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Nincs az  a  kíméletes  hazugság,  ami  jobb lenne a  legszörnyűbb  igazságnál,  mondta  egy 
barátja egyszer Myronnak. 

Ez a mondat jutott eszébe most is, ahogy a kórházi ágyban fekvő apjára pillantott. Tizenhat 
év telt el azóta, hogy utoljára hazudott az apjának – az a hazugság rengeteg fájdalmat és szenvedést 
okozott. 

Tragikus események sorozatát indította el, melyek végül itt érnek véget. 
Apja nem nyitotta ki a szemét, ziháló légzése egyenetlen volt. Csövek sokasága tapadt a 

testére. 
Myron lenézett Al Bolitar alkarjára. Emlékezett, ahogy gyerekként egyszer meglátogatta a 

munkahelyén abban a newarki üzemben. Apja feltűrt ingujjal ült a túlméretezett íróasztala mögött,  
izmos alkarján megfeszült az ing anyaga. Ez az izom most puhának tűnt, az évek kiszívták belőle az 
erőt. Hordószerű mellkasa – melyhez odabújva Myron mindig biztonságban érezte magát –

megmaradt,  de  törékennyé  vált,  mintha  bordái  a  legkisebb  nyomásra  száraz  ágakként 
roppanhatnának össze. Apja borotválatlan arcán ősz borostafoltok fehérlettek, állán megereszkedett 
a bőr, mintha egy számmal nagyobb lenne rá. 

Myron anyja – negyvenhárom éve Al Bolitar felesége – az ágy mellett ült. Parkinson-kórtól 
remegő

ujjakkal  fogta  férje  kezét.  Myron  ijesztően  gyengének  látta.  Fiatalkorában  anyja  harcos 
feminista  volt,  elégette  a  melltartóját,  mint  Gloria  Steinem,  és  előszeretettel  hordott  olyan 
provokatív  feliratú  pólókat,  mint  „A nőknek a  Házban a helye… és  a  Szenátusban”.  Mostanra 
mindkettőjüket  meggyötörte  a  kor,  Ellen  és  Al  Bolitar  („El-Al,  mint  az  izraeli  légitársaság”  – 
viccelődött  mindig az anyja) azonban így is a szerencsések közé tartoztak – ha ez a szerencsén 
múlik. 

Istennek kétségkívül van humora. 
– Akkor megegyeztünk? – kérdezte az anyja halkan.
Myron nem válaszolt. A legkíméletesebb hazugság és a legszörnyűbb igazság. Myron tudta, 

mekkora fájdalmat okozott tizenhat évvel korábban ennek a nagyszerű embernek, akit mindenkinél 
jobban szeretett. Nem akarta még egyszer elkövetni ugyanazt a hibát. De ez most mégsem volt ilyen 
egyszerű.  A  legszörnyűbb  igazság  ugyanis  borzalmas  következményekkel  járhat.  Feje  tetejére 
állíthatja apja világát. 

Vagy akár meg is ölheti. 
Ezért  amikor  apja  kinyitotta  a  szemét,  és  esdeklő,  szinte  már  gyermeki  értetlenséggel 

pillantott  idősebb fiára,  Myron  az  anyjára  nézett,  és  lassan bólintott.  Visszanyelte  könnyeit,  és 
felkészült rá, hogy még egyszer utoljára hazudjon az apjának. 
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Hat nappal korábban
– Kérlek, Myron, segítened kell.
Myron mindig is fantáziált erről. Hogy belibben az irodájába egy bajba jutott bombázó, és a 

segítségét kéri, mint egy régi Bogart-filmben. De ez a libbenés inkább kacsázás volt, a bombázó 



pedig nyolc hónapos terhes, ami sajnos minden szexuális töltettől megfosztotta a jelenetet. 
 A bombázót Suzze T-nek – a Trevantino rövidítése – hívták, foglalkozását tekintve pedig 
visszavonult  teniszsztár volt.  Mindig ő volt a szexi rossz lány a versenyeken, nagyobb feltűnést 
keltett  provokatív öltözékével,  piercingjeivel  és tetoválásaival,  mint  magával  a játékával.  Ennek 
ellenére Suzze azért  nyert  nagy tornát is, és rengeteg pénzt keresett azokkal a vállalkozásokkal, 
melyekhez a nevét adta. 
 Ezek közül a leghíresebb a La-La-Latte nevű topless kávéházlánc volt, amelynek Suzze volt 
az „arca” 
 (Myron mindig jó mosolygott ezen az eufemisztikus megfogalmazáson). A La-La-Lattékba 
járó egyetemista srácok előszeretettel sütötték el a poént, hogy kérnek még egy kis „extra tejet” a 
kávéjukba. Régi szép idők. 
 Myron széttárta a karját. 
 – Rendelkezz velem, Suzze, tiéd vagyok a nap huszonnégy órájában, tudod nagyon jól. 
 Myron irodájában voltak, a Park Avenue-n, az MB Reps főhadiszállásán. M, mint Myron, B, 
mint  Bolitar  és  Reps,  mint  reprezentáció,  vagyis  képviselet,  mivel  az  ügynökség  sportolók, 
színészek és írók képviseletével foglalkozott. Csak semmi mellébeszélés. 
 – Mit tehetek érted? 
 Suzze járkálni kezdett fel-alá. 
 – Nem is tudom, hol kezdjem. 
 Myron már nyitotta volna a száját, de Suzze felemelte a kezét, és beléfojtotta a szót. 
 – Nehogy azt mondd, hogy „kezdd az elején”, mert letépem az egyik golyódat. 
 – Csak az egyiket? 
 – Jegyben jársz, gondolnom kell szegény menyasszonyodra is. 
 Suzze meggyorsította  a lépteit,  és egyre  dühödtebb tempóban járkált  fel-alá.  Myron már 
attól  félt,  hogy az  idegesség  megindítja  nála  a  szülést.  Nem örült  volna:  az  irodát  nemrégiben 
újíttatta fel. 
 – Ööö, a szőnyeg – szólalt meg Myron. – Vadiúj. 
 Suzze  összevonta  a  szemöldökét,  járkált  még  egy  kicsit,  majd  rágni  kezdte  vastagon 
lakkozott körmeit. 
 – Suzze? 
 A lány megállt. Találkozott a tekintetük. 
 – Mondd el – biztatta Myron. 
 – Emlékszel az első találkozásunkra? 
 Myron  bólintott.  Alig  néhány  hónapja  szerezte  meg  a  jogi  diplomáját,  és  éppen  a 
vállalkozását igyekezett beindítani. Akkoriban az MB Repset még MB SportsRepsnek hívták, mert 
Myron  eredetileg  csak  sportolók  képviseletével  foglalkozott.  Amikor  színészek,  írók  és  egyéb 
művészek, illetve celebek képviseletét is kezdte elvállalni, elhagyta a Sports előtagot, így született 
meg az MB
 Reps. 
 Csak semmi mellébeszélés. 
 – Hogyne emlékeznék – felelte. 
 – Kész katasztrófa voltam, igaz? 
 – Hatalmas tehetség voltál. 
 – És kész katasztrófa. Ne akard szépíteni. 
 Myron a mennyezet felé fordította a tenyerét. 
 – Tizennyolc éves voltál. 
 – Tizenhét. 
 – Tizenhét, mindegy. – Myronnak beugrott egy kép: Suzze a napon, szőke haja copfban, 
arcán gonosz vigyor, tenyeressel úgy üti meg a labdát, mintha haragudna rá. – Éppen akkor lettél 
profi. Kamaszfiúk rakták ki a poszteredet a szobájuk falára. Mindenki azt várta tőled, hogy azonnal 
a salakba döngölöd a legnagyobb sztárokat.  A szüleid levegőt venni sem hagytak.  Csoda, hogy 
életben maradtál. 



 – Jól mondod. 
 – És akkor mi a baj? 
 Suzze a hasára pillantott, mintha az most jelent volna meg a semmiből. 
 – Terhes vagyok. 
 – Nehezen tudnád titkolni. 
 – Minden csodálatos. – Suzze ezt halkan mondta, a hangja egyszerre bánatos lett. – Annyi 
év után rátaláltam Lexre. A zenéje jobb, mint valaha. A teniszakadémia is jól megy. És egyébként is 
minden olyan nagyszerűen alakul. 
 Myron várt. Suzze még mindig a hasát nézte, és úgy fogta, mintha a benne lévő magzatot 
tartaná a kezében, ami bizonyos szempontból úgy is volt.  Myron nem akarta,  hogy elakadjon a 
beszélgetés, ezért megkérdezte:
 – Szereted a terhességet? 
 – Arra vagy kíváncsi, fizikailag milyen érzés egy gyermeket hordani a szívem alatt? 
 – Igen. 
 Suzze vállat vont. 
 – Nem érzem úgy,  hogy ragyognék.  Alig várom már,  hogy megszüljem.  De ez tényleg 
érdekes, mert vannak nők, akik imádják a terhességet. 
 – De te nem? 
 – Úgy érzem, mintha egy bulldózer parkolna a hólyagomon. Szerintem a nők azért szeretik 
ezt az állapotot, mert különlegesnek érzik magukat tőle. Kisebbfajta celebritásnak. A legtöbb nőnek 
úgy telik el az élete, hogy sosem kapja meg az őt megillető figyelmet, de amikor terhes, mindenki 
olyan nagy felhajtást csinál körülötte. Lehet, hogy könyörtelenül hangzik, de a terhes nők szeretik, 
ha megtapsolják őket. Érted, mire gondolok? 
 – Azt hiszem, igen. 
 –  Nekem  már  kijutott  bőven  a  tapsból.  –  Az  ablakhoz  lépett,  és  kinézett  rajta,  majd 
visszafordult Myron felé. – Amúgy az feltűnt, milyen óriási lett a mellem? 
 – Umm – felelte Myron, és úgy döntött, ennél többet nem mond. 
 –  Eszembe  jutott,  hogy  felhívhatnánk  a  La-La-Lattét,  készítsenek  egy  új  fotósorozatot 
rólam. Mit gondolsz? 
 – A lehető legelőnyösebb szögből? 
 – Pontosan. Egy egész új kampány van ebben a két kis kutyusban. – Azzal megfogta a két 
mellét, ha Myron esetleg nem jött volna rá, hol van az a két kis kutyus. – Szerinted? 
 – Szerintem mellébeszélsz – válaszolta Myron. 
 Suzze szemét elfutották a könnyek. 
 – Olyan boldog vagyok. 
 – Hmm, a vak is látja rajtad. 
 Suzze elmosolyodott. 
 –  Megszabadultam  a  démonoktól.  Még  anyámmal  is  kibékültem.  Lexszel  maximálisan 
készen állunk a gyerekvállalásra. Nem akarom, hogy visszatérjenek azok a démonok. 
 Myron felegyenesedett ültében. 
 – Ugye nem lövöd magad újra? 
 – Uramisten, dehogy. Nem azokra a démonokra gondoltam. Lex és én örökre végeztünk a 
droggal. 
 Lex  Ryder,  Suzze  férje  a  legendás  HorsePower  nevű  együttes/duó  egyik  fele  volt  –  a 
kevésbé  híres  fele,  akit  elhomályosított  a  földöntúli  karizmájú  frontember,  Gabriel  Wire.  Lex 
kiváló, noha kissé problémás zenész volt,  de Gabriel mellett mindig az maradt, ami John Oates 
Daryl Hall mellett, Andrew Ridgeley George Michael mellett, a Pussycat Dolls többi tagja Nicole 
Scherziakárki mellett. 
 – Akkor miféle démonokról beszélsz? 
 Suzze  a  táskájába  nyúlt.  Elővett  valamit,  ami  az  íróasztal  túloldaláról  leginkább  egy 
fényképnek látszott. Egy másodpercig nézte, majd Myron elé tolta. A férfi vetett egy rá egy gyors 
pillantást, majd ismét úgy döntött, hogy megvárja, míg Suzze folytatja. 



 Végül, csak hogy mondjon valamit, így szólt:
 – Ez a babád ultrahangképe. 
 – Igen. A huszonnyolc hetes. 
 Megint csönd. Ismét Myron törte meg:
 – Van valami baj a picivel? 
 – Nem. Tökéletes kis srác. 
 – Srác? 
 Suzze T elmosolyodott. 
 – Lesz még egy pasim. 
 – Ez nagyszerű, gratulálok! 
 – Igen, köszi. Jut eszembe, ez az egyik oka, hogy felkerestelek: Lexszel beszéltünk róla, és 
azt szeretnénk, ha te lennél a keresztapja. 
 – Én? 
 – Igen. 
 Myron nem válaszolt. 
 – Nos? 
 Ezúttal Myron szemét futották el a könnyek. 
 – Megtiszteltetésnek veszem. 
 – Sírsz? 
 Myron nem felelt. 
 – Olyan vagy, mint egy lány – jegyezte meg Suzze kedvesen. 
 – Mi a baj, Suzze? 
 – Talán semmi. – Majd némi hallgatás után hozzátette: – Azt hiszem, valaki tönkre akar 
tenni. 
 Myron ismét az ultrahangfelvételre nézett. 
 – Micsoda? 
 És Suzze megmutatta neki. Megmutatott három szót, amit Myron nagyon sokáig nem tud 
majd kiverni a fejéből. 
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 Egy  órával  később  III.  Windsor  Horne  Lockwood  –  azoknak,  akik  féltek  tőle  (vagyis 
gyakorlatilag mindenkinek), csak Win – sétált be hetykén Myron irodájába. Winnek a vérében volt 
a hetykeség,  mintha állandóan cilindert  és frakkot viselne,  a kezében pedig sétapálcát pörgetne. 
Ehelyett azonban egy rózsaszín-zöld Lilly Pulitzer nyakkendő volt rajta, egy kék sportkabát valami 
emblémával, meg barna nadrág, aminek az élével embert lehetett volna ölni. Zoknit nem húzott a 
cipőbe, és szó szerint sütött róla, hogy kőgazdag. 
 – Suzze T járt nálam az imént – üdvözölte Myron. 
 Win bólintott. 
 – Láttam kifelé menet. 
 – Feldúltnak tűnt? 
 – Nem figyeltem – felelte Win, miközben helyet foglalt. – Óriási lett a melle. 
 Win. 
 – Van egy kis problémája – folytatta Myron. 
 Win hátradőlt a széken, és a tőle megszokott természetességgel keresztbe rakta a lábát. 
 – Bővebben? 
 Myron kifordította a számítógép monitorát, hogy Win is lássa. Egy órával korábban Suzze T 
is  valami  hasonlót  csinált.  Myronnak  még  mindig  az  a  három szó  járt  a  fejében.  Önmagában 
ártalmatlan szavak, de az élet mindig a szövegkörnyezetről szól. És ebben a szövegkörnyezetben 
ettől a három szótól megfagyott a szobában a levegő. 



 Win hunyorogva meredt  a  képernyőre,  majd a mellényzsebébe nyúlt.  Olvasószemüveget 
húzott elő. 
 Nagyjából egy hónapja írták föl neki, és bár Myron azt gondolta, hogy ez lehetetlen, Win 
még  gőgösebbnek  és  beképzeltebbnek  tűnt  tőle.  Mégis  volt  benne  valami  végtelenül  szomorú. 
Winnel nem voltak öregek – legalábbis az igazán öregekhez képest, de Win golfanalógiájával élve 
már az utolsó kilenc lyuknál tartottak. 
 – Ez egy Facebook-oldal? – kérdezte Win. 
 – Igen. Suzze azt mondta, ezzel népszerűsíti a teniszakadémiáját. 
 Win közelebb hajolt. 
 – Az ott egy ultrahangkép? 
 – Igen. 
 – És mennyiben segít egy ultrahangkép a teniszakadémia népszerűsítésében? 
 – Én is  ezt  kérdeztem tőle.  Azt  felelte,  hogy személyessé kell  tennie  a vállalkozást.  Az 
emberek nem csak önreklámot akarnak olvasni. 
 Win összevonta a szemöldökét. 
 – Ezért felrakja egy magzat ultrahangképét? – Myronra pillantott. – Szerinted ez normális? 
 Ami azt illeti, Myron se tartotta annak. De ahogy Win olvasószemüvegére pillantott, és arra 
gondolt, mit is csinálnak – a közösségi hálók új világa fölött siránkoznak –, ismét öregnek érezte 
magát. 
 – A kommenteket nézd – mondta Myron. Win értetlenül meredt rá. 
 – Az emberek kommentálnak egy ultrahangképet? 
 – Olvasd már el őket. 
 Win megtette. Myron várt. Mostanra nagyjából memorizálta az oldal tartalmát. Tudta, hogy 
összesen huszonhat komment található a kép alatt, többségük ilyen-olyan jókívánság. Suzze anyja, 
az idősödő
 Gonosz Teniszmama például  ezt  írta:  „Hahó, mindenki,  nagymama leszek!  Juhéjj!”  Egy 
Amy nevű illető ennyit fűzött hozzá: „Jaj, de cuki!”. A HorsePower egyik alkalmi dobosa a régi 
időkből poénkodott egy kicsit: „Tiszta apja! ;)”. Egy Kelvin nevű srác szűkszavúan csak annyit írt: 
„Gratula!”, Tami pedig megkérdezte: „Mikorra várod a babát, drágám?”.  Win megtorpant alulról a 
harmadiknál. 
 – Vicces fiú. 
 – Melyik? 
 – Ez az Erik nevű humanoid, aki azt írta – Win megköszörülte a torkát, és közelebb hajolt a 
képernyőhöz  –,  hogy  „Úgy  néz  ki,  mint  egy  csikóhal!”,  majd  a  baromarcú  a  végére 
odabiggyesztette, hogy „LOL”. 
 – Nem ő a probléma. 
 Wint ez nem csillapította le. 
 – Azért így is megérne egy látogatást. 
 – Olvasd csak tovább. 
 – Jól van. 
 Win arckifejezése ritkán változott. Mind az üzleti életben, mind harc közben arra trenírozta 
magát, hogy a vonásai semmit ne áruljanak el. De néhány másodperccel később Myron látta, hogy 
barátja tekintete elsötétül. Win felnézett. Myron bólintott. Tudta, hogy Win megtalálta azt a három 
szót. 
 Ott voltak az oldal alján. A három szó, egy „Abeona S” nevű felhasználó kommentje. A név 
semmit sem mondott Myronnak. A profilképe valami szimbólum volt, talán egy kínai írásjegy. És 
alatta csupa nagybetűvel, írásjelek nélkül ez a három egyszerű, mégis mellbevágó szó: NEM TŐLE 
VAN. 
 Csönd. 
 Aztán Win így szólt:
 – A mindenit. 
 – Úgy bizony. 



