklét, és egész

testében remegett.
– Először is, nincs bizonyíték. Egyszerűen letagadnám. De

még fontosabb, hogy nem élhet vissza az ügyfelével létrejött
bizalmi helyzettel. Még akkor sem, ha azzal Hitlertől óvná
meg a világot. Még akkor sem, ha egy ártatlan ember
börtönben marad miatta.

A rendszer hibás, de ez a rendszer.
Delia Maynard kisétált az irodából. Hester nem mozdult.

Sarah McLynn jött be.
– A következő ügyfél…
– Mondja le.
– Nem mondhatom le csak úgy. Ő…
– Mondja le!
A hang nem tűrt ellentmondást. Hester visszabotorkált az

íróasztalához. Remegő kézzel felvette a kagylót, és tárcsázott.
A másik oldalon kissé bizonytalanul szóltak bele.
– Halló.
– Oren?
Három hete nem beszéltek, a pizzázó óta nem találkoztak.

Hester nem hívta vissza, és nem felelt az üzeneteire.
– Jól vagy, Hester?
– El kell vinned valahova. Most azonnal vigyél el, kérlek.



HARMINCKILENCEDIK FEJEZET

Két órával később Oren a rendőrautójával leparkolt a
Mountain Road szélén. Leállította a motort. Egy darabig
mindketten némán ültek.

– Biztos, hogy akarod?
Hester bólintott, Oren pedig kiszállt, és kinyitotta neki az

ajtót. Kicsit feljebb kopott, ócska kereszt állt. Furcsa látvány
volt Hester számára – a fiát félig ateistának, félig zsidónak
nevelte –, de valahogyan mégsem bánta. Valakinek legalább
fontos volt. Valaki megpróbálta.

Kiment az út legszélére, és lenézett a meredek lejtőn.
– Szóval, itt…
– Igen.
Hester soha nem szedte össze a bátorságát – ha a bátorság

a megfelelő szó erre –, hogy idejöjjön. Ira képes volt rá.
Sokszor. De nem árulta el neki. Azt mondta, hogy autóba ül,
lemegy a 7-Elevenbe tejért, de ő tudta, hogy az országúton
félreáll egy kicsit, talán pont ezen a helyen, kiszáll, megnézi
ezt az ócska kis keresztet, és talán sírva fakad.

Ira nem beszélt erről neki. Most azt kívánta, bár beszélt
volna.

– Hova zuhant a kocsi?
–  Oda le. – Oren lemutatott egy távoli pontra a hegy

lábánál.
– Te voltál az egyik első rendőr, aki ideért.
Oren nem tudta eldönteni, hogy ez kérdés-e vagy

kijelentés.
– Igen.
– És a kocsi égett.
– Igen.
– Wilde addigra kihúzta Davidet.
Oren ezúttal csak bólintott.



– Wilde azt mondta, hogy ő vezetett.
–  Nekünk is azt mondta. De nem emeltünk vádat. Nem

volt alkohol a szerveztében. Az utak nedvesek voltak.
– Wilde vezetett?
– Az áll a jelentésben.
– Nem azt kérdeztem, hogy mi áll a jelentésben – fordult a

rendőr felé Hester.
Oren nem vette le a szemét a szurdokról.
– Ha egy autóbaleset egyetlen túlélője azt mondja, hogy ő

vezetett, akkor nehéz bebizonyítani, hogy másképpen volt.
– De Wilde hazudott, nem?
Oren nem válaszolt.
Hester tett egy lépést, most szinte összeért a válluk.
– Wilde és David a legjobb barátok voltak. Tudod, ugye?
– Tudom – bólintott Oren.
– Aznap a Miller’s Tavernben voltak. David kocsijával. Az

én Davidem nem járt gyakran bárokba, és nem ivott sokat, azt
hiszem, ez inkább Wilde szokása volt, de akkor gondjai voltak
Lailával. Semmi komoly. Semmi olyasmi, amin ne estek volna
túl. De a legjobb barátok elmentek, hogy kieresszék kicsit a
gőzt, vagy mit csinálnak a férfiak, ha bánatuk van. David túl
sokat ivott. A kórházban vért is vettek tőle, amikor bevitték…
amikor még azt hitték, hogy életben maradhat. Wilde nem
akarta, hogy David bajba kerüljön, és magára vállalta, hogy
vezetett. Hogy ő ült a volánnál.