 Win levette a szemüvegét. 
 – Feltegyem a kínos kérdést? 
 – Úgymint? 
 – Igaz ez? 
 – Suzze esküszik, hogy a gyerek Lexé. 
 – Hiszünk neki? 
 – Hiszünk – felelte Myron. – De számít ez? 
 – Morális szempontból nem. Ha engem kérdezel, ez valami beteg troll műve. 
 Myron bólintott. 
 –  Az  internet  jó  oldala:  mindenki  elmondhatja  a  véleményét.  Az  internet  árnyoldala: 
mindenki elmondhatja a véleményét. 
 – A gyávák és a névtelenek mentsvára – helyeselt Win. – Suzze valószínűleg jobban tenné, 
ha törölné, mielőtt Lex meglátja. 
 – Késő. Ez is része a problémának. Lex gyakorlatilag lelépett. 
 – Értem – mondta Win. – Azt akarja, hogy keressük meg? 
 – És vigyük haza, igen. 
 – Egy híres rocksztárt csak nem lehet olyan nehéz megtalálni – felelte Win. – És a probléma 
másik része? 
 – Suzze tudni akarja, ki írta ezt. 
 – Derítsük ki Mr. Beteg Troll valódi személyazonosságát? 
 – Suzze szerint ennél többről van szó. Valaki tönkre akarja tenni. 
 Win megrázta a fejét. 
 – Ez csak egy beteg troll. 
 – Gondolj csak bele! Begépelni azt, hogy „nem tőle van”? Ez tényleg perverz. 
 – Egy perverz troll. Szoktad olvasni azt a sok mocskot az interneten? Menj rá bármelyik 
hírre bármelyik honlapon, és nézd meg azt a rengeteg rasszista, homofób, paranoid „kommentet”. –
 Ujjaival idézőjelet rajzolt a levegőbe. – Hánynia kell tőlük az embernek. 
 – Tudom, de megígértem, hogy utánanézek. 
 Win felsóhajtott, visszatette a szemüveget, és a képernyőhöz hajolt. 
 – Az illető, aki írta, egy bizonyos Abeona S. Jól gondolom, hogy ez egy álnév? 
 – Igen. Abeona egy római istennő neve. De, hogy az „S” mit jelenthet, arról fogalmam sincs. 
 – És a profilképe? Mi az a szimbólum? 
 – Nem tudom. 
 – Suzze-t kérdezted? 
 – Igen. Ő se tudta. Olyan, mint valami kínai betű. 
 –  Hátha  sikerül  találni  valakit,  aki  le  tudja  fordítani  nekünk.  –  Win hátradőlt,  és  ismét 
egymáshoz illesztette az ujjbegyeit. – Feltűnt, hogy mikor írták a hozzászólást? 
 Myron bólintott. 
 – Hajnali három óra tizenhétkor. 
 – Szörnyen késői időpontban. 
 – Én is gondolkodtam rajta – mondta Myron. – Ez lehet a részegen SMS-ezés facebook-
verziója. 
 – Egy sértődött ex – vetette fel Win. 
 – Létezik másmilyen is? 
 – És ha felidézzük Suzze szilaj ifjúságát, akkor a legszerényebb becslések szerint is számos 
jelentkező akad. 
 – De egyetlen olyan sincs köztük, akiről Suzze ilyesmit  feltételezne.  Win még mindig a 
képernyőt bámulta. 
 – Szóval mi legyen az első lépés? 
 – Komolyan kérded? 
 – Tessék? 
 Myron  tett  egy  kört  felújított  irodájában.  Eltűntek  a  Broadway-darabok  plakátjai  és  a 



Batman-ereklyék. Festés előtt leszedték őket, és Myron nem volt biztos benne, hogy vissza akarja 
rakni őket. 
 Eltűntek a régi trófeák és díjak aktív kosárlabdázó időszakából – az NCAA bajnoki gyűrűk, 
a válogatott meze, az Év Egyetemista Játékosa cím –, egy kivétellel. Az első hivatalos meccse előtt, 
amit  a  Boston  Celticsben  játszott  volna  –  az  akkori  legnagyobb  álma  vált  valóra  azzal,  hogy 
draftolták –, Myron súlyos térdsérülést szenvedett. A Sports Illustrated címlapra tette a fényképét a 
következő felirattal: ENNYI VOLT? A kérdést ugyan nem válaszolták meg a magazinban, az élet 
azonban határozott IGEN-nel felelt rá. Maga sem tudta, miért tartotta meg a bekeretezett borítót. Ha 
megkérdezték volna, azt válaszolja, hogy figyelmeztetésnek szánta minden „szupersztárnak”,  aki 
belép ebbe az irodába, hogy milyen gyorsan elillanhat minden. De a lelke mélyén Myron maga is 
tudta, hogy ennél többről van szó. 
 – Nem így szoktál viselkedni – mondta Myron. 
 – Hanem hogyan? 
 – Általában ilyenkor közlöd velem, hogy ügynök vagyok, nem magánnyomozó, és semmi 
értelmét nem látod a beavatkozásnak, mert nincs anyagi haszna a cég szempontjából. 
 Win nem válaszolt. 
 –  Aztán  panaszkodsz  egy  sort,  hogy  hőskomplexusban  szenvedek,  és  mindig  meg  kell 
mentenem valakit, hogy helyreálljon a lelki békém. Végül – legalábbis az utóbbi időben mindig ez 
van –
 elmagyarázod,  hogy  a  beavatkozásom  rendszerint  több  kárt  okoz,  mint  hasznot,  és 
összességében többen halnak meg miattam, mint ahány embert megmentek. 
 Win ásított. 
 – Konklúzió? 
 – Azt hittem, nyilvánvaló, de ha akarod, megfogalmazom. Miért vagy hajlandó egyszerre 
részt venni ebben a mentőakcióban, amikor a múltban…
 – A múltban mindig kisegítettelek – szakította félbe Win. – Vagy nem? 
 – Legtöbbször igen. 
 Win felnézett, és mutatóujjával megérintette az állát. 
 – Mivel magyarázom? – Elgondolkodva bólintott. – Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a 
jó dolgok örökké tartanak. Ilyen az emberi természet. Például a Beatles. Ők mindig itt lesznek. A 
Maffiózók –
 sosem fogják levenni műsorról. Philip Roth Zuckerman-sorozata. Springsteen koncertjei. A 
jó dolgok ritkák. Meg kell becsülnünk őket, mert mindig túl korán hagynak el bennünket. 
 Win felállt, és az ajtó felé indult. Mielőtt kilépett volna a szobából, visszafordult. 

– A közös kalandjaink, azok is ilyen jó dolgok – mondta.
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 Lex Rydert tényleg nem tartott sokáig megtalálni. 
 Esperanza Diaz, Myron üzlettársa az MB Repsnél, este tizenegykor hívta fel a hírrel:
 – Lex épp az imént használta a hitelkártyáját a Three Downingban. 
 Myron, mint oly sokszor, ezúttal is Win lakásában maradt éjszakára, a legendás Dakota-
épületben, a Central Park West és a Hetvenkettedik utca sarkán. Winnek mindig akadt néhány üres 
vendégszobája. 
 A Dakota 1884-ben épült, és ez meg is látszott rajta. Az erődszerű építmény gyönyörű volt 
és komor. 
 Valami  csodálatosan  nyomasztó  hangulatot  árasztott  magából.  Oromzatok,  erkélyek, 
tetődíszek,  timpanonok,  balusztrádok,  boltívek,  kovácsoltvas  korlátok  és  manzárdablakok  bizarr 
egyvelege volt, ami valahogy mégis tökéletes egységet alkotott, és egyáltalán nem tűnt giccsesnek. 
 – Az mi? – kérdezte Myron. 



 – Nem ismered a Three Downingot? – kérdezett vissza Esperanza. 
 – Ismernem kellene? 
 –  Jelenleg  a  legmenőbb  klub  a  városban.  Odajár  Diddy,  meg  a  szupermodellek  és  a 
divattervezők, vagyis mindenki, aki számít. Chelsea-ben van. 
 – Ó. 
 – Csalódtam benned – jegyezte meg Esperanza. 
 – Miért? 
 – Mert egy ilyen kaliberű spílernek ismernie kellene a legtrendibb klubokat. 
 –  Amikor  Diddyvel  bulizni  járunk,  egy  fehér  Hummerrel  megyünk,  és  a  föld  alatti 
bejáratokat használjuk. Elmosódnak a nevek. 
 –  De  az  is  lehet,  hogy  az  eljegyzés  rossz  hatással  volt  a  stílusodra  –  szúrt  oda  egyet  
Esperanza. –
 Szóval mi lesz? Odamész, és összeszeded Lexet? 
 – Pizsamában vagyok. 
 – Ja, a spíler. Legalább kezeslábas, mint egy szuperhősnek? 
 Myron ismét az órájára pillantott. Éjfél előtt oda tud érni. 
 – Indulok. 
 – Win ott van? – kérdezte Esperanza. 
 – Nem, még nem jött haza. 
 – Akkor egyedül mész? 
 – Félsz, hogy egy ilyen jóképű suhancnak baja esik egyedül egy éjszakai klubban? 
 – Attól  félek,  hogy nem jutsz be.  Ott  találkozunk.  Fél  óra múlva.  A Tizenhetedik  utcai 
bejáratnál. 
 Öltözz fel normálisan. 
 Esperanza  letette.  Myron  meglepetten  nézett  a  telefonra.  Mióta  anya  lett,  Esperanza,  az 
egykori  biszexuális  partifüggő,  sosem járt  el  otthonról esténként.  A munkáját  mindig komolyan 
vette – az MB
 Reps 49 százaléka az ő tulajdonában volt, és Myron különös távollétei idején ő végezte a 
munka dandárját. De – azok után, hogy jó egy évtizedig folytatta hedonista életmódját, amitől még 
Caligula  is  elpirult  volna  –  Esperanza  váratlanul  behúzta  a  kéziféket,  hozzáment  a  szolid  és 
tisztességes Tomhoz, majd szült egy Hector nevű fiút. Lindsay Lohenből mínusz idő alatt Carol 
Bradyvé változott. 
 Myron benézett  a gardróbjába,  és eltűnődött,  mit  vegyen föl  egy trendi  éjszakai  klubba. 
Esperanza azt  mondta,  öltözzön fel  normálisan,  ezért  a jól  bevált  recepthez nyúlt  – farmer-kék 
sportzakó-drága cipő –, leginkább azért, mert mást nem nagyon talált a szekrényében. Farmereken 
és sportzakókon kívül csak öltönyöket látott, illetve csupa olyan holmit, amelyben legjobb esetben 
is egy elektronikai szaküzlet eladójának nézték volna. 
 Fogott  egy taxit  a Central  Park Westen.  Az emberek úgy tartják,  Manhattanben minden 
taxisofőr külföldi, és alig gagyognak valamit angolul. Lehet, hogy ez igaz, gondolta Myron, de ő 
legalább öt éve nem beszélt velük egyetlen árva szót sem. A legújabb törvények ellenére minden 
egyes New York-i taxisofőr Bluetooth kihangosítót visel a fülében, és megállás nélkül dumál az 
anyanyelvén  valakivel,  aki  a  vonal  másik  végén  van.  Myron  mindig  azon  tűnődött,  vajon  kik 
lehetnek  azok,  akik  a  nap  huszonnégy  órájában  tudnak  és  akarnak  is  beszélgetni  velük.  Ilyen 
szempontból ezek az emberek nagyon szerencsések. 
 Myron  hosszú  sorra,  bársonykötélre  meg  ilyesmikre  számított,  de  ahogy  megérkezett  a 
Tizenhetedik  utcai  címre,  nyomát  sem látta  semmilyen  éjszakai  klubnak.  Végül  rájött,  hogy a 
„Three” (három) a harmadik emeletre utal, a „Downing” pedig az előtte magasodó épület neve. Úgy 
látszik, nem csak az MB Repsnél alkalmazzák a semmi mellébeszélés elvét. 
 A lift megállt a harmadikon. Amint az ajtó kinyílt,  Myront mellbe vágta a dübörgő zene. 
Azonnal meglátta a kétségbeesetten sorakozók tömegét a bejárat előtt. Eredetileg az ember azért 
megy el egy ilyen helyre, hogy jól érezze magát, a legtöbbször azonban csak egy kiadós sorban 
állásig jut, amelynek végén a pofájába vágják, hogy még mindig nem elég menő ahhoz, hogy egy 



asztalnál  ülhessen  az  igazán menőkkel.  A VIP-vendégek  pillantásra  sem méltatták  őket,  ahogy 
elvonultak a sor mellett,  de ettől  valahogy még vonzóbbá vált  a klub. Természetesen itt  is volt 
bársonykötél, ami kijelölte az alacsonyabb rendű élőlények tartózkodási helyét, a bejáratot pedig 
három szteroidokkal felpumpált, kopaszra borotvált, marcona tekintetű kidobó őrizte. 
 Myron legjobb Win-imitációját előhúzva hetykén odalépett hozzájuk. 
 – Helló, srácok. 
 A kidobók pillantásra sem méltatták. A három közül a legnagyobb fekete zakót viselt ing 
nélkül. Póló se volt alatta. Semmi. Szövetzakó a csupasz felsőtestén. Gondosan borotvált mellkasa 
és  a  mellbimbói  kivillantak  a  zakó  metroszexuális  dekoltázsából.  Éppen  négy  húszévesforma 
lánnyal volt elfoglalva. 
 Mindnyájan  nevetségesen  magas  sarkú cipőt  viseltek  –  az  idén  mintha  minden  cipőnek 
magasabb lenne a sarka, gondolta Myron –, ezért inkább billegtek, mint jártak. Ruhájuk olyan szűk 
volt, hogy szinte minden irányból kibuggyantak belőle, de a dolgok már csak így működnek. 
 A kidobó végigmustrálta  őket,  mintha  lóvásáron lenne.  A lányok  mosolyogva  pózoltak. 
Myron azon sem lepődött volna meg, ha kinyitják a szájukat, hogy az izompacsirta megvizsgálhassa 
a fogaikat. 
 – Ti hárman rendben vagytok – hirdette ki az ítéletet Bimbó. – De a barátnőtök túl húsos. 
 A  húsos  lány,  aki  nem  lehetett  több  ötven  kilónál,  sírva  fakadt.  Három  csontsovány 
barátnője gyorsan körbeállt, és összedugták a fejüket, hogy megvitassák, bemenjenek-e nélküle. A 
húsos  lány zokogva elrohant.  A három barátnő  vállat  vont,  és  bement.  A kidobók elégedetten 
vigyorogtak. 
 – Gratulálok – szólalt meg Myron. 
 A vigyorgó  fejek  felé  fordultak.  Bimbó  kihívóan Myron  szemébe  nézett.  Myron  állta  a 
tekintetét,  nem  sütötte  le  a  szemét.  Bimbó  tetőtől  talpig  végigmérte,  és  láthatóan  nem  találta 
alkalmasnak arra, hogy beengedje. 
 – Szép ruha – mondta gúnyosan. – A bíróságra igyekszik panaszt tenni a lejárt parkolójegye 
miatt? 
 Két haverjának, akik mindketten feszülős Ed Hardy pólót viseltek, ez nagyon tetszett. 
 – Értem már – felelte Myron, és a dekoltázsára mutatott.  – Nekem is póló nélkül kellett 
volna jönnöm. 
 A Bimbó balján álló kidobó meglepetten eltátotta a száját. 
 Bimbó hüvelykujjával Myron háta mögé bökött. 
 – Sor vége, haver. Vagy még jobb, ha rögtön elhúzod a csíkot – váltott át tegeződésbe a 
gorilla. 
 – Lex Ryderrel kell beszélnem. 
 – Ki mondta, hogy itt van? 
 – Én mondom. 
 – És te ki vagy? 
 – Myron Bolitar. 
 Csönd. Rezzenéstelen arccal meredtek rá. Egyikük pislogott. Myron legszívesebben pózolt 
volna egyet, miközben azt kiáltja, hogy „Ta-dam”, de idejében visszafogta magát. 
 – Az ügynöke vagyok. 
 – A neved nincs a listán – mondta Bimbó. 
 – És fingunk sincs, hogy ki vagy – tette hozzá Tátott Száj. 
 – Szóval… – a harmadik kidobó meglengette virsliujjait – … viszlát. 
 – Ironikus – jegyezte meg Myron. 
 – Micsoda? 
 – Nem látjátok a helyzet iróniáját? – kérdezte Myron. – Egy olyan hely bejáratát őrzitek,  
ahová titeket sosem engednének be, de ahelyett,  hogy ezt felismernétek, és megpróbálnátok úgy 
tenni, mintha emberek lennétek, csak még nagyobb seggfejként viselkedtek. 
 Még több pislogás. Aztán mindhárom emberhegy tett egy lépést felé. Myron érezte, hogy a 
pulzusa felgyorsul. Keze ökölbe szorult. Ellazította az ujjait, és vett egy mély lélegzetet. A kidobók 



még közelebb léptek. Myron nem hátrált meg előlük. Bimbó, a vezetőjük, az arcába hajolt. 
 – Húzd el a beled, kisfiam. 
 – Miért? Én is túl húsos vagyok? Ha már itt tartunk, nem nagy a seggem ebben a farmerban? 
De most komolyan? Nekem elmondhatod. 
 A bejutni kívánók hosszú sora elnémult. A kidobók összenéztek. Myron némán átkozta saját 
magát. 
 Ennyit  a sima modoráról, amivel majd bedumálja magát. Azért jött, hogy magával vigye 
Lexet, nem azért, hogy összeakassza a bajuszt néhány idióta szteroidhuszárral. 
 Bimbó elmosolyodott, és így szólt:
 – Nocsak, nocsak, úgy tűnik, fogtunk egy mókamestert ma estére. 
 – Bizony – helyeselt Tátott Száj lelkesen. – Egy mókamestert. Haha. 
 – Nagyon vicces vagy, haver, igazi humorista, mi? – szólalt meg a harmadik is. 
 – Nos, nem szeretnék szerénytelennek tűnni, de az énekléshez is van tehetségem – felelte 
Myron. –
 Rendszerint a „The Tears of a Clown”-nal nyitok,  majd átváltok a „Lady” lecsupaszított 
verziójára. Inkább Kenny Rogers, mint Lionel Richie stílusában. Szem nem marad szárazon. Bimbó 
Myron füléhez hajolt. 
 – Ugye tisztában vagy vele, hogy szét kell rúgnunk a seggedet? 
 – Ugye tisztában vagy vele, hogy a szteroidoktól a herék összezsugorodnak? – válaszolta 
Myron. 
 Hirtelen Esperanza hangja harsant fel a háta mögül. 
 – Velem van, Kyle. 
 Myron megfordult, és kis híján füttyentett egyet, amikor meglátta Esperanzát. Már majdnem 
húsz éve ismeri,  együtt  dolgoznak nap mint nap, de néha hajlamos megfeledkezni arról, milyen 
észvesztően  dögös  tud  lenni.  Amikor  először  találkoztak,  Esperanza  hiányosan  öltözött 
pankrátorként kereste a kenyerét, és a Little Pocahontas művésznevet viselte. Imádnivaló, karcsú 
bombázó volt, aki egyszer csak hátrahagyta a MOP, a Mesés és Okos Pankrátorhölgyek nyújtotta 
csillogást – a szervezet eredetileg a Szépséges és Okos Pankrátorhölgyek nevet akarta felvenni, de 
problémásnak találták az ebből származó betűszót –, és Myron személyi asszisztense lett, miközben 
levelezőn végezte a jogot. 
 Gyorsan lépkedett felfelé a ranglétrán, és mostanra Myron partnere lett az MB Repsnél. 
 Bimbó Kyle arcán széles mosoly jelent meg. 
 –  Poca?  Tényleg  te  vagy az?  Olyan  kívánatos  vagy,  mint  egy jégkrém,  legszívesebben 
körbenyalnálak. 
 – Te aztán értesz a nők nyelvén, Kyle – bólintott Myron. 
 Esperanza puszira nyújtotta az arcát. 
 – Én is örülök, hogy látlak – mondta. 
 – Ezer éve, Poca. 
 Esperanza  sötét  szépsége  holdfényes  éjszakák,  tengerparti  séták  és  lágyan  lengedező 
pálmafák képét idézte. Karikák lógtak a fülében. Remekül illettek hosszú fekete hajához. Egyszerű 
fehér blúza úgy simult a testére, mintha ráöntötték volna. Talán eggyel több gomb volt nyitva rajta a 
kelleténél, de az összhatás így is tökéletes volt. 
 A három verőlegény hátralépett.  Egyikük felemelte  a bársonykötelet.  Esperanza jutalmul 
káprázatos mosolyt  villantott  rá. Myron követte, de Bimbó Kyle úgy helyezkedett,  hogy a válla 
nekiütközzön Myronnak.  Myron nem tért  ki előle,  és gondoskodott  róla, hogy Kyle-nak jobban 
fájjon. 
 – Férfiak – morogta Esperanza. 
 Bimbó Kyle Myron fülébe súgta:
 – Még nem végeztünk egymással, öcskös. 
 – Holnap ebéd? – kérdezte Myron. – Aztán megnézhetünk valami matiné előadást. 
 Amikor beléptek, Esperanza rosszalló pillantást vetett Myronra, és megrázta a fejét. 
 – Mi az? 



 –  Azt  mondtam,  öltözz  fel  normálisan.  Erre  úgy  nézel  ki,  mint  aki  szülői  értekezletre 
igyekszik. 
 Myron a lábára mutatott. 
 – Ferragamo cipőben? 
 – És minek állsz le ezekkel a Neander-völgyiekkel? 
 – „Húsos”-nak neveztek egy lányt. 
 – Mire te a megmentésére siettél? 
 – Nem. De egyenesen az arcába mondta. „A barátnőid bejöhetnek, de te nem, mert túl húsos 
vagy.” 
 Hogy lehet ilyet csinálni? 
 A  klub  nagyterme  sötét  volt,  csak  néhány  neon  világított  benne.  Az  egyik  részén 
nagyképernyős  tévék villództak,  mert  ha az ember  éjszakai  klubba megy,  mi  mással  akarhatná 
elütni  az  időt,  mint  tévénézéssel.  A  hangosítópult  egy  egész  stadiont  megtöltő  koncert 
felszerelésével  vetekedett,  és szabályos  merényletet  jelentett  az  érzékszervekre.  A DJ „house”-t 
játszott, ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy a „tehetséges” DJ fog egy eredetileg tűrhető számot, 
és  teljesen tönkrevágja  valami  szintetikus  basszussal  vagy dobgéppel.  Lézershow is  volt  –  ami 
Myron  szerint  valamikor  a  Blue  Öyster  Cult  1979-es  turnéja  után  mehetett  ki  a  divatból  –,  a 
parketten fiatal csontkollekciók óóóztak meg áááztak a különleges effektusok láttán, ami nagyjából 
abból állt,  hogy a padló réseiből füst szivárgott.  Nem mintha ilyet nem lehetne látni az utcán is 
minden Con Ed teherautó közelében. 
 Myron megpróbálta túlüvölteni a zenét, de esélye sem volt. Esperanza egy csöndesebb hely 
felé  kalauzolta,  ahol  számítógépek  sorakoztak.  Az  összes  terminál  foglalt  volt.  Myron  ismét 
értetlenül  ingatta  a  fejét.  Azért  jön  valaki  egy  éjszakai  klubba,  hogy  a  neten  szörfözzön? 
Visszafordult a táncparkett felé. A füstös fényben csinos, de túl fiatal lányok táncoltak, akik úgy 
öltöztek,  mintha  azt  játszanák,  hogy  felnőttek.  Többségük  a  kezében  tartott  mobiltelefont 
nyomkodta, és olyan bágyadtan riszálta a testét, mint egy kómás lajhár. 
 Halvány mosoly jelent meg Esperanza arcán. 
 – Mi van? – kérdezte Myron. 
 Esperanza a táncparkett jobb oldala felé intett. 
 – Nézd azt a vörös ruhás csajt, micsoda segge van! 
 Myron  a  pirosba  bugyolált  hátsóra  pillantott,  és  egy dalszöveg  jutott  eszébe:  „Akkor  a 
legszebb, ha elmegy”. Rég nem hallotta Esperanzát így beszélni. 
 – Szép – ismerte el Myron. 
 – Szép? 
 – Fantasztikus? 
 Esperanza még mindig mosolyogva bólintott. 
 – Mi mindent tudnék csinálni egy ilyen seggel! 
 Myron az erotikus táncot lejtő lányra, majd ismét Esperanzára pillantott, és bevillant neki 
egy kép. 
 Azonnal elhessegette. Van, amire jobb nem gondolni, amikor az embernek dolga van. 
 – Biztosra veszem, hogy a férjednek is tetszene az ötlet. 
 – Házas vagyok, nem halott. Nézelődni csak szabad. 
 Myron  az  arcát  figyelte,  és  a  rajta  megjelenő  izgalmat,  ahogy  visszatérhet  természetes 
közegébe. Két évvel ezelőtt, amikor a fia, Hector, megszületett, Esperanza azonnal mami-módba 
kapcsolt. 
 Íróasztalát  hirtelen  elárasztották  a  giccses  fotók:  Hector  a  húsvéti  nyuszival,  Hector  a 
Mikulással, Hector különböző Disney-figurákkal, Hector a Hershey Park gyerekvasútján. Esperanza 
legelegánsabb ruháit gyakran csúfították el hányásfoltok, ő azonban nem takargatta őket, hanem 
még dicsekedett  is  velük.  Olyan kismamákkal  barátkozott,  akiktől  korábban öklendeznie  kellett 
volna, babakocsi márkákról, Montessori-módszerről és emésztésről beszélgettek. Megvitatták, hogy 
kinek a gyereke mikor kezdett el mászni/járni/beszélni.  Akárcsak annyi más nőnek a történelem 
során,  Esperanzának  is  egy  pár  kilós  csöppségre  korlátozódott  az  egész  világa  –  bármennyire 



régimódinak tartják sokan ezt a szemléletet. 
 – És hol lehet Lex? – kérdezte Myron. 
 – Nyilván az egyik VIP-teremben. 
 – Hogy jutunk be? 
 – Kigombolok még egy gombot – felelte Esperanza. – Bízd csak rám, majd én elintézem. 
Teszteld le addig a mosdót. Van rá húsz dolcsim, hogy képtelen leszel használni a piszoárt. 
 – Tessék? 
 – Menj, és próbáld ki – intett Esperanza jobbra. 
 Myron vállat vont, és elindult a mosdó felé. Fekete márványból volt az egész. Belépett, és 
azonnal megértette, mire gondolt Esperanza. A piszoárokat egy hatalmas üvegfalra erősítették, ami 
egyik irányból átlátszó volt, mint a rendőrségi kihallgatótermek tükrei. Egyszóval vizelés közben az 
ember  a táncparkettet  látta.  A bágyadtan  ringatózó nők szó szerint  néhány méterre  voltak tőle, 
némelyikük tükörnek használta a falat, nem tudván (vagy nagyon is jól tudván), hogy a tükör másik 
oldaláról önmagukon könnyíteni igyekvő férfiak bámulják őket. 
 Myron sarkon fordult, és kiment. Esperanza kinyújtotta a tenyerét. Myron szó nélkül egy 
húszdolláros bankjegyet helyezett rá. 
 – Még mindig szégyenlős a hólyagod, mi? 
 – A női mosdó is ilyen? 
 – Inkább nem mondom el. 
 – Jó. És most hogyan tovább? 
 Esperanza állával egy hátranyalt hajú pasas felé intett, aki feléjük közeledett a tömegben. 
Myron  nem lepődött  volna  meg,  ha  kiderül,  hogy a férfi  irataiban  ez  áll:  Vezetéknév:  Genny; 
Keresztnév: Láda. 
 Alaposan megnézte magának, nincs-e valami nedves folt az arcán. 
 Láda rájuk vicsorgott. 
 – Poca, mi amor. 
 – Anton – üdvözölte Esperanza, és hagyta, hogy kezet csókoljon neki. Myron attól félt, hogy 
a vicsorgó száj marcangolni kezdi a barna kézfejet. 
 – Még mindig káprázatos jelenség vagy, Poca. 
 Furcsa, talán magyar vagy arab akcentussal beszélt, ami úgy hangzott, mintha szándékosan 
fejlesztette volna ki, hogy vicces legyen. Anton nem volt megborotválkozva, borostája gyanúsan 
csillogott. 
 Napszemüveget viselt, noha a klubban szinte vaksötét uralkodott. 
 – Ő Anton – mutatta be Esperanza. – Azt mondja, Lex palackszolgáltatást rendelt. 
 – Ó – mondta Myron, mivel fogalma sem volt, mi az a palackszolgáltatás. 
 – Erre – mutatta Anton. 
 Átkeltek a vonagló testek tengerén. Esperanza ment elöl. Myron figyelmét nem kerülte el, 
hogy minden férfi  megfordult  utána.  Ahogy átvágtak a tömegen,  Myronnak is sikerült  elkapnia 
néhány nő
 pillantását, de messze nem annyit, mint egy, két vagy öt évvel korábban. Úgy érezte magát, 
mint egy öregedő baseballjátékos, akinek már láthatóan kevesebb nyerő dobása van. Persze az is 
lehet, hogy egészen másról szól a történet. Talán a nők megérezték, hogy Myron már nem szabad 
préda, mert a gyönyörű Terese Collins kifogta magának, és már nem lehet ugyanúgy kezelni, mint  
amíg szingli volt. 
 Igen, gondolta Myron. Csak ez lehet. 
 Anton kulcsával kinyitott egy ajtót, és beléptek egy másik terembe – egy másik világba. Míg 
magában a klubban dübörgött a techno, és egyenes, sima felületek borítottak mindent, addig ez a 
VIP-szoba leginkább egy tizenkilencedik századi bordélyházra emlékeztetett. Mélyvörös kanapék, 
kristálycsillárok, bőrből készült domborművek a mennyezeten, gyertyák a falon. Az egyik fal itt is 
üvegből volt, ezért a VIP-vendégek nyugodtan stírölhették a parketten táncoló lányokat, és esetleg 
választhattak, hogy kit hívnak meg közülük. Implantátumokkal gazdagon ellátott, pornószínésznő
 külsejű  hölgyek  korabeli  fűzőben  kínálták  körbe  a  pezsgőt,  ezért  Myron  gyorsan 



megfejtette, mi lehet az a „palackszolgáltatás”. 
 – Látod ezt a sok palackot? – kérdezte Esperanza. 
 – Igen. 
 Esperanza  bólintott,  és  rámosolygott  egy feltűnően  csinos  hostessre,  aki  fekete  fűzőben 
vonult el előttük. 
 – Hmm… én is el tudnám képzelni, hogy egy ilyen szépség kényeztesse a palackomat, ha 
érted, mire gondolok. 
 Myron elgondolkodott. 
 – Az igazat megvallva, nem értem – felelte aztán. – Mindketten nők vagytok, nem? Miféle 
palackról beszélsz? 
 – Istenem, hogy tudsz mindent ennyire szó szerint venni! 
 – Azt kérdezted, látom-e ezt a sok palackot. Miért? 
 – Mert itt csak Cristal pezsgőt szolgálnak fel – válaszolta Esperanza. 
 – És? 
 – Hány palackot látsz? 
 Myron körülnézett. 
 – Nem tudom, talán kilencet-tízet. 
 – Nyolc lepedő darabja, plusz a borravaló. 
 Myron a mellkasára szorította a kezét, és szívrohamot színlelt. Aztán meglátta Lex Rydert, 
amint egy kanapén hever néhány fiatal csinibaba társaságában. A többi férfiról messziről üvöltött, 
hogy idősödő
 zenész  vagy  road  –  hosszú  haj,  fejkendő,  arcszőrzet,  sovány  kar,  pocak.  Myron 
keresztülvágott közöttük. 
 – Helló, Lex! 
 Lex feje oldalra billent. Felnézett, és hangosan felkiáltott:
 – Myron! 
 Lex megpróbált felállni, de nem sikerült neki, ezért Myron a kezét nyújtotta, hogy segítsen. 
Lex megfogta, nagy nehezen feltápászkodott, és olyan lelkesen ölelte magához Myront, ami csak a 
nagyon részegekre jellemző. 
 – De jó, hogy látlak, cimbora! 
 A  HorsePower  az  ausztráliai  Melbourne-ből,  Lex  és  Gabriel  szülővárosából  indult 
világhódító útjára. 
 A banda nevét közösen találták ki, de amint összeálltak, a zenekar már csak Gabrielről szólt. 
Gabriel Wire-t nemcsak csodálatos hanggal áldotta meg a sors, de elképesztően jóképű is volt, és 
szinte  természetfeletti  karizmával  bírt  –,  ugyanakkor  megvolt  benne az a megfoghatatlan,  „első 
látásra övé a lelked” kisugárzás is, ami az igazán nagyokat legenda státuszba emeli. 
 Nehéz  lehet  Lexnek  –  vagy  bárkinek  –  valaki  más  árnyékában  élni,  gondolta  Myron 
sokadszor.  Persze  Lex  is  híres  volt  és  gazdag,  hivatalosan  pedig  minden  dalt  a  Wire–Ryder 
szerzőpáros  jegyzett,  de  Myron,  mivel  ő  kezelte  a  pénzügyeiket,  tudta,  hogy Lex mindössze  a 
bevétel  25 százalékát  kapja Gabriel  75 százalékával  szemben.  És hiába buktak rá  a  nők,  hiába 
keresték a barátságát a férfiak, sok viccnek volt Lex a csattanója, sok poént sütöttek el az örök 
másodhegedűs kárára. 
 A HorsePower még mindig népszerű volt, talán népszerűbb, mint valaha, bár Gabriel Wire 
teljesen visszavonult a nyilvánosság elől egy tizenöt évvel korábbi tragikus botrány után. Néhány 
paparazzo-képet és a rengeteg pletykát leszámítva, Gabriel Wire gyakorlatilag nem mutatkozott az 
azóta eltelt időben – se turné, se interjú, se sajtó, se nyilvános fellépés. És ez a nagy titkolózás csak  
tovább fokozta a közönség igényét Wire után. 
 – Azt hiszem, ideje hazamenni, Lex. 
 – Öregem – motyogta Lex, és Myron remélte, hogy csak a piától ilyen kásás a hangja. – 
Ugyan már! 
 Csak szórakozunk egy kicsit, nem igaz, fiúk? 
 Helyeslő hangok válaszoltak. Myron körülnézett. Valószínűleg többekkel is találkozott már 