Oren még mindig hallgatott.
– Így történt, Oren?
– Wilde-ot nem kérdezted meg?
– Ragaszkodik hozzá, hogy ő vezetett.
– De nem hiszel neki.
– Nem. Igazam van?
Oren lenézett, Hester a férfi szemét figyelte. Tiszta,

őszinte és szép volt.
– Oren?
A rendőr olyasmit mondott, ami őszintén meglepte

Hestert.
– Azt hiszem, nem pontosan tudod.
Egy percig szólni sem tudott. De végül:



– Mit akarsz ezzel mondani?
–  Wilde biztosan nem hagyta volna Davidet részegen

vezetni.
–  De akkor… – Hester nem tudta, mit mondjon. – Nem

értelek.
– Jártunk a Miller’s Tavernben. Wilde tényleg törzsvendég

volt, ezt jól mondtad. David nem, viszont aznap este eléggé
berúgott. Mindegy, úgysem tudnánk bizonyítani, de az egyik
vendég azt vallotta, hogy Wilde legalább egy fél órával David
előtt ment el. Egyedül.

– Miért?
– Nem tudom. Wilde nekünk is azt mondta, hogy ő ült a

kormánynál.
– David egyedül volt?
–  Egyedül és részegen, igen. De ez csak elmélet, Hester.

Akkoriban Wilde egy sátorban lakott, nem messze innen. –
Oren bal felé mutatott. – Úgy háromszáz méternyire, arra. De
mondom, nincs semmilyen bizonyítékom. Wilde kitartott
amellett, hogy ő vezetett, de én egyáltalán nem hittem neki.
Szerintem Wilde itt volt a közelben, valószínűleg hallotta a
balesetet, vagy látta a lángokat, és gondolom, meg akarta
védeni a barátját. És gondolom, furdalja a lelkiismeret, amiért
korábban jött el aznap éjjel a bárból.

Hester egy tompa ütést érzett a mellkasa mélyén.
– Szóval, szerinted David egyedül ült a kocsiban?
Amikor Oren bólintott, Hester térdre esett. Térdre esett, és

sírva fakadt.
Oren hagyta. Elég közel állt hozzá, ha szükség lesz rá, ott

van. De nem nyújtotta felé a kezét. Hála istennek.
Hála istennek, hogy ez az ember, ez a jó és rendes férfi

elég okos hozzá, hogy ne ölelje meg, és ne próbálja hamis
szavakkal vigasztalni.

Hagyta, hadd sírjon.
Telt az idő. Hester nem tudta, mennyi. Öt vagy tíz perc,

esetleg egy fél óra. Oren Carmichael mellette állt, és vigyázott
rá, mint egy néma testőr. Azután Hester visszaült az autóba,
és elindultak lefelé a Mountain Roadon. Egyikük sem szólalt
meg.



Végül:
– Oren!
– Itt vagyok.
– Ne haragudj, hogy nem hívtalak vissza.
Oren nem válaszolt.
–  Amikor elrohantál a pizzériából, hogy megnézz egy

autóbalesetet, úgy éreztem, nekünk nincs esélyünk – mert
jöjjön is bármi, ha rád nézek, mindig ott, a baleset helyszínén
foglak látni. Ha rád nézek, a halott fiam jut eszembe. Mindig
Davidre emlékeztetsz majd, úgyhogy nem lehetünk együtt.

A férfi az utat figyelte.
–  De aztán rohadtul elkezdtél hiányozni. Olyan volt,

mintha egy nagy lyuk volna a szívemben. El tudom képzelni,
hogy ez most minek hangzik. Arra gondoltam, hogy akkor
sem szeretnék nélküled élni, ha ennyire fáj – és Davidet sem
akarom elfelejteni soha, mert az rettentő volna. Mindig is
emlékezni fogok rá. Megértesz?

Oren bólintott.
– Értelek.
Hester a férfi kezére tette a kezét.
– Adsz nekünk még egy esélyt, Oren?
– Igen – felelte a férfi. – Nagyon szeretnék.



NEGYVENEDIK FEJEZET

Wilde retúrjegyet vett a Delta járatára, amely New York
LaGuardia repülőteréről a bostoni Loganre tartott. Nem volt
csomagja, nem akart hosszú ideig Bostonban maradni –
legfeljebb néhány órát. Azután már repül is haza.