a  jelenlévők  közül,  de  csak  egyvalakit  ismert  fel  biztosan:  Buzzt,  Lex  régi  testőrét/személyi 
asszisztensét. Buzz elkapta Myron tekintetét, és megvonta a vállát, mintha azt mondaná: „Mit lehet 
tenni?”. 
 Lex átkarolta Myron nyakát. 
 – Ülj le, cimbora! Igyál valamit, engedd el magad. 
 – Suzze aggódik miattad. 
 – Valóban? – Lex felvonta az egyik szemöldökét. – Ezért utánam küldte az inasát, hogy 
vigyen haza? 
 – Ha egészen pontosak akarunk lenni, akkor a te inasod is vagyok, Lex. 
 – Á, ügynökök. Zsoldosabbak a zsoldosoknál. 
 Lex  fekete  nadrágot  és  fekete  bőrmellényt  viselt.  Ennél  már  csak  akkor  tehette  volna 
egyértelműbbé,  hogy  rocker,  ha  a  homlokára  tetováltatja.  Őszülő  haját  rövidre  vágatta. 
Visszarogyott a kanapéra, és így szólt:
 – Ülj le, Myron. 
 – Inkább sétáljunk egyet, Lex. 
 – Az én inasom is vagy, igaz? Azt mondtam, ülj le. 
 Igaza volt.  Myron kinézett  magának egy helyet,  és mélyen  a párnák közé süppedt.  Lex 
elfordított egy gombot a jobb kezével, mire a zene elhalkult.  Valaki egy pohár pezsgőt nyomott 
Myron  kezébe,  ami  kicsit  kilöttyent  közben.  A  szűk  fűzős  hölgyek  többsége  eltűnt,  mintha 
beleolvadtak  volna  a  falba.  Csak  az  az  egy  maradt,  akit  Esperanza  rögtön  belépéskor  kiszúrt 
magának,  és  most  félrehúzódva  csevegett  vele.  A  többi  férfi  a  szobában  úgy  bámulta  a  két 
egymással flörtölő nőt, ahogyan az ősember nézhetett, amikor először látott tüzet. 
 Buzz cigarettájának, hmm, furcsa illata volt. Myron felé nyújtotta. Myron megrázta a fejét, 
és Lexhez fordult. Lex úgy nyúlt el a kanapén, mint aki arra vár, hogy megmasszírozzák. 
 – Suzze mutatta azt a kommentet? – kérdezte Lex. 
 – Igen. 
 – És te mit gondolsz, Myron? 
 – Egy álmatlan hülyegyerek éjszakai szórakozása. 
 Lex nagyot kortyolt a pezsgőjéből. 
 – Tényleg ezt gondolod? 
 – Tényleg – felelte Myron. – De egyébként is a huszonegyedik században vagyunk. 
 – Vagyis? 
 – Vagyis ez nem olyan nagy probléma. Bármikor csináltathatsz egy DNS-vizsgálatot,  ha 
annyira aggódsz, és meggyőződhetsz az apa kilétéről. 
 Lex lassan bólintott, és ivott egy újabb kortyot. Myron igyekezett kikapcsolni ügynök-énjét, 
de nem bírta nem kiszámolni: egy palackban 750 ml van, ez azt jelenti, hogy egy féldecis korty több 
mint 500
 dollárjába fáj az ügyfelének. 
 – Hallom, eljegyeztél valakit – mondta Lex. 
 – Igen. 
 – Erre igyunk. 
 – Inkább csak kortyoljunk, az olcsóbb. 
 – Lazíts, Myron. A bőröm alatt is pénz van. 
 Való igaz. Ittak. 
 – Szóval mi a baj, Lex? 
 Lex elengedte a kérdést a füle mellett. 
 – Hogyhogy nem találkoztam még a menyasszonyoddal? 
 – Hosszú történet. 
 – Hol van most? 
 – A tengerentúlon – felelte Myron szándékosan kerülve a konkrétumokat. 
 – Adhatok egy tanácsot a házassággal kapcsolatban? 
 – Ne higgy az ostoba internetes pletykáknak? 



 Lex elvigyorodott. 
 – Jó poén volt. 
 – Kösz – felelte Myron. 
 – De íme, a tanácsom: legyetek őszinték egymással. Teljesen őszinték. 
 Myron várt. Amikor egyértelművé vált, hogy Lex nem folytatja, Myron megkérdezte:
 – Ennyi? 
 – Valami mélyebbre számítottál? 
 Myron vállat vont. 
 – Asszem. 
 – Van egy szám, amit imádok – mondta Lex. – Az egyik sora így szól: „A szíved olyan, 
mint egy ejtőernyő”. Tudod, miért? 
 – Nem úgy van, hogy „az agy olyan, mint egy ejtőernyő – csak akkor működik, ha nyitva 
van”? 
 – Nem, az egy másik. Ez jobb. „A szíved olyan, mint egy ejtőernyő – csak akkor nyílik ki, 
ha zuhanni kezdesz”. – Elmosolyodott. – Jó, mi? 
 – Nem rossz. 
 –  Mindenkinek  vannak haverjai,  itt  vannak például  a  cimboráim.  Szeretem őket,  együtt 
bulizunk, dumálunk az időjárásról, a sportról, a csajokról, de ha egy évig nem látnám őket – vagy 
akár soha többé –, az semmit nem változtatna az életemen. A legtöbb ismerősöm ilyen. 
 Ismét ivott egy kortyot. A hátuk mögött kinyílt egy ajtó. Egy csapat viháncoló lány lépett be. 
Lex megrázta a fejét, mire kihátráltak az ajtón. 
 – És  aztán nagy ritkán,  akadnak az embernek igazi  barátai  is  –  folytatta.  –  Mint  Buzz. 
Mindent megbeszélünk egymással. Mindent tudunk a másikról, minden perverzióját, minden apró 
hibáját. 
 Neked vannak ilyen barátaid? 
 – Esperanza tudja, hogy szégyenlős a hólyagom – felelte Myron. 
 – Micsoda? 
 – Nem fontos. Folytasd. Tudom, miről beszélsz. 
 – Szóval vannak az igazi barátok. Az ember bepillantást enged nekik az agyába. Feltárja 
előttük minden mocskát. – Felült, kezdte belelovallni magát a témába. – És tudod, mi a legfurább 
ebben? 
 Tudod, mi történik akkor, amikor teljesen megnyílsz egy másik ember előtt, és megmutatod 
neki, hogy egy degenerált vagy? 
 Myron megrázta a fejét. 
 – A barátod még jobban szeret. Mindenki más előtt meg kell játszanod magad, hogy elrejtsd 
a szennyet, és kedveljenek. De az igazi barátoknak megmutatod a szennyet, és ettől még jobban 
szeretnek.  Ha  megszabadulunk  az  álcától,  közelebb  kerülünk  egymáshoz.  Akkor  miért  nem 
csináljuk ezt mindenkivel, Myron? Ezt mondd meg nekem. 
 – Majd te megmondod. 
 –  Dögöljek  meg,  ha  tudom.  –  Lex  hátradőlt,  kortyolt  egy  nagyot  a  pezsgőből,  és 
elgondolkodva oldalra  billentette  a fejét.  – De valamire azért  rájöttem: az álca hazugság. Ezzel 
többnyire nincs is semmi baj. De ha nem nyílsz meg az előtt,  akit a legjobban szeretsz, ha nem 
mutatod meg a hibáidat, akkor képtelen vagy közel kerülni hozzá. Titkolózol előtte. És azok a titkok 
elfertőződnek, felemésztenek belülről. 
 Ismét nyílt az ajtó. Négy nő és két férfi támolygott be rajta nevetgélve, kezükben arcátlanul 
túlárazott pezsgőt tartva. 
 – Mit titkolsz Suzze elől? – kérdezte Myron. Lex csak a fejét rázta. 
 – Ez kétirányú utca, cimbora. 
 – Akkor mit titkol előled Suzze? 
 Lex nem válaszolt. A szoba másik végére meredt. Myron megfordult, követte a tekintetét. 
 És akkor meglátta. 
 Vagy legalábbis úgy gondolta, hogy őt látja. A füstös, gyertyafény világította VIP-teremben 



megpillantotta a lányt, akivel utoljára tizenhat éve találkozott azon a havas éjszakán. Akkor nagy 
hasa volt, könnyek csorogtak az arcán, ujjai közül vér szivárgott. Teljesen megszakította velük a 
kapcsolatot, de legutóbb azt hallotta, hogy valahol Dél-Amerikában élnek. 
 A tekintetük csak egy villanásnyi időre találkozott, Myron mégis azonnal tudta, hogy ő az. 
 – Kitty? 
 Hangját  elnyomta  a  zene,  de  Kitty  nem  habozott.  A  szeme  kissé  elkerekedett  –  talán 
ijedtében?  –,  aztán  megpördült,  és  futásnak  eredt.  Myron  gyorsan  fel  akart  ugrani,  de  a  puha 
kanapéból nem volt olyan egyszerű kikászálódni. Mire felállt, Kitty Bolitar – Myron sógornője, a 
nő, aki annyi mindentől megfosztotta – már az ajtón kívül járt. 
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 Myron üldözőbe vette. 
 Amint elért a VIP-terem kijáratához, egy emlékkép villant át az agyán: Myron tizenegy éves 
volt; kócos, göndör hajú öccse, Brad pedig hat. Közös hálószobájukban kosárlabdáztak. A palánk 
egy vékony kartondarab  volt,  a  labda  pedig  egy gömb alakú szivacs.  A gyűrűt  a  szekrényajtó 
tetejére  lehetett  erősíteni  két  narancsszínű  tapadókoronggal,  amiket  be  kellett  nyálazni,  hogy 
ragadjanak. 
 Órákig  el  tudtak  játszani,  csapatokat  találtak  ki,  beceneveket  adtak  egymásnak:  volt  ott 
Zsákoló Jack, Hárompontos Harry és Air Andy is. Mivel Myron volt az idősebb, ő határozta meg a 
játék  menetét,  létrehozott  egy párhuzamos  univerzumot,  ahol  a  jófiúk  csapata  küzd a  rosszfiúk 
ellen,  és  drámai,  szoros  mérkőzéseken,  a  dudaszó pillanatában  szerzett  kosárral  győz  az egyik. 
Myron a végén legtöbbször hagyta nyerni Bradet, aztán éjjel, amikor elhelyezkedtek az emeletes 
ágyon  –  Myron  fölül,  Brad  alul  –,  a  sötétben  újra  felidézték  az  egészet,  mint  a  szakértők  a 
közvetítések mérkőzés utáni elemzésében. 
 Az emlék ismét feltépte a régi sebeket. 
 Esperanza észrevette, hogy kifelé rohan. 
 – Mi az? 
 – Kitty. 
 – Micsoda? 
 Nem volt idő magyarázkodásra. Elért az ajtóhoz, és szinte kirobbant rajta. Visszajutott a 
klubba,  a  fülsiketítő  zene birodalmába.  A testében lakozó vénember  eltűnődött,  vajon ki  szeret 
olyan helyen ismerkedni, ahol egy szót sem érteni a másik szavaiból. De ezt leszámítva csak arra 
összpontosított, hogy utolérje Kittyt. 
 Myron magas volt, százkilencvenhárom centi, így lábujjhegyre állva el tudott nézni a tömeg 
fölött. 
 Semmi  nyoma  Talán-Kittynek.  Mit  is  viselt?  Türkizkék  felsőt.  A  türkizkéket  kereste  a 
tekintetével, hátha felvillan valahol. 
 Ott van! Háttal Myronnak. A kijárat felé igyekezett. 
 Myron utána vetette magát. Sűrű bocsánatkérések közepette próbált utat törni magának, de 
túl nagy volt a tömeg. A stroboszkóp villogása és a lézershow sem segített. Kitty. Mi a fenét keres 
itt? Évekkel korábban Kitty is tenisz csodagyerek volt, együtt edzett Suzze-val. Így ismerkedtek 
meg. Nem elképzelhetetlen persze, hogy a két régi barátnő ismét felvette a kapcsolatot, de ez akkor 
sem ad választ arra, mit keres Kitty ebben a klubban Myron öccse nélkül. 
 Vagy Brad is itt van? 
 Felgyorsította a lépteit. Igyekezett úgy haladni, hogy ne érjen senkihez, de ez lehetetlen volt. 
Gyilkos pillantások és dühödt kiáltások kísérték – „Hé, haver!” vagy „Mi van, ég a ház?” –, de 
Myron ügyet  sem vetett  rájuk, nyomult  tovább, miközben egyre inkább úgy érezte magát,  mint 
azokban az álmokban, amikor hiába fut az ember, nem jut előre, léptei elnehezülnek, mintha térdig 
érő hóban gázolna. 



 – Áúúú! – kiáltott fel egy lány. – Seggfej, a lábujjamra léptél! 
 – Elnézést – mondta Myron, és ment volna tovább. 
 Súlyos  kéz  nehezedett  a  vállára,  és  megfordította.  Valaki  keményen  meglökte  hátulról, 
majdnem ledöntve  a  lábáról.  Myron  visszanyerte  az egyensúlyát,  és  hirtelen  úgy érezte  magát, 
mintha a Jersey Shore című reality show castingjának kellős közepébe csöppent volna. Hajhabbal 
beállított  frizurák,  szoláriumbarna  testek,  kiszedett  szemöldökök,  gyantázott  mellkasok  és 
felpumpált bicepszek néztek farkasszemet vele. Macsó vigyorral meredtek rá, ami kissé furcsának 
hatott olyan pasik arcán, akik borotválják a golyóikat. Ha valaki fájdalmat akar okozni nekik, nem 
orrba kell vernie őket, hanem össze kell kócolnia a hajukat. 
 Öten vagy hatan lehettek – összemosódtak egyetlen nagy, morcos masszává. Orrfacsaró Axe 
illat  áradt  belőlük,  és  láthatóan  izgalomba  jöttek  a  lehetőségtől,  hogy  bebizonyíthatják 
férfiasságukat, és bosszút állhatnak egy lány lábujjának megsértett becsületéért. 
 Myron igyekezett diplomatikusan megoldani a helyzetet. 
 – Elnézést, fiúk – mondta. – De vészhelyzet van. 
 – Vészhelyzet? – bődült el az egyik izompacsirta. – Hol van a tűz? Te látsz valahol tüzet,  
Vinny? 
 – Ja, hol a tűz? – helyeselt Vinny. – Mert én nem látom, hogy bármi is égne. Hát te, Slap? 
 Mielőtt Slap válaszolhatott volna, Myron közbeszólt. 
 – Oké, felfogtam. Nincs tűz. Nézzétek,  igazán sajnálom, még egyszer elnézést kérek, de 
rohannom kell. 
 Slap azonban nem érte be ennyivel. 
 – Nem, én sem látok tüzet. 
 Myronnak erre nem volt ideje. Tovább akart menni – a francba, Kitty közben eltűnt –, de 
összezártak előtte. Izompacsirta, akinek a keze még mindig Myron vállán pihent, megszorította, és 
így szólt:
 – Kérj elnézést Sandrától. 
 – Te nem így értetted azt, hogy „igazán sajnálom, és elnézést kérek”? 
 – Sandrától – ismételte a fickó. 
 Myron  a  lány  felé  fordult,  aki  az  öltözékéből  és  a  társaságából  ítélve  súlyos 
apakomplexusban szenvedett. Lerázta a válláról az idegesítő kezet, és így szólt:
 – Elnézést kérek, Sandra. 
 Azért tette, mert ez volt a legésszerűbb megoldás. Békét kötni, és továbbhaladni. De Myron 
tudta. Látta a kivörösödött arcokon, a szemük csillogásán. Működésbe léptek a hormonok. Ezért, 
amikor visszafordult a pasas felé, aki először meglökte, Myron meg sem lepődött, hogy egy öklöt 
lát az arca felé száguldani. 
 A  verekedések  legtöbbször  csupán  néhány  másodpercig  tartanak  –  és  az  a  néhány 
másodperc többnyire három dologról szól: zavarodottságról, káoszról és pánikról. Ezért sokan, ha 
egy öklöt látnak az arcuk felé közeledni, ösztönösen túlreagálják a dolgot. Megpróbálnak teljesen 
lebukni,  vagy hanyatt  dobják  magukat.  Ez  hiba.  Aki  elveszíti  az  egyensúlyát,  vagy  szem elől 
téveszti ellenfelét, az még nagyobb bajba kerül. A tapasztalt verekedők gyakran csak ezért indítanak 
el egy-egy ütést – nem feltétlenül azért,  hogy eltalálják a másikat,  hanem hogy az ellenfél még 
sebezhetőbbé tegye magát. 
 Így hát Myron csak egy apró mozdulatot tett – néhány centiméterrel elhúzta a fejét, hogy 
kitérjen  az  ütés  elől.  A  jobb  kezét  már  felemelte.  Semmi  szükség  ilyenkor  látványos  karate 
mozdulattal félreütni a másik öklét. Elég csak egy kicsit eltéríteni. Myron pontosan ezt tette. 
 Myron terve pofonegyszerű volt: ártalmatlanná tenni a támadóját a lehető legkisebb felhajtás 
és sérülés árán. Kivédte az ütést, majd a mutató és a középső ujját összeszorítva célba vette a pasas 
ádámcsutkája  alatti  puha  részt.  Az  ütés  ült,  Izompacsirta  torkából  gurgulázó  hang  tört  fel,  és 
ösztönösen  mindkét  kezével  a  nyakához  kapott,  amitől  teljesen  kiszolgáltatottá  vált.  Normális 
küzdelemben – már ha létezik olyan egyáltalán – Myron bevitte volna a kegyelemdöfést. De most 
nem akarta kiütni az ellenfelét. Egyszerűen csak tovább akart menni. 
 Ezért ahelyett,  hogy újra meglendítette volna a karját,  oldalra lépett,  és igyekezett  minél 