Pontosabban úgy tervezte, hogy be sem megy a
repülőtérről a városba.

Miután leszállt a gép, Wilde az A terminálról átsétált az E-
re. Megállt az E7-es kapu előtt, ahonnan az American Airlines
Costa Ricába tartó 374-es járata indul majd nemsokára.

Két órája volt még.
Unalmában kinyitotta a családfakutató website-ot, és

megtalálta P. B. üzenetét. Újra elolvasta, gondolkodott egy
kicsit, és végül úgy döntött, hogy válaszol:

Szeretnék többet tudni, P. B. Találkozunk?
Éppen el akarta tenni a mobilját, amikor az megcsörrent.

Wilde megnézte a képernyőt: Matthew kereste. Azonnal
felvette.

– Minden rendben? – kérdezte.
– Nem kell így felvenni a telót – mondta Matthew. – Azt is

lehet mondani, hogy szia.
– Szia. Minden rendben?
– Igen, Wilde. Kivéve, hogy hetek óta nem találkoztunk.
– Bocs. Mi újság a suliban?
–  Alakul. Crash már újra jár. Folyton a kezén lévő

forradással henceg, és azt magyarázza, hogy pár rosszfiú
levágta az ujját. Anya szerint viszont pecázás közben érte
baleset. Wilde?

– Igen?
–  Mindenki azt mondja, hogy Naomi megszökött.

Szerintük valahol egy szigeten dekkol, és valami klassz vagy
egzotikus dolgot csinál – ami azért vicces, mert régen



mindenki tök nagy lúzernek hitte.
– Tudom.
– Még mindig keresed?
Wilde nem tudta, hogyan feleljen, úgyhogy a

legegyszerűbb megoldást választotta.
– Igen.
– Szuper. Hol vagy? Nagy zaj van a háttérben.
– Bostonban.
– Miért?
– Meglátogatom egy barátomat.
Matthew meghallhatott valamit a hangjában.
– Oké.
– Anyád hogy van?
– Még mindig Darryllel.
Darryl. Mr. Dizájner Cuccnak már neve is volt. Darryl.
– Ez már egészen komoly szerintem.
Wilde egy pillanatra lehunyta a szemét.
– Neked hogy tetszik a pasas?
–  Nem rossz – mondta Matthew, és ez tőle rajongásnak

számított.
– Örülök. Legyél jó fej vele.
– Brrrr.
– Anyád megérdemel ennyit.
– Jó, mindegy.
A Costa Rica-i járat utasai megkezdték a beszállást. A

földi utaskísérő előrehívta a segítségre szoruló vagy
kétévesnél fiatalabb gyerekkel repülő utasokat és az aktív
szolgálatban lévő katonákat.

– Más? – kérdezte még Wilde.
– Semmi. Minden oké.
– Hívj, ha kell bármi.
– Bármi?
– Igen.
– Kiadták az új Grand Theft Autót, de anya nem veszi meg,

mert túl erőszakosnak tartja.
– Vicces.
– Csá, Wilde.
– Majd beszélünk.



A légitársaság alkalmazottja éppen az első csoportba
tartozókat szólította, amikor letette a telefont. Wilde a kapu
körül gyülekező utasokat nézte.

Semmi.
Azután szólították a második, harmadik és negyedik

csoportba tartozókat. Még mindig semmi.
Wilde arra gondolt, hogy talán félreértett valamit, vagy

valaki megint a taktikai megtévesztés művészetét gyakorolja
rajta. Esetleg több járatra is vett jegyet, hogy átverje őt. Talán
nem is akar ma repülőre szállni.

De amikor az utolsó csoportot is a kapuhoz hívták, Wilde
meglátott egy fiatal lányt, aki – bizony! – baseballsapkát és
napszemüveget viselt.

Naomi Pine.
Előtte, két jeggyel a kezében, Ava O’Brien állt.
Wilde egy darabig nem mozdult. Nem volt dolga. Nem

kellett odamennie hozzájuk. Megtehette volna, hogy a Gavin
Chambersszel és Saul Strauss-szal való találkozáshoz
hasonlóan egyszerűen felszívódik.

De másképp döntött.
Nem halogatta tovább. Odasétált hozzájuk, és

megkopogtatta Naomi vállát. Naomi ijedten ugrott egyet.
Amikor megfordult, és meglátta Wilde-ot, a szája elé kapta a
kezét.

– Jézusom! Wilde?!
Ava is megfordult.
Néhány másodpercig mind mozdulatlanul álltak. Végül

Ava szólalt meg.
– Hogyan…
–  Emlékszel, amikor elbúcsúztunk a 7-Eleven

parkolójában, és megkértelek, hogy ereszd le az ablakot?
– Mi? – értetlenkedett Ava. – Mi van vele?
–  Behajoltam hozzád, és a kocsidba tettem egy GPS-

nyomkövetőt.
Ugyanaz a trükk volt, mint amit Gavinnel és Strauss-szal

is elsütött – hiszen Ava is túlzásba vitte az elterelő
hadműveleteket. Amikor Wilde elmondta neki, hogy Crash
eltűnt, neki eszébe jutott hirtelen, hogy Naomi említett valami



alakuló szerelmet a fiúval, és arra célozgatott, hogy ezek
ketten talán együtt szöktek meg.

Ava is megpróbálta elterelni a figyelmét. Csak az volt a
kérdés, hogy miért.

Crash Maynardhez nyilvánvalóan nem volt semmi köze.
– Maine-i vagy – mondta Wilde.
– Igen, emlékszem, hogy elmeséltem.
–  Miért költöznél New Jersey-be egy olyan munka

kedvéért, amihez túl vagy képezve?
Ava megrántotta a vállát.
– Változásra vágytam.
–  Nem. Az elmúlt három héten négyszer utaztál vissza

Maine-be.
– Ott él családom.
– És újra: nem. A Howard Johnson Hotelben szálltál meg

Dél-Portlandben, mert ott bújtattad el Naomit. Ráadásul
kétszer elmentél Windhambe, a Reménység – Bizalom
Adoptálási Ügynökséghez.

Ava becsukta a szemét.
–  Nem azért lettél segédtanár, mert New Jersey-ben

akartál élni. Hanem hogy közelebb legyél a lányodhoz, akit
örökbe adtál.

Egy pillanatig úgy tűnt, hogy Ava tagadni fog. De csak
egy pillanatig.

–  Meg kell értened – mondta Ava. – Soha nem akartam
igazán örökbe adni Naomit.

Tehát tényleg így volt.
– Csak tizenhét éves voltam, és nem jutott semmi jobb az

eszembe. De aztán… Nem is tudom, egy sugallat volt, vagy
vágy, vagy előérzet, vagy… szóval, újra elmentem az irodába.
Könyörögtem nekik, hogy árulják el, mi történt a lányommal.
Ők nemet mondtak. Először. Azután lefizettem valakit, aki
megadta Naomi új nevét és címét, de elmagyarázta, hogy
nincsenek jogaim. Nem bántam. Csak látni akartam.
Gondoltam…

– …elvállalod a tanári munkát, hogy a közelében lehess.
– Igen. Nem ártottam vele senkinek.
– Wilde! – Ez Naomi volt. – Ne akarjon visszavinni!



–  Csak tudni akartam, hogy van – mentegetőzött Ava. –
Ennyi az egész. Nem akartam összezavarni az életét. De
láttam, hogy milyen pokolian szenved. Nap mint nap nyugodt
arccal kellett végignéznem, ahogy bántják a lányom, és otthon
sem segít neki senki.

– És a barátja lettél – mondta Wilde. – A bizalmasa.
– Ez olyan nagy baj?
–  Mikor árulta el Ava az igazat? – kérdezte Wilde

Naomitól.
– Hogy ő az igazi anyám?
– Igen.
–  Amikor a kihívás után visszamentem. Először azt

hittem, hogy csak kitalálja, vagy álmodom az egészet.
Emlékszik, amikor a pincében beszélgettünk? Mennyire
szerettem volna, hogy valami megváltozzon!

Wilde bólintott.
– Nem csak a sulival volt baj. Mindennel. Az apámmal…
Elcsuklott a hangja.
Bernard Pine nem fogja sértetlenül megúszni. Rola már

dolgozott a terven, hogy a férfi megfizessen azért, amit tett.
– És együtt eldöntöttétek, hogy megszöktök.
–  Én nem akartam – mondta Ava. – Törvényesen

szerettem volna.
– Ezért jártál Lailánál.
–  Igen. De hiába hitte el, hogy Naomi örökbe fogadó

szülei iszonyatosak, ettől nekem még nem lett több jogom. Azt
mondta, hogy hónapokba vagy évekbe kerül, míg
bebizonyítjuk, hogy elhanyagolják vagy bántalmazzák, és még
úgy sem valószínű, hogy nyernénk.