előbb  eltűnni  a  helyszínről.  De  most  már  bármerre  indult,  emberfalba  ütközött.  A  klub 
törzsvendégei  vérszagra  gyűlő  éji  vadként  vették  körül  őket,  hátha  láthatják,  amint  egy 
embertársukat bántják, esetleg megcsonkítják. 
 Újabb kéz nehezedett a vállára. Myron lerázta magáról. Valaki rögbis módra átkarolta a két 
bokáját, és megpróbálta földre vinni. Myron behajlította a térdét. Egyik kezét a padlóra támasztotta,  
hogy megőrizze az egyensúlyát, a másik kezén pedig behajlította az ujjait, és tenyérrel orrba vágta 
támadóját. A férfi elengedte Myron lábát. A zene elhallgatott. Valaki felsikoltott. Többen elestek. 
 Ez nem volt jó. 
 Zavarodottság, káosz és pánik. Egy zsúfolt éjszakai klubban az efféle dolgok futótűzként 
terjednek. 
 Valaki megbotlik, meglöki a mellette állót, mire az pánikba esik. Visszalök. Az emberek 
hátrálni kezdenek. Akik addig a passzív nézők viszonylag biztonságos pozíciójából figyelték az 
eseményeket,  hirtelen megijednek,  hogy ők is megsérülhetnek.  Menekülni  kezdenek,  átgázolnak 
egymáson. 
 Zűrzavar. 
 Valaki  hátulról  fejbe  vágta  Myront.  Megpördült.  A  következő  ütés  a  gyomrát  érte. 
Ösztönösen elkapta a férfi csuklóját. Az ember megtanulhatja a legjobb harcművészeti technikákat, 
ellesheti  a  fortélyokat  a  szakma  nagymestereitől,  de  a  vele  született  szem-kéz  koordinációt 
semmivel sem lehet pótolni. 
 Ahogy  a  régi  kosaras  mondás  tartja:  „A  magasságot  nem  lehet  tanítani”.  Akárcsak  a 
koordinációt, az atlétikus testfelépítést vagy a versenyszellemet sem – akármennyire igyekeznek is 
a szülők. 
 Ezért Myron Bolitar, az egykori profi sportoló képes volt elkapni egy csuklót ütés közben. 
Maga felé rántotta támadóját, és alkarjával a pasas arcába sújtott. 
 A férfi elesett. 
 Újabb sikolyok. Egyre nagyobb pánik. Myron megfordult, és a zűrzavarban megpillantotta 
Talán-Kittyt  az  ajtónál.  Myron  elindult  felé,  de  a  nő eltűnt  a  befelé  nyomuló  kidobó emberek 
mögött.  Kettőt  közülük  Myron  felismert.  A  kidobók  –  akik  most  jóval  többen  voltak,  mint  a 
bejáratnál – egyenesen feléje tartottak. 
 Ajjaj. 
 – Nyugi, fiúk, ne veszítsétek el a fejeteket. – Myron felemelte a kezét, hogy mutassa, nem 
áll szándékában folytatni a verekedést. Még akkor is felemelve tartotta, amikor a kidobók odaértek 
hozzá. – Nem én kezdtem. 
 Egyikük  megpróbálta  egy nelsonnal  ártalmatlanná  tenni  Myront.  Amatőr  mozdulat  volt. 
Myron higgadtan kibújt a fogásból, és így szólt:
 – Vége. Oké? A…
 Három másik kidobó ember vetette rá magát. Myron jókora puffanással ért földet. Az egyik 
fickó a  hátára mászott.  Valaki  kirúgta Myron lábát.  A hátán ülő pasas  megpróbálta  az alkarját 
Myron torkára szorítani. Myron lefelé feszítette az állát, hogy kivédje a mozdulatot. A férfi nem 
adta föl, egyre közelebb tolta a képét, Myron érezte állott  hot-dog-szagú leheletét.  Újabb rúgás. 
Myron oldalra gördült, és sikerült a fickó arcába könyökölnie, mire az káromkodva mászott le róla. 
 Myron fel akart állni, amikor valami kemény, fémes tárgyat nyomtak a bordáihoz. Alig egy 
tizedmásodpercnyi ideje volt eltűnődni, mi lehet az. A következő pillanatban felrobbant a szíve. 
 Vagy legalábbis úgy érezte. Mintha valami szétrobbant volna a mellkasában. Mintha valaki 
áramot vezetett volna az idegvégződéseibe, görcsbe rántva vele az egész testét. Lába kocsonyássá 
vált. Karja elernyedt, a legkisebb ellenállást sem tudta kifejteni. 
 Elektromos sokkoló. 
 Myron úgy esett össze, mint egy zsák krumpli. Felnézett, és Bimbó Kyle vigyorgó képét 
pillantotta  meg.  Kyle  visszahúzta  a  fegyvert.  A fájdalom megszűnt,  de  csak  egy másodpercre. 
Miután  a  többi  kidobó  körbeállta,  hogy  a  klub  közönsége  ne  lássa  őket,  Kyle  ismét  Myron 
bordáihoz nyomta a sokkolót, és meghúzta a ravaszt. Myron üvöltését egy szájára tapasztott kéz 
fojtotta el. 



 – Milyen érzés kétmillió voltot kapni? – suttogta Kyle. 
 Myron  tudott  egyet  s  mást  az  elektromos  sokkolókról.  Egy  ilyen  eszközt  néhány 
másodpercnél tovább nem szabad használni, mert annyi is elég, hogy ártalmatlanná tegyen valakit, 
hosszabb idő
 után azonban maradandó sérüléseket okozhat. De Kyle eszelős mosollyal szorította Myron 
oldalához, és esze ágában sem volt elengedni. A fájdalom elviselhetetlenné vált, Myron teste heves 
rángatózásba kezdett. Kyle még mindig nyomta a ravaszt. 
 – Hé, Kyle! – szólt oda az egyik kidobó, de Kyle egészen addig folytatta, míg Myron szeme 
kifordult, és elveszítette az eszméletét. 
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 Nem telhetett el néhány másodpercnél több, amikor Myron érezte, hogy valaki felemeli, és 
tűzoltómódra a vállára veti. A szeme továbbra is csukva volt, teste elernyedt. Az eszméletvesztés 
határán járt, de tudta, hol van, és mi történik vele. Idegvégződései kiégtek. Végtelenül kimerültnek 
érezte magát. A nagydarab férfi, aki a vállára kapta, izmos volt. Myron hallotta, hogy újraindul a 
zene, és egy hang üvölti túl a dübörgő basszust:
 – Oké, emberek, a cirkuszi produkciónak vége! Mindenki folytassa a bulizást! 
 Myron nem mozdult meg, hagyta, hogy a férfi cipelje. Nem ellenkezett. Kihasználta az időt, 
hogy összeszedje magát,  és megtervezze a következő lépést. Kinyílt  egy ajtó, majd becsukódott 
mögöttük, letompítva a zenét. Myron csukott szemmel is érzékelte az erősebb fényt. 
 A nagydarab pasas, aki a vállán vitte, megszólalt:
 – Egyszerűen csak dobjuk ki, nem, Kyle? Szerintem így is kapott eleget. 
 Ugyanaz a hang volt, amelyik azt mondta: „Hé, Kyle!”, amikor Bimbó majdnem kinyírta az 
elektromos sokkolóval.  Myron mintha félelmet  hallott  volna kicsendülni a hangból.  Nem jó jel, 
gondolta. 
 – Rakd le, Brian – utasította Kyle. 
 Brian meglepően gyengéden tette  le a földre. A hideg padlón fekve,  továbbra is csukott 
szemmel,  Myron  gyorsan  felmérte  a  helyzetet,  és  megállapította,  hogy  mindössze  egyetlen 
választása maradt: úgy tesz, mintha nem lenne eszméleténél,  majd lassan a zsebébe csúsztatja a 
kezét, ahol a BlackBerryje lapul. 
 A kilencvenes években, amikor a mobiltelefonok éppen csak kezdtek elterjedni, Myron és 
Win  kifejlesztettek  egy  ügyes  és  néhány  alkalommal  életmentőnek  bizonyuló  kommunikációs 
módszert: ha egyikük bajba került (értsd: Myron), megnyomta a gyorshívón az egyes gombot, mire 
a másik (értsd: Win), felvette, némára állította, és a történéseket hallván a segítségére sietett. Abban 
az  időben,  tizenöt  évvel  ezelőtt,  ez  a  trükk  forradalmi  újításnak  számított;  manapság  persze 
nagyjából annyira modern, mint egy Betamax-kazetta. 
 Ez természetesen azt jelentette, hogy nekik is magasabb szintre kellett lépniük. A modern 
technika adta lehetőségekkel élve Myron és Win még hatékonyabb módon biztosították egymást. 
Win egyik szakértője kicsit felturbózta a BlackBerryjüket, amit így nemcsak műholdas adóvevőként 
tudtak használni,  ami  olyan  helyeken is  működött,  ahol  nincsen térerő,  de volt  benne hang- és 
képrögzítésre alkalmas eszköz, illetve GPS-nyomkövető is, ami egyméteres biztonsággal meg tudta 
határozni az eszköz helyét – mindezek aktiválásához csak egyetlen apró gombot kellett megnyomni. 
 Myron keze tehát elindult a zsebében lapuló BlackBerry felé. Csukott szemmel nyöszörgést 
színlelt, és az oldalára gördült, hogy ujjai közelebb férkőzhessenek a zsebéhez…
 – Ezt keresed? 
 Bimbó Kyle volt az. Myron hunyorogva nyitotta ki a szemét. A szoba padlóját vörösesbarna 
linóleum borította. A falak is vörösesbarnák voltak. A szoba egyetlen berendezési tárgya egy asztal 
volt, amelyen mintha egy doboz papír zsebkendő állt volna. Myron a vigyorgó Kyle felé fordult. 
 Kyle felemelte Myron BlackBerryjét. 



 – Köszi – mondta Myron. – Azt kerestem. Dobd csak ide nyugodtan. 
 – Ohohó, nem úgy van az – rázta a fejét Kyle. 
 Rajta  kívül  még  három  kidobó  tartózkodott  a  szobában,  mindegyikük  feje  kopaszra 
borotválva, karjuk szteroidoktól és súlyok emelgetésétől duzzadt. Myron egyiküket kissé ijedtnek 
látta, és arra következtetett, hogy ő lehetett az, aki behozta. Az ijedt izompacsirta megszólalt:
 – Visszamegyek a bejárathoz, megnézem, minden rendben van-e. 
 – Menj csak, Brian – bólintott Kyle. 
 – A barátnője, az a dögös pankrátorcsaj, tudja, hogy itt van. 
 – Ne aggódj – felelte Kyle. 
 – Pedig lenne miért – jegyezte meg Myron. 
 – Tessék? 
 Myron megpróbált felülni. 
 – Nem sok tévét nézel, igaz, Kyle? Nem láttad még azt a részt, amikor bemérik a telefon 
jeleit, és megtalálják az eltűnt fickót? Most éppen ez történik. Nem tudom, mennyi időbe telik, de a 
helyedben…
 Kyle  önelégült  képpel  felemelte  a  BlacBerryt,  és  megnyomta  rajta  az  OFF  gombot. 
Vigyorogva figyelte, ahogy a képernyő elsötétül. 
 – Mit is mondtál? 
 Myron nem válaszolt. Ijedt Izompacsirta távozott. 
 –  Először  is,  felszólítjuk  Mr.  Bolitart,  hogy  hagyja  el  az  épületet  –  mondta  Kyle,  és 
visszadobta Myronnak a tárcáját. – És nyomatékosan megkérjük, hogy soha többé ne térjen vissza. 
 – Akkor sem, ha megígérem, hogy nem húzok pólót? 
 – Az embereim kikísérik a hátsó kijáraton. 
 Érdekes  fejlemény,  gondolta  Myron.  Nem  számított  rá,  hogy  elengedik.  Úgy  döntött, 
belemegy a játékba, hátha tényleg megússza ennyivel. De finoman szólva is voltak kétségei. A két 
kidobó felemelte Myront. 
 – És a BlackBerrym? 
 – Visszakapod, amint elhagytad az épületet – felelte Kyle. 
 Az egyik férfi Myron jobb karját fogta, a másik a balt. Kivezették a folyosóra. Kyle követte 
őket, és becsukta mögöttük az ajtót. Amikor mindnyájan elhagyták a helyiséget, Kyle így szólt:
 – Oké, ennyi elég lesz. Vigyétek vissza! 
 Myron  elkomorodott.  Kyle  ismét  kinyitotta  ugyanazt  az  ajtót.  A  két  férfi  megragadta 
Myront, és vonszolni kezdték vissza a szobába. Amikor Myron ellenállt, Kyle megmutatta neki a 
sokkolót. 
 – Akarsz még kétmillió voltot? 
 Myron nem akart. Visszament a vörösesbarna szobába. 
 – Mire volt jó ez az egész? 
 – Ez a jelenet a kamerának készült – mondta Kyle. – Menj a sarokba. 
 Myron  nem  engedelmeskedett  azonnal,  ezért  Kyle  ismét  felvillantotta  az  elektromos 
sokkolót. Myron a sarokba hátrált, nem akarta szem elől téveszteni Kyle-t. Az ajtó mellett egy kis 
asztalka állt. A három kidobó odalépett, és a dobozból, amit Myron korábban zsebkendőtartónak 
nézett, gumikesztyűket vettek elő. Myron egy ideig szótlanul nézte, ahogy felhúzzák a kesztyűket. 
 – Csak a rend kedvéért szeretném megjegyezni, hogy a gumikesztyűtől mindig beindulok – 
mondta végül Myron. – Most jön az a rész, hogy előrehajolok? 
 –  Védekező  mechanizmus  –  jegyezte  meg  Kyle,  miközben  a  kelleténél  kissé  nagyobb 
buzgalommal mozgatta ujjait a kesztyűben. 
 – Tessék? 
 – A humor, mint védekező mechanizmus. Minél jobban félsz, annál többet jártatod a pofád. 
 Kidobóba oltott terapeuta, gondolta Myron. 
 –  Megpróbálom  eltolni  az  agyadig,  mi  fog  most  történni  –  mondta  Kyle  mézesmázos 
hangon. – Ezt a helyiséget verőteremnek hívjuk. Ezért van vörösesbarnára festve. Nem látszik rajta 
a vér, ahogy magad is tapasztalni fogod. 



 Kyle hatásszünetet tartott, és elmosolyodott. Myron nem szólalt meg. 
 –  Éppen  az  imént  vettük  videóra,  hogy  önszántadból  elhagytad  az  épületet.  Mint  azt 
valószínűleg kitaláltad,  a kamera most már ki van kapcsolva.  Szóval a hivatalos felvétel  szerint 
nagyjából  sértetlenül  távoztál.  Természetesen vannak szemtanúink,  akik majd eskü alatt  vallják, 
hogy  megtámadtad  őket,  és  a  válaszreakciónk  egyenes  arányban  állt  a  fenyegetéssel,  amit 
jelentettél,  tehát az egész kalamajkát te váltottad ki. A klub régi törzsvendégei és alkalmazottai 
gyakorlatilag  bármilyen  vallomást  aláírnak,  amit  eléjük teszünk.  Senki  nem fogja igazolni  a  te 
verziódat. Van valami kérdésed? 
 – Csak egy. Tényleg azt a szót használtad, hogy „kalamajka”? 
 Kyle arcáról nem hervadt le a vigyor. 
 – Védekező mechanizmus – mondta újra. 
 A három férfi eltávolodott egymástól néhány lépésnyire, és kezüket hol ökölbe szorítva, hol 
ellazítva közelebb léptek hozzá. Myron egészen behúzódott a sarokba. 
 – És most mi a terved, Kyle? – kérdezte Myron. 
 – Nem túl bonyolult. Bántani fogunk. Hogy milyen súlyosan, az attól függ, mennyire vagy 
együttműködő. A legjobb esetben megúszod egy kórházi ápolással. Egy ideig véreset fogsz vizelni. 
 Lehet, hogy egykét csontodat is eltörjük. De életben maradsz, és nagy valószínűséggel fel 
fogsz épülni. Ha ellenállsz, akkor megbénítalak a sokkolóval. Az nagyon fájdalmas lesz. És akkor a 
verés is hosszabb ideig fog tartani, és durvább is lesz. Érthető voltam? 
 Megindultak Myron felé. Kezük ökölbe szorult.  Egyikük megropogtatta a nyakát.  Bimbó 
Kyle még a zakóját is levette. 
 – Nem akarom összepiszkolni – magyarázta. – Rosszul mutat rajta a vér. 
 Myron lefelé mutatott. 
 – És az alsógatyád? 
 Kyle félmeztelenül állt előtte. Megmozgatta a mellizmait. 
 – Amiatt ne aggódj. 
 – A helyedben jobban vigyáznék rá – mondta Myron. 
 A három férfi még közelebb lépett Myronhoz, mire az elmosolyodott, és összefonta a karját 
a mellkasán. A kidobók megtorpantak. 
 – Meséltem már az új BlackBerrymről? – kérdezte  Myron. – Hogy van benne GPS? És 
kétirányú műholdas rádió? Elég egyetlen gombot megnyomni hozzá. 
 – A BleckBerryd ki van kapcsolva – jelentette ki Kyle. 
 Myron megrázta a fejét, és sípoló hangot hallatott, mint egy vetélkedőben, amikor a játékos 
rossz választ ad. Win szólalt meg a BlackBerry apró hangszórójából:
 – Attól tartok, nincsen, Kyle. 
 A három férfi megdermedt. 
 –  Megpróbálom  eltolni  az  agyadig,  mi  is  történt  –  mondta  Myron  igyekezve  minél 
hitelesebben utánozni Kyle mézesmázos hanghordozását. – Hogy melyik az a gomb, amelyikkel 
aktiválni lehet ezeket a remek kiegészítőket? Eltaláltad: az OFF. Röviden, minden azóta elhangzott 
szót rögzítettünk. 
 Valamint a GPS is be van kapcsolva. Milyen messze vagy, Win? 
 – Most értem a klub bejáratához. És átkapcsoltam konferenciabeszélgetésre, ezért Esperanza 
is a vonalban van lenémítva. Esperanza? 
 Kattanás  hallatszott,  ahogy  valaki  kinyomta  a  némítást.  Hirtelen  a  klub  zenéje  kezdett 
bömbölni a telefon hangszórójából. 
 –  Az  ajtó  előtt  állok,  amin  keresztül  Myront  kivonszolták  –  szólalt  meg  Esperanza.  – 
Találkoztam  egy  régi  barátommal,  Roland  Dimonte-tal,  aki  történetesen  rendőr.  Köszönj  Kyle 
barátunknak, Rolly. 
 – Harminc másodpercen belül itt akarom látni Bolitar pofáját. Méghozzá sértetlenül, seggfej. 
 Nem kellett hozzá húsz sem. 
 – Nem biztos, hogy ő volt az – mondta Myron. 
 Hajnali kettőre járt, mire Myron és Win visszaértek a Dakotába. Abban a helyiségben ültek, 



amit  a  gazdagok  „dolgozószobának”  hívnak:  akárhányadik  Lajos  korabeli  bútorok,  márvány 
mellszobrok, egy hatalmas antik földgömb, a polcokon pedig bőrkötéses első kiadások. Myron egy 
mélyvörös bőrfotelban terpeszkedett, amelynek aranygombok díszítették a karfáját. Mire a klubban 
lecsillapodtak a kedélyek, Kittynek nyoma veszett, már ha egyáltalán ő volt az. Lex és Buzz szintén  
leléptek. 
 Win kinyitotta a könyvespolcnak álcázott hűtőszekrényt, kivett belőle egy csokoládés Yoo-
hoo-t, és Myronnak dobta. Myron elkapta, elolvasta a használati utasítást – „Rázd fel!” –, és szót 
fogadott. Win töltött magának egy pohárral valami méregdrága konyakból, ami érdekes módon az 
Utolsó Csepp fantázianevet viselte. 
 – Lehet, hogy tévedtem – folytatta Myron. 
 Win felemelte a poharát, és a fény felé fordította. 
 – Elvégre tizenhat éve, hogy utoljára láttam, nem igaz? A hajszíne megváltozott. Egyébként 
is sötét volt odabent, és csak egy pillanatra láttam. Szóval lehet, hogy tévedtem. 
 – Lehet – mondta Win. – De nem tévedtél. Kitty volt az. 
 – Honnan tudod? 
 – Ismerlek. Efféle dolgokban nem szoktál hibázni. Van, amiben igen, de ilyesmiben soha. 
 Win kortyolt  egyet  a  konyakból.  Myron  ivott  a  Yoo-hoo-ból.  Hideg,  csokoládés  nektár. 
Három évvel  korábban  Myron  leszokott  kedvenc  italáról,  mert  meg  akart  szabadulni  a  hasára 
telepedett úszógumitól. De amikor visszatért a tengerentúlról, ismét rákapott a Yoo-hoo-ra, nem is 
annyira az íze, mint inkább a megnyugtató érzés miatt. És ugyanolyan függő lett, mint azelőtt volt. 
 –  Egyfelől  nem  számít  –  morfondírozott  Myron.  –  Kitty  hosszú  ideje  nem  része  az 
életemnek. 
 Win bólintott. 
 – Másfelől viszont? 
 Brad.  Ez  volt  a  másfelől,  egyfelől,  mindenfelől  –  a  lehetőség,  hogy annyi  év után  újra 
találkozzon, és talán kibéküljön az öccsével. Myron kényelmetlenül fészkelődött a székén. Win nem 
szólt semmit. 
 Végül Myron törte meg a csendet:
 – Nem lehet véletlen egybeesés. Kitty és Lex ugyanabban a klubban, sőt ugyanabban a VIP-
teremben. 
 – Valóban nem túl valószínű – értett egyet Win. – Szóval mi a következő lépés? 
 – Megtalálni Lexet. Aztán Kittyt. 
 Myron a Yoo-hoo címkéjére meredt, és ki tudja, hányadszor tűnődött el azon, mit jelenthet a
 „tejsavó”. Az elme húzza az időt. Megtorpan, oldalra lép, jelentéktelen dolgokat talál  az 
üdítős dobozokon, csakhogy elodázza az elkerülhetetlent.  Eszébe jutott az első alkalom, amikor 
Yoo-hoo-t ivott. A livingstoni házban, ami most már az övé. Emlékezett, hogy Brad is mindig akart 
egyet,  mert  mindig  ugyanazt  akarta,  amit  a  bátyja.  A  hátsó  udvaron  kosárlabdázással  eltöltött 
délutánokra gondolt. 
 Hagyta Bradet lepattanót szedni, hogy a dobásokra tudjon koncentrálni. Myron rengeteg időt 
töltött  ott:  dobás,  lépés,  passz Bradtől,  dobás,  lépés,  passz,  újra meg újra,  órákon keresztül,  és 
Myron  soha  egyetlen  pillanatát  sem  bánta  meg,  bár  a  fontossági  sorrenden  azóta  sokszor 
elgondolkodott.  Sokan  nagyra  tartják  a  profi  sportolók  „elhivatottságát”,  ahogyan  mindent 
alárendelnek a célnak, de mégis mi olyan nagyszerű abban, ha az ember senki másra nem képes 
gondolni, csak saját magára? 
 Ébresztőóra pittyegése szakította félbe őket. Myron a telefonjára pillantott, és kikapcsolta az 
idegesítő
 zajt – a BlackBerry mérnökei valami ismeretlen okból kifolyólag az „Antilop” nevet adták 
ennek a fülsértő csengőhangnak. 
 – Vedd fel nyugodtan – mondta Win felemelkedve a székből. – Úgyis el kell mennem. 
 – Hajnali fél háromkor? Elárulod a nevét? 
 Win elmosolyodott. 
 – Talán majd később. 



 Tekintve, hogy milyen nagy igény volt a környék egyetlen számítógépére, hajnali fél három 
–
 angolai idő szerint reggel fél nyolc – volt az egyetlen időpont, amikor Myron négyszemközt 
tudott beszélni a menyasszonyával, Terese Collinsszal, persze így is csak virtuálisan. 
 Myron bejelentkezett a Skype-ba, a videofon internetes megfelelőjébe, és várt. A következő
 pillanatban  egy  videoablak  jelent  meg  a  képernyőn,  és  Terese  arca  bukkant  fel  benne. 
Myron szívverése felgyorsult a látványtól. 
 – Istenem, de gyönyörű vagy – üdvözölte. 
 – Jó duma – mosolygott Terese. 
 – Csak ez az egy dumám van. 
 – Még szerencse, hogy sosem megy ki a divatból. 
 Terese remekül nézett ki. Fehér blúzban ült egy íróasztal mögött, kezét összekulcsolva, hogy 
látni  lehessen  a  jegygyűrűjét.  Festett  barna  haját  –  eredetileg  szőke volt  –  copfban összefogva 
hordta. 
 Néhány másodperc múlva Myron így szólt:
 – Az egyik ügyfelemmel voltam ma este. 
 – Kivel? 
 – Lex Ryderrel. 
 – A HorsePower kevésbé ismert felével? 
 – Kedvelem. Rendes srác. Mellesleg azt mondta, hogy a jó házasság titka az őszinteség. 
 – Szeretlek – mondta Terese. 
 – Én is szeretlek. 
 – Nem akartalak  félbeszakítani,  de imádom,  hogy ezt  csak úgy bármikor  kimondhatom. 
Korábban sosem csináltam ilyet. Túl öreg vagyok már ahhoz, hogy ennyire szerelmes legyek. 
 – Mi örökké tizennyolc évesek vagyunk,  és arra várunk, hogy elkezdődjön az életünk – 
felelte Myron. 
 – Ez olyan giccses. 
 – Szereted a giccses mondatokat. 
 – Igaz. Szóval Lex Ryder azt mondta, legyünk őszinték. Azok vagyunk? – kérdezte Terese 
félig viccesen. 
 – Nem tudom. Van egy elmélete a hibákról. Hogy fel kell fednünk őket a másik előtt. Meg 
kell mutatnunk a legrosszabb énünket, mert az valahogy emberibbé tesz bennünket, és közelebb hoz 
a másikhoz. 
 Myron röviden összefoglalta a Lexszel folytatott párbeszédet. Amikor befejezte, Terese így 
szólt:
 – Van benne logika. 
 – Én ismerem a te hibáidat? – kérdezte Myron. 
 – Emlékszel, mi történt abban a párizsi hotelszobában, ahol találkoztunk? 
 Csönd. Myron nagyon is jól emlékezett. 
 – Szóval a válasz: igen – folytatta Terese. – Ismered a hibáimat. 
 – Azt hiszem, igazad van. – Próbált úgy helyezkedni, hogy egyenesen a kamerába tudjon 
nézni. – De abban nem vagyok biztos, hogy te is ismered az én hibáimat. 
 – Hibáidat? – kérdezett vissza Terese színlelt meglepetéssel. – Miféle hibáidat? 
 – Pisilésnél például szégyenlős vagyok. 
 – És azt hitted, hogy ezt nem tudom? 
 Myron kicsit túl harsányan nevetett fel. 
 – Myron? 
 – Igen? 
 – Szeretlek. Alig várom, hogy a feleséged legyek. Jó ember vagy, talán a legjobb, akivel 
valaha találkoztam. És ezen semmi sem változtathat. Bármi is az, amit nem mondasz el nekem… 
az, Lex szerint elfertőződhet. De az is lehet, hogy nem. Néha túlértékelik az őszinteséget. Úgyhogy 
ne gyötörd magad. Így is, úgy is szeretlek. 



 Myron hátradőlt. 
 – Van fogalmad róla, milyen csodálatos vagy? 
 –  Nem  érdekel.  Mondd  inkább  megint  azt,  hogy  gyönyörű  vagyok.  Azt  nem  tudom 
megunni. 
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 A Three Downing zárni készült. 
 Win a  kifelé  támolygó  törzsvendégeket  figyelte,  amint  hunyorogva néznek körül  a kora 
hajnali  Manhattan  mesterséges  fényeiben.  Reggel  négy  óra  volt.  Win  türelmesen  várt.  Néhány 
perccel később meglátta a nagydarab férfit,  aki elektromos sokkolóval bénította meg Myront.  A 
nagydarab férfi –
 Kyle – úgy dobott ki valakit az ajtón, mintha csak egy zsák szennyes lenne. Win megőrizte a 
nyugalmát. Arra a nem túl távoli időszakra gondolt, amikor Myron hetekre eltűnt, valószínűleg meg 
is kínozták – Win pedig nem tudott segíteni legjobb barátján, sőt még csak bosszút sem állhatott,  
miután Myron előkerült. Borzalmasan tehetetlennek érezte magát. Azóta nem volt ilyen élménye, 
hogy gyerekként  a kinézete  miatt  összeverték Philadelphia egyik  gazdag környékén.  Win akkor 
megfogadta, hogy sosem lesz többé tehetetlen. És tett is róla, hogy ne kelljen többé így éreznie. 
 Felnőttként ugyanehhez tartotta magát. 
 Ha bántanak,  vágj  vissza.  Szemet  szemért,  fogat fogért.  Myron nem mindig értett  egyet 
ezzel az elvvel. Barátok voltak, legjobb barátok. Gondolkodás nélkül gyilkoltak volna egymásért, 
de nem mindenről volt azonos véleményük. 
 – Helló, Kyle – szólalt meg Win. 
 Kyle felnézett, és összevonta a szemöldökét. 
 – Van néhány perced egy magánbeszélgetésre? – kérdezte Win. 
 – Viccelsz? 
 – Általában nagy tréfamester vagyok, Dom DeLouise elbújhat mellettem, de a válaszom 
nem, Kyle, ma este nem viccelek. Szeretnék veled elbeszélgetni. Négyszemközt. 
 Kyle megnyalta az ajkát. 
 – Ezúttal nincs mobiltelefon? 
 – Nincs. És elektromos sokkoló sem. 
 Kyle körülnézett, ellenőrizte, hogy tiszta-e a levegő. 
 – Az a zsaru is lelépett? 
 – Órákkal ezelőtt. 
 – Szóval csak mi ketten? 
 – Csak mi ketten – ismételte Win. – Nézd, már nekem is megkeményedtek a mellbimbóim. 
 Kyle közelebb lépett. 
 – Nem érdekel, kit ismersz, szépfiú – mondta. – De most egyszer és mindenkorra ellátom a 
bajodat. 
 Win elmosolyodott, és intett a kidobónak, hogy mutassa az utat. 
 – Alig várom – dalolta. 
 Régebben az alvás menedéket nyújtott Myronnak. 
 De azok az idők már elmúltak. Órákig feküdt az ágyban, bámulta a plafont, félt behunyni a 
szemét. Az álom gyakran visszarepítette arra a helyre, amit el kellett volna felejtenie. Tudta, hogy 
tennie kellene valamit – például felkeresnie egy pszichiátert –, de azt is tudta, hogy valószínűleg 
nem fog. Közhely, de egyedül Terese jelentett számára gyógymódot. Az ő közelsége távol tartotta a 
rémálmokat. 
 Amikor az ébresztőóra hangja visszarántotta az ébrenlétbe, az első gondolata ugyanaz volt, 
mint az utolsó, mielőtt elaludt: Brad. Különös. Máskor napok, hetek, sőt hónapok múltak el anélkül, 
hogy eszébe jutott volna a testvére. Elhidegülésük egymástól a gyászhoz hasonlított.  Szeretteink 



halálakor gyakran mondják, hogy az idő begyógyítja a sebeket. Baromság. Valójában az történik, 
hogy az ember padlót fog, gyászol, zokog, míg úgy érzi, minden könnyét elsírta – aztán eljut arra a 
pontra,  amikor  a  túlélő  ösztön  átveszi  az  irányítást.  Egyszerűen  megtiltja  saját  magának,  hogy 
„arra” 
 gondoljon, mert túl nagy a fájdalom. Kizárja az elméjéből. Megtagadja. De teljesen soha 
nem gyógyul meg. 
 Kitty felbukkanása kibillentette Myront a tagadás állapotából, és beindította a gondolatait.  
És most? 
 Egyszerű: beszélnie kell azzal a két emberrel, akik tudnak valamit Kittyről és Bradről. A 
telefonért nyúlt, és felhívta a saját házát New Jersey Livingston nevű kertvárosában. A szülei éppen 
hazalátogattak egy hétre Boca Ratonból. 
 Az anyja vette föl. 
 – Halló? 
 – Szia, anya – szólt bele Myron. – Hogy vagy? 
 –  Remekül,  drágám.  És  te?  –  A  hangja  félénk  volt,  mintha  egy  negatív  választól 
megszakadhatna a szíve. 
 – Én is remekül. – Átvillant az agyán, hogy azonnal rákérdez, mit tud Bradről, de aztán úgy 
döntött, nem ront ajtóstul a házba. – Arra gondoltam, este elviszlek titeket vacsorázni. 
 – De ne a Nero’s-ba – vágta rá az anyja. – Nem akarok a Nero’s-ba menni. 
 – Rendben. 
 – Nincs hangulatom az olasz kajához. A Nero’s olasz. 
 – Megértettem. Nem megyünk a Nero’sba. 
 – Neked is van ilyen? 
 – Milyen? – kérdezte Myron. 
 –  Hogy  nincs  hangulatod  valamilyenfajta  ételhez?  Mint  most  nekem.  Egyszerűen  nem 
kívánom az olasz kaját. 
 – Igen, megértelek. És milyen kajához van hangulatod? 
 – Ehetnénk kínait? Floridában nem szeretem a kínai éttermeket. Túl zsírosan főznek. 
 – Persze. Mit szólnál a Baumgart’shoz? 
 – Az jó lesz, imádom a kung pao csirkéjüket. De, Myron, hogy lehet egy kínai étteremnek 
Baumgart’s a neve? Úgy hangzik, mint egy zsidó fűszeres. 
 – Régen az is volt – felelte Myron. 
 – Tényleg? 
 Myron már legalább tízszer elmagyarázta anyjának a név eredetét, és most nem volt kedve 
újra megtenni. 
 – Sietnem kell, anya. Este hatra ott vagyok értetek. Mondd meg apának. 
 – Jól van. Vigyázz magadra, drágám. – Már megint ugyanaz a félénkség a hangjában. 
 Miután  lerakta,  Myron  úgy  döntött,  a  biztonság  kedvéért  küld  egy  SMS-t  az  apjának. 
Bűntudata volt miatta, úgy érezte, elárulja vele az anyját, de mindnyájan tudták, hogy a memóriája 
már nem a régi…
 Elég a kíméletes hazugságokból, nem igaz? 
 Gyorsan  letusolt,  majd  felöltözött.  Mióta  visszajött  Angolából,  Myron  –  Esperanza 
nyomására –
 rendszeresen  sétált  reggelente.  A Nyugati  Hetvenkettedik  utca  felől  lépett  be  a  Central 
Parkba,  és  dél  felé  indult.  Esperanza  imádott  sétálni,  Myron  azonban  sosem értette,  mi  olyan 
nagyszerű benne. 
 Temperamentumától  idegen  volt,  hogy  kiszellőztesse  a  fejét,  megnyugtassa  az  idegeit, 
feltöltődjön  vagy  bármi  ilyesmi,  amit  elvileg  azzal  lehet  elérni,  hogy  az  ember  egyik  lábát 
rakosgatja a másik után. De Esperanza addig győzködte, míg Myron megígérte, hogy ad neki három 
hetet. Akár tévedett Esperanza, akár nem, Myron nem játszott teljesen tiszta lapokkal. A séta nagy 
részében Bluetoothszal a fülében csevegett az ügyfeleivel, vadul gesztikulálva közben, akárcsak, 
nos, igen, akárcsak a többi parkban sétálgató. Mégis jobban érezte magát így, jobban illett hozzá, 



hogy egyszerre több dolgot csinál. Ennek szellemében, alighogy belépett a parkba, fülébe dugta a 
Bluetootht, és felhívta Suzze T-t. 
 Suzze az első csöngésre felvette. 
 – Megtaláltad? – kérdezte köszönés helyett. 
 – Megtaláltuk. Aztán újra eltűnt. Ismersz egy Three Downing nevű éjszakai klubot? 
 – Persze. 
 Persze. 
 – Lex ott volt tegnap éjjel. – Myron részletesen beszámolt arról, hogyan talált rá a VIP-
teremben. –
 Arról magyarázott, hogy a titkok elfertőződnek, és őszintének kellene lenni. 
 – Mondtad neki, hogy nem igaz az a komment? 
 – Igen. 
 – És mit válaszolt rá? 
 –  Megzavartak  minket.  –  Myron  elhaladt  a  Heckscher  játszótér  egyik  medencéjében 
bolondozó gyerekek mellett.  Elképzelhető,  hogy akadtak boldogabb gyerekek is  valahol  máshol 
ezen a napsütötte délelőttön, de Myron nem mert volna fogadni rá. – Fel kell tennem egy kérdést. 
 – Már mondtam: tőle van a gyerek. 
 – Nem ezt. Tegnap éjjel a klubban, esküdni mernék, hogy Kittyt láttam. 
 Csönd. 
 Myron megtorpant. 
 – Suzze? 
 – Itt vagyok. 
 – Mikor találkoztál utoljára Kittyvel? – kérdezte Myron. 
 – Mikor szökött el az öcséddel? 
 – Tizenhat évvel ezelőtt. 
 – Akkor a válaszom: tizenhat évvel ezelőtt. 
 – Vagyis csak képzelődtem? 
 – Azt nem mondtam – felelte Suzze. – Sőt, biztosra veszem, hogy ő volt az. 
 – Elmagyaráznád? 
 – Gépközelben vagy? 
 – Nem. Épp az irodám felé sétálok. Öt perc múlva ott vagyok. 
 – Hagyjuk. Fogj inkább egy taxit, és ugorj be hozzám az akadémiára, oké? Mutatni akarok 
valamit. 
 – Mikor? 
 – Most kezdődik egy foglalkozás. Mondjuk egy óra múlva? 
 – Oké. 
 – Myron? 
 – Tessék? 
 – Milyennek tűnt Lex? 
 – Úgy láttam, jól van. 
 – Rossz előérzetem van. Félek, hogy mindent elrontok. 
 – Ne aggódj. 
 – Mindig mindent elrontok. 
 – De most nem. Az ügynököd nem hagyja. 
 – „Nem hagyja” – ismételte Suzze, és Myron látta maga előtt, ahogy a fejét ingatja. – Ha 
bárki  más  mondaná,  azt  gondolnám,  ez  a  legidétlenebb  dolog,  amit  valaha  hallottam.  De  a  te 
szádból… Nem, bocs. Ez még így is idétlen. 
 – Egy óra múlva ott vagyok. 
 Myron meggyorsította a lépteit, és a Lock-Horne épület felé tartott – igen, Win teljes neve 
Windsor Horne Lockwood, a többit ki lehet számolni. Amikor odaért, lifttel felment a tizenkettedik 
emeletre. 
 Az ajtó közvetlenül az MB Reps recepciójára nyílt, és néha, amikor gyerekek tévedésből 



rossz gombot nyomtak meg, és itt nyílt ki az ajtó, ijedtükben felsikoltottak a látványtól. 
 Big Cyndi. Az MB Reps XXXXL-es méretű recepciósa. 
 – Jó reggel, Mr. Bolitar! – rikkantotta fülsértő fejhangon, ahogyan csak a kislányok szoktak, 
amikor meglátják kedvenc fiúcsapatuk egyik tagját. 
 Big  Cyndi  százkilencvennyolc  centi  magas  volt,  és  nemrég  fejezett  be  egy  négynapos, 
gyümölcslevekből álló tisztítókúrát, ezért alig valamivel nyomott többet száznegyven kilónál. 
 Kezének mérete egy díszpárnáéval vetekedett. Feje egy betontömbre emlékeztetett. 
 – Jó reggelt, Big Cyndi. 
 Big Cyndi ragaszkodott hozzá, hogy Myron így szólítsa, sosem csak Cyndinek, vagy, uh, 
Bignek, ő
 pedig sokévnyi ismeretség után is hivatalosan Mr. Bolitarnak hívta. Myron úgy látta, hogy 
Big Cyndinek ma jobb kedve van. A diéta beárnyékolta Big Cyndi rendszerint vidám hangulatát. Az 
elmúlt  héten  beszéd  helyett  inkább  csak  morgott.  Sminkje,  ami  általában  a  József  és  a  színes 
szélesvásznú  álomkabát  díszleteit  idézte,  harsány  fekete-fehér  árnyalatokat  öltött,  valahol  a 
kilencvenes évek goth stílusa és a hetvenes évek Kiss-divatja között. A tisztítókúra véget értével 
ismét visszatért minden a megszokott kerékvágásba: Big Cyndi sminkje megint úgy nézett ki, mint 
amit egy hatvannégy darabos zsírkréta-készlettel kentek föl, aztán bekapcsolták a hősugárzót. 
 Big  Cyndi  felpattant,  és  bár  Myron  általában  a  szokásos  viseletétől  –  feszülős  latex 
kezeslábas – is enyhén sokkos állapotba került, a mostani szerelés láttán önkéntelenül hátrált egy 
lépést. Big Cyndi valami vékony anyagból készült ruhát viselt, bár leginkább úgy festett, mintha az 
egész testét szilveszteri bulikon használt szerpentinnel tekerte volna körbe. A melle fölött kezdődő 
lilás-rózsaszín  krepp-papírnak  látszó  szalagok  combközépnél  értek  véget.  Néhol  művészi 
igényességgel  megszaggatott  anyagdarabok  lógtak  róla,  mint  Bruce  Banner  ruhájáról,  miután 
Hulkká változott. Big Cyndi mosolyogva megpördült, mire a bolygó kitért a tengelyéből. A hátán 
egy gyémánt alakú kivágás díszelgett nem sokkal a dereka fölött. 
 – Tetszik? – kérdezte. 
 – Nem rossz. 
 Big Cyndi megfordult, krepp-papírba csomagolt csípőjére tette a kezét, és lebiggyesztette az 
ajkát. 
 – „Nem rossz”? 
 – Akarom mondani, fantasztikus. 
 – Saját tervezés. 
 – Maga nagyon tehetséges. 
 – Gondolja, hogy Terese-nek tetszeni fog? 
 Myron kinyitotta a száját, majd becsukta. Képtelen volt megszólalni. 
 –  Meglepetés!  –  kiáltotta  Big  Cyndi.  –  Kimondottan  erre  az  alkalomra  terveztem ezt  a 
koszorúslány-ruhát. Ez az ajándékom az ifjú párnak. 
 – De hiszen még az időpontot sem tűztük ki. 
 –  Az  igazi  minőség  kiállja  az  idő  próbáját,  Mr.  Bolitar.  Annyira  örülök,  hogy  tetszik 
magának. 
 Eredetileg tengerzöldben gondolkodtam, de végül a fukszia mellett döntöttem. Ez melegebb 
szín, jobban illik a személyiségemhez. Meg Terese-éhez is, ugye? 
 – Abszolút – felelte Myron. – Odavan a fuksziáért. 
 Big Cyndi  lassan elmosolyodott  – kivillantotta  apró fogait  hatalmas szájából –, amitől  a 
gyerekek többsége sikítva bújt az anyja szoknyája mögé. Myron viszonozta a mosolyát. Imádta ezt 
a nagydarab, őrült nőszemélyt. 
 Myron a baloldali ajtóra mutatott. 
 – Esperanza bent van? 
 – Igen, Mr. Bolitar. Tudassam vele, hogy házon belül van? 
 – Majd én tudatom vele, köszönöm. 
 – Közölné vele, hogy öt perc múlva készen állok a közös ruhapróbára? 
 – Természetesen. 



 Myron halkan kopogott az ajtón, majd benyitott. Esperanza az íróasztala mögött ült. Ő is a 
fuksziaszínű ruhát viselte,  de a tépett  dizájnnak köszönhetően leginkább úgy festett benne, mint 
Raquel Welch a Kr. e. egymillió évvel című filmben. Myron elfojtott egy kuncogást. 
 – Egyetlen megjegyzés, és halott vagy – szólalt meg Esperanza vészjósló hangon. 
 – Tőlem? Hová gondolsz? – Myron helyet  foglalt  az egyik székben. – Bár a tengerzöld 
szerintem jobban illene hozzád. Te nem vagy egy meleg személyiség. 
 – Délben tárgyalásunk van – mondta Esperanza. 
 – Addigra visszaérek, te pedig remélem, átöltözöl. Van újabb találat Lex hitelkártyájáról? 
 – Nincs. 
 Esperanza nem nézett fel az íróasztaláról, a kelleténél mintha nagyobb figyelmet szentelt 
volna a papírjainak. 
 – Na, és hányra értél haza éjjel? – kérdezte Myron mintegy mellékesen. 
 – Ne aggódj, apa. Nem maradtam ki sokáig. 
 – Nem úgy értettem. 
 – Dehogynem. 
 Myron az íróasztalon sorakozó családi fotók garmadájára pillantott. 
 – Akarsz beszélni róla? 
 – Nem, dehogy. 
 – Oké. 
 – És ne vágj ilyen szenteskedő képet. Semmi más nem történt tegnap éjjel azon kívül, hogy 
flörtöltem egy kicsit. 
 – Eszem ágában sincs ítélkezni fölötted – mondta Myron védekezően. 
 – Ja, pont úgy nézel ki. Hová kell menned? 
 – Suzze teniszakadémiájára. Wint nem láttad? 
 – Szerintem még nem ért be. 
 Myron fogott egy taxit a Hudson-folyó felé. A Suzze T Teniszakadémia a Chelsea rakpart 
közelében volt  egy óriási,  fehér buborékra emlékeztető épületben.  Amikor az ember belépett,  a 
légnyomástól, amit a buborék felfújására használtak, pattogni kezdett a füle. Négy pálya volt bent, 
és mindegyiken fiatal nők/kamaszok/kislányok teniszeztek az edzőjükkel. Suzze az egyes pályán, 
nyolchónapos terhesen magyarázta egy napbarnított szőke lánynak, hogyan menjen be a hálóhoz. A 
kettesen  a  tenyereseket  gyakorolták,  a  hármason  a  fonák  ütést,  a  négyes  pályán  a  szervákat.  
Hulahopp-karikákat  tettek  a  pálya  középső  vonalára,  hogy  megkönnyítsék  a  célzást  az 
adogatásoknál. Suzze észrevette Myront, és intett neki, hogy várjon egy percet. 
 Myron visszament a pályákra néző váróterembe. Ott ültek az anyukák, mindnyájan tetőtől-
talpig fehér teniszszerelésben. A tenisz az egyetlen sport, ahol a nézők ugyanúgy öltöznek, ahogy a 
játékosok, mintha bármelyik pillanatban megkérhetnék őket, hogy ugorjanak be. Ennek ellenére – 
bár Myron tudta, hogy ez politikailag inkorrekt – van valami nagyon szexi a fehér teniszszerelésben 
feszítő
 anyukákban. Így hát Myron bőszen legeltette rajtuk a szemét. Nem kacsingatott, annál jobb 
nevelésben részesült, de a tekintetét nem fordította el. 
 A vágy – ha ezt annak lehet nevezni – gyorsan lelohadt. Az anyukák olyan vehemensen 
követték  lányuk  mozdulatait,  mintha  az  életük  múlna  minden  egyes  ütésen.  Myron  a  hatalmas 
ablakon keresztül az egyik tanítványával nevetgélő Suzze-ra pillantott, és eszébe jutott Suzze anyja,  
aki  olyan  kifejezéseket  használt,  mint  „elszánt”  vagy  „motivált”,  pedig  a  viselkedésére  sokkal 
inkább illett  volna a „mérhetetlenül kegyetlen”.  Egyesek szerint az ilyen szülők azért vetik el a 
sulykot, mert a gyerekükön keresztül akarják bepótolni, ami az ő életükből kimaradt, de ez nem 
igaz, mert saját magukkal soha nem bántak volna ilyen keményen. Suzze anyja teniszezőt akart 
faragni a lányából. 
 Pont. Ezt azzal a módszerrel gondolta elérni, hogy megfosztja minden mástól, ami örömöt 
vagy önbecsülést szerezhetne számára, és az egész életét attól teszi függővé, hogyan lendíti meg az 
ütőt. Ha legyőzöd az ellenfeledet, jó vagy. Ha kikapsz, egy senki vagy. Suzze anyja nem csak a 
szeretetet tagadta meg a lányától, hanem az önértékelését is eltorzította. 



 Myron egy olyan korszakban nőtt fel, amikor az emberek minden problémájukért a szüleiket 
okolták. 
 Sokan közülük egész életükben nem voltak képesek arra, hogy siránkozás helyett a tükörbe 
nézzenek, és gatyába rázzák saját magukat. Ez a generáció mindenkiben és mindenben hibát talált, 
önmagát leszámítva. Suzze T helyzete azonban más volt. Myron tanúja volt a lány kálváriájának, 
látta a vívódást, ahogy lázadni próbál a tenisz ellen, ahogy ki akar szállni, miközben magát a játékot 
imádja. 
 A teniszpálya egyszerre jelentett számára kínzókamrát és menedéket. Feloldhatatlan ellentét. 
Szinte törvényszerű volt, hogy ez az út a drogokhoz és az önpusztító életmódhoz vezet, de végül 
Suzze – aki pedig tényleg joggal hibáztathatta volna az anyját – a tükörbe nézett, és összeszedte 
magát. 
 Myron egy teniszmagazint lapozgatva várakozott. Öt perccel később szivárogni kezdtek a 
pályáról visszatérő gyerekek. A mosolyok eltűntek az arcokról, ahogy kiléptek a buborékból, és 
lehajtott  fejjel  állták  anyjuk  szigorú  tekintetét.  Suzze  lépett  be  utolsóként.  Az  egyik  anyuka 
megállította, de Suzze gyorsan lerendezte. Határozott léptekkel elhaladt Myron előtt, és intett neki, 
hogy kövesse. Mozgó célpont, gondolta Myron. Nehezebb lekapcsolnia egy szülőnek. 
 Belépett az irodájába, és becsukta Myron mögött az ajtót. 
 – Nem működik – sóhajtott fel Suzze. 
 – Micsoda? 
 – Az akadémia. 
 – Nekem úgy tűnt, telt ház van – jegyezte meg Myron. 
 Suzze lerogyott a székére. 
 – Azért indítottam el, mert volt egy nagyszerűnek hitt koncepcióm. Létre akartam hozni egy 
akadémiát  a  topjátékosoknak,  ahol  lazább  a  hangulat,  több  levegőhöz  jutnak, 
kiegyensúlyozottabbak lehetnek. Azt gondoltam, hogy ilyen környezetben nemcsak boldogabbak 
lesznek, de hosszú távon jobb teniszező is válik belőlük. 
 – És? 
 – Ki tudja, mit jelent az, hogy hosszú távon? De az igazság az, hogy a koncepció megbukott. 
Nem jobb játékosok. Azokból a gyerekekből lesznek a legjobb teniszezők, akiket semmi más nem 
érdekel, se a művészet, se a zene, se a barátok. Győzni azok fognak, akik az életük árán is nyerni 
akarnak, és könyörtelenül eltapossák, megsemmisítik az ellenfelet. 
 – Komolyan elhiszed, hogy ez így van? 
 – Miért, te nem? Myron nem válaszolt. 
 – És ezt a szülők is látják. A gyerekeik boldogabbak itt. Nem égnek ki olyan gyorsan, de a 
jobb játékosok akkor is inkább elmennek egy intenzív kiképzőtáborba. 
 – Ez a rövid távú gondolkodás – mondta Myron. 
 – Talán. De ha huszonöt évesen kiégnek… nos, a karrierjük egyébként sem tartana sokkal 
tovább. 
 Most kell  nyerniük.  Mi értjük, miről  van szó,  nem igaz,  Myron? Mindketten különleges 
képességekkel voltunk megáldva, de ha valakiben nincs meg a gyilkos ösztön – ami elengedhetetlen 
ahhoz, hogy jó versenyző, és talán hogy igazán sikeres ember legyen –, akkor nehéz bekerülni a 
legjobbak közé. 
 – Azt mondod, mi is ilyenek voltunk? – kérdezte Myron. 
 – Nem, nekem ott volt az anyám. 
 – És én? 
 Suzze elmosolyodott. 
 –  Emlékszem,  láttalak  egyszer  játszani  a  Duke  színeiben  az  NCAA-döntőben.  Sosem 
felejtem el az arckifejezésedet. Inkább meghaltál volna, minthogy veszítsél. 
 Pillanatnyi  csönd  telepedett  közéjük.  Myron  a  tenisztrófeákat  bámulta,  a  Suzze  sikereit 
szimbolizáló csillogó csecsebecséket. 
 – Tényleg Kittyt láttad tegnap éjjel? – szólalt meg végül Suzze. 
 – Igen. 



 – És a testvéred? 
 Myron megrázta a fejét. 
 – Lehet, hogy Brad is ott volt, de vele nem találkoztam. 
 – Te is azt gondolod, amit én? 
 Myron hátradőlt a székén. 
 – Arra gondolsz, hogy Kitty írta a kommentet a kép alá? 
 – Csak felvetettem, mint lehetőséget. 
 –  Egyelőre  ne  menjünk  ilyen  messzire.  Azt  mondtad,  mutatni  akarsz  valamit.  Kittyvel 
kapcsolatos? 
 – Igen. – Suzze harapdálni kezdte az ajkát. Myron évek óta nem látta ilyennek. Várt, időt 
akart hagyni neki, hogy a saját tempójában tálalja a dolgokat. – Szóval tegnap, miután beszéltünk, 
keresgéltem egy kicsit. 
 – Mit kerestél? 
 – Nem tudom, Myron – felelte árnyalatnyi türelmetlenséggel a hangjában. – Valamit, amin 
elindulhatunk, bármit. 
 – Oké. 
 Suzze pötyögni kezdett a billentyűzeten. 
 –  Szóval  nekiálltam  böngészni  a  saját  Facebook-oldalamat,  ahová  ezt  a  hazugságot 
posztolták. Tudod, hogyan lehet valaki a rajongód? 
 – Gondolom, elég egy lájk. 
 –  Pontosan.  Úgy  döntöttem,  átnézem  a  neveket  az  alapján,  amit  javasoltál.  Hátha 
rábukkanok  régi  pasikra,  vetélytársakra  vagy  kirúgott  zenészekre,  valakire,  aki  rosszat  akarhat 
nekünk. 
 – És? 
 Suzze még mindig gépelt. 
 – Módszeresen végignéztem azokat az embereket, akik mostanában lájkolták az oldalamat. 
Beletelt némi időbe, mert most már van negyvenötezer követőm, de végül…
 Rákattintott valamire az egérrel, és várt. 
 – Oké, megvan.  Három hete csatlakozott  a hírfolyamomra,  amit  elég furcsának találtam, 
különösen annak fényében, amit a tegnap éjszakáról mondtál. 
 Intett  Myronnak,  hogy  kerülje  meg  az  asztalt.  Amikor  Myron  odalépett  mellé,  és  a 
képernyőre pillantott, igazából meg sem lepődött az oldal tetején vastag betűvel megjelenő néven. 
 Kitty Hammer Bolitar. 
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 Kitty Hammer Bolitar. 
 Visszatérve irodája magányába Myron alaposabban áttanulmányozta a kérdéses Facebook-
oldalt. A profilkép minden kétséget eloszlatott: a sógornője volt az. Megváltozott, természetesen. 
Idősebb lett. 
 Kissé viharvertebb. Fiatalkori huncutsága eltűnt, de az arca még mindig csinos volt. Myron 
hosszasan  nézte  a  fényképet,  és  próbálta  elfojtani  a  feltörő  gyűlöletet,  ami  mindig  hatalmába 
kerítette, ha eszébe jutott. 
 Kitty Hammer Bolitar. 
 Esperanza lépett be, és szó nélkül leült mellé. Egy vadidegen talán azt gondolta volna, hogy 
Myron szeretne inkább egyedül lenni. Esperanza azonban jobban ismerte. A képernyőre pillantott. 
 – Az első ügyfelünk – mondta. 
 – Bizony – bólintott Myron. – Láttad tegnap este a klubban? 
 – Nem. Hallottam, hogy a nevét kiáltod, de mire megfordultam, már eltűnt. 
 Myron megnézte az üzenőfalát.  Szinte semmi. Kitty nagy ritkán játszott valamit – Mafia 



Wars, FarmVille –, esetleg válaszolt néhány kérdésre. Az is kiderült, hogy negyvenhárom ismerőse 
van. 
 – Először is nyomtasd ki az ismerősei listáját, és nézd meg, van-e köztük olyan, akit mi is 
ismerünk –
 mondta Myron. 
 – Oké. 
 Myron rákattintott az egyik fotóalbumra, ami a „Brad és Kitty szerelmének története” címet 
viselte. 
 Azután Esperanzával  együtt  nekiálltak  végignézni  a  képeket.  Hosszú ideig  egyikük sem 
szólalt meg. 
 Myron csak kattintott, nézett, kattintott. Egy élet. Ez tárult fel a szemük előtt. Gúnyolódott a 
közösségi  oldalakon,  nem értette  a  népszerűségüket,  furcsának,  sőt  néha  egyenesen  perverznek 
tartotta az egészet, de amit most látott, ami kattintásról kattintásra pergett le előtte, az egy ember 
élete volt. 
 Jobban mondva kettőé. Az öccse és Kitty élete. 
 Myron  látta,  hogyan  öregedtek.  Készültek  képek  namíbiai  homokdűnén,  egy  katalán 
kanyonban,  a  Húsvét-szigeten,  Cuzcóban  a  bennszülöttek  között,  a  sziklás  olasz  tengerparton, 
Tasmániában  hátizsákkal,  régészeti  ásatáson Tibetben.  Némelyik  fotón,  például  azon,  amit  egy 
mianmari faluban csináltak, Kitty és Brad bennszülött öltözéket viseltek. Másokon rövidnadrágot és 
pólót.  A  hátizsák  elmaradhatatlan  tartozéknak  bizonyult.  Gyakran  pózoltak  egymáshoz  bújva, 
mosolyuk szinte összeért. 
 Brad  haja  ugyanolyan  fekete,  kócos  fürtökből  állt,  mint  régen.  Egyes  képeken  olyan 
hosszúra megnőtt, hogy teljesen berasztásodott. Nem sokat változott. Myron az öccse orrát nézte, és 
mintha egy kissé ferdének látta volna – talán csak képzelődött. 
 Kitty lefogyott. Alakja egyszerre tűnt izmosnak és törékenynek. Myron tovább klikkelgetett. 
Az  igazság  az,  hogy  Brad  és  Kitty  minden  egyes  felvételen  ragyogtak  –  és  ennek  a  ténynek 
boldoggá kellett volna tennie Myront. 
 Esperanza, mintha csak olvasna a gondolataiban, megszólalt:
 – Átkozottul boldognak tűnnek. 
 – Igen. 
 – De ezek vakációs képek. Abból semmit nem lehet megállapítani. 
 – Ez nem vakáció – mondta Myron. – Hanem az életük. 
 Karácsony  Sierra  Leonén.  Hálaadás  az  alaszkai  Sitkában.  Megint  egy  másik  ünnep 
Laoszban.  Kitty  jelenlegi  tartózkodási  helyének  ezt  adta  meg:  „a  Föld  bolygó  félreeső  zugai”, 
foglalkozásának pedig ezt: „korábbi boldogtalan tenisz csodagyerek,  jelenleg boldog nomád, aki 
jobbá akarja tenni a világot”. Esperanza a „foglalkozás”-ra mutatott, és öklendezést mímelt. 
 Amikor végeztek az első albummal, visszamentek a fényképekhez. Még két album volt ezen 
kívül. Az egyik a „Családom”, a másik „A legnagyszerűbb dolog az életünkben: fiunk, Mickey” 
címet kapta. 
 – Jól vagy? – kérdezte Esperanza. 
 – Jól. 
 – Akkor nézzük. 
 Myron a Mickey-albumra kattintott,  és apró ikonszerű képek jelentek  meg a monitoron. 
Néhány másodpercig szótlanul meredt a képernyőre, keze az egéren. Esperanza némán ült mellette. 
Aztán  Myron  gépiesen  kattintgatni  kezdett.  Az  újszülött  Mickey  képeitől  eljutottak  egészen  a 
közelmúltig,  amikor a fiú nagyjából tizenöt éves lehetett.  Esperanza közelebb hajolt,  figyelte  az 
egymást váltó képeket, majd egyszerre alig hallhatóan azt suttogta:
 – Uramisten. 
 Myron nem szólalt meg. 
 – Menj vissza – kérte Esperanza. 
 – Melyikre? 
 – Tudod te. 



 Tényleg tudta. Visszament arra a képre, amelyiken Mickey kosárlabdázott. Sok ilyen fotó 
volt –
 Kenyában,  Szerbiában,  Izraelben  –,  de  azon  a  bizonyos  felvételen  Mickey  hátraugorva 
dobott kosárra. 
 Csuklója behajlítva, a labda néhány centire a homlokától. Magasabb ellenfele kinyújtja a 
kezét, hogy blokkoljon, de nincs esélye elérni a labdát. Mickey ugrik, de nemcsak felfelé, hanem 
hátra is, biztonságos távolságba húzódva a kinyújtott kéz elől. Myron szinte látta, ahogy a labda 
visszafelé pörögve elhagyja a tenyerét. 
 – Levonhatom a teljesen nyilvánvaló következtetést? – kérdezte Esperanza. 
 – Ne fogd vissza magad. 
 – Ez a te mozdulatod. A kép akár rólad is készülhetett volna. 
 Myron nem válaszolt. 
 – Leszámítva azt a röhejes dauerolt frizurát, amit akkoriban hordtál. 
 – Az nem dauer volt. 
 – Persze, természetes göndörség, ami huszonkét éves korban elmúlik. 
 Csönd. 
 – Mennyi idős lehet? – kérdezte Esperanza. 
 – Tizenöt. 
 – Magasabbnak látszik nálad. 
 – Meglehet. 
 –  Teljesen  Bolitar.  Az  alkata  a  tiéd,  a  szeme  az  apádé.  Szeretem  apád  szemét.  Olyan 
kifejező. 
 Myron  szótlanul  meredt  az  unokaöccse  fotójára,  akivel  még  soha  nem  találkozott. 
Megpróbált  rendet  tenni  a  bensőjében  kavargó  érzelmek  között,  aztán  feladta  a  hiábavaló 
próbálkozást. 
 – És most mi a következő lépés? – kérdezte Esperanza. 
 – Megkeressük őket. 
 – Miért? 
 Myron vagy költői kérdésnek vélte, vagy maga sem tudta rá a választ. Akárhogy is, a lényeg 
az, hogy nem felelt. Miután Esperanza magára hagyta, Myron újra végignézte Mickey fényképeit, 
ezúttal  lassabban.  Amikor  végzett,  az  ÜZENET gombra  kattintott.  Megjelent  Kitty  profilképe. 
Begépelt egy üzenetet, kitörölte, begépelte újra. Sehogy sem találta a megfelelő szavakat. Az üzenet 
túl hosszú volt, túl sok benne a magyarázkodás, az önigazolás, túl sok tagmondat kezdődött úgy,  
hogy „másfelől”. 
 Ezért  végül felhagyott  a hiábavaló próbálkozással,  és mindössze három szót írt:  Bocsáss 
meg, kérlek. 
 Ránézett, megrázta a fejét, aztán mielőtt meggondolhatta volna magát, a KÜLDÉS gombra 
kattintott. 
 Win  egész  nap  nem bukkant  fel.  Régebben  az  emeleten  volt  az  irodája,  a  Lock-Horne 
Securities  trading  roomjának  sarkában,  ahonnan  a  tőzsdei  ügyleteket  bonyolították,  de  amikor 
Myron  huzamosabb  ideig  gyengélkedett,  Win leköltözött  az  MB Repshez  (szó  szerint  és  átvitt  
értelemben is), hogy segítsen Esperanzának megnyugtatni az ügyfeleket: továbbra is jó kezekben 
vannak. 
 Nem volt szokatlan Wintől, hogy nem jön be dolgozni, vagy nem lehet elérni. Win gyakran 
eltűnt – az utóbbi időben ritkábban, de amikor megtörtént, az általában nem jelentett jót. Myron 
eljátszott a gondolattal, hogy felhívja, de mint Esperanza a múltban nem egyszer rámutatott, Myron 
nem az anyja. 
 A  nap  hátralévő  része  az  ügyfeleké  volt.  Az  egyik  begurult,  mert  eladták  egy  másik 
csapatnak. A másik azért gurult be, mert őt nem akarták eladni. Az egyik azon húzta fel magát, 
hogy Town Carral  kellett  megérkeznie  egy filmbemutatóra,  miközben  limuzint  ígértek  neki.  A 
másik azért volt dühös, mert elveszítette a szobakulcsot a phoenixi szállodában, ahol lakott. 
 – Miért ezeket az idétlen kártyákat használják kulcs helyett,  Myron? Bezzeg a régi szép 



időkben minden kulcson ott fityegett valami bojt. Azokat sosem hagytam el. Legközelebb intézd el, 
hogy olyan szállodába kerüljek, ahol még azokat használják, rendben? 
 – Persze – felelte Myron. 
 Egy ügynöknek sok szerepet kell eljátszania – közvetítő, alkusz, problémamegoldó, barát, 
pénzügyi  tanácsadó  (ezt  többnyire  Win  látta  el),  ingatlanügynök,  személyi  asszisztens,  utazási 
ügynök,  brand  tanácsadó,  sofőr,  bébiszitter,  apapótlék  –,  de  az  ügyfelek  leginkább  egy  olyan 
ügynököt akartak, aki még náluk is többet tesz az érdekeikért.  Tíz évvel korábban éppen feszült 
hangulatú  tárgyalást  folytattak  az  egyik  csapat  tulajdonosával,  amikor  az  ügyfél  így  szólt 
Myronhoz:  „Mindegy,  nem  veszem  személyeskedésnek,  amit  mond.”,  mire  Myron  azt  felelte: 
„Nem mindegy. Lehet, hogy te nem, de az ügynököd igen”. Az ügyfele elmosolyodott: „Ezért nem 
hagylak el sosem”. 
 És ez dióhéjban össze is foglalta a legjobb ügynök-ügyfél kapcsolat lényegét. 
 Hat órakor Myron bekanyarodott a Livingston néven ismert idilli kertváros egyik ismerős 
utcájába,  ahol  gyermekkora  óta  lakott.  Ahogy sok más,  Manhattanhez  közeli  kertváros,  valaha 
Livingston is megműveletlen vadon volt, egészen az 1960-as évekig, amikor valaki rájött, hogy alig 
egy órára van a nagyvárostól.  Megjelentek a kétszintes házak, és birtokba vették a területet.  Az 
elmúlt  években  az  előre  gyártott  McMansion-házak  drámai  mértékben  előretörtek,  de  ebbe  az 
utcába egyelőre még nem tették be a lábukat. Amikor Myron megállt a második lakóház előtt, ahol 
szinte az egész életét töltötte, kinyílt a bejárati ajtó. Az anyja lépett ki a házból. 
 Nem sokkal ezelőtt – alig néhány éve – édesanyja még futva sietett volna az üdvözlésére, 
akárcsak egy háborúból hazatérő hadifogoly anyja a fiát hozó repülőgép elé. Most már inkább az 
ajtóban  várta  be.  Megpuszilta  Myron  arcát,  és  szorosan  magához  ölelte.  Myron