– És ezután eszeltétek ki ezt. Te elszöksz és elbújsz. Te –
Wilde Avára nézett – szerzel neki egy hamis személyit, és az
iskolaév végén utánamész. Ha korábban felmondasz, az
gyanús lehet. Úgyhogy vártatok. És most együtt menekültök
az országból.

Ava csak nézte a férfit a nagy barna szemével.
Már senki nem állt sorban a kapunál. A légikisasszony a

következő járathoz szólította az utasokat.
Naomi lépett egyet Wilde felé, és a karjára tette a kezét.



–  Wilde, ha elkapnak, vissza kell mennem az apámhoz.
Avát pedig börtönbe csukják.

–  Ő a lányom – mondta Ava határozottan. – Teljes
szívemből szeretem.

Egymás mellett álltak, szemben a férfival.
– Tudom – felelte Wilde.
– Akkor?
–  Csak azért jöttem, hogy lássam, jól vagytok-e. És hogy

elbúcsúzzam.
Naomi olyan lendülettel ölelte meg Wilde-ot, hogy

majdnem felborította. A férfi általában kibújt az ilyen
ölelésekből. De most nem. Ezúttal nem. Hagyta, hogy a lány
magához szorítsa, és úgy érezte, ez így helyes.

– Köszönöm – súgta Naomi.
–  Ha valaha szükségetek van valamire… – biccentett

Wilde.
A kapunál álló nő újra bekapcsolta a hangosbeszélőt.
–  Utolsó figyelmeztetés a Costa Ricába tartó 374-es járat

utasainak.
– Jobb, ha indultok – mondta Wilde.
Naomi Avára nézett. Ava visszanézett rá. Azután Ava

megfordult, megfogta Wilde kezét, és olyat mondott, amivel
sikerült meglepnie a férfit.

– Gyere velünk, Wilde!
– Tessék?
Naomi összetette a két kezét.
– Lécci!
– Nem lehet – rázta meg a fejét Wilde.
Ava nem eresztette el a kezét, és megismételte, amit

mondott.
– Gyere velünk, Wilde!
– Nem.
– Miért nem? – kérdezte Ava.
– Őrültség volna.
– Na és? – Ava kábítóan, vakítóan mosolygott rá. – Ez az

egész őrültség.
Wilde újra megrázta a fejét, de úgy érezte, kettéhasad a

szíve.



– Most már tényleg be kell szállnotok.
–  Gyere velünk, Wilde – ismételte Ava. – Naominak

szüksége van rád. Talán nekem is, nem tudom biztosan. Ha
nem lesz jó, egyszerűen visszajössz.

– Nem mehetek.
A kapuban álló nő odament hozzájuk, és megköszörülte a

torkát.
– Fél perc múlva bezár a kapu.
–  Már mennek – mondta Wilde olyan hangon, amely

lezárta a vitát.
Naomi szemét könnyek futották el, és még egyszer

megölelte. Azután Ava megmutatta a jegyüket. Wilde nézte,
ahogy elindulnak a gép felé vezető folyosón. Naomi
hátrafordult és integetett. A férfi visszaintett neki.

Ava szeme az övét kereste, nézték még egy kicsit egymást,
azután a nő továbbindult, és Wilde úgy érezte, egyre
szélesebbre nyílik a mellkasában a hasadás.

Megvárta, míg teljesen eltűnnek a szeme elől.
Az utaskísérő a kapuval babrált. Már éppen bezárta volna,

amikor Wilde megkérdezte.
– Van még hely a gépen?
– Miért, jegyet akar venni?
– Igen.
A nő a komputer képernyőjére pillantott.
–  Nahát, képzelje – mondta végül –, pont van még egy

hely.



{1} Shakespeare: Hamlet. Fordította Arany János.
{2} A Dancing in the Dark című Springsteen-számot nem szó szerint idézi. „I check
my look in the mirror / Wanna change my clothes, my hair, my face.” (A ford.)
{3} Akarsz egy szép emléket? Bon Jovi-Sambora-Child: You Want to Make a Memory.
(A ford.)
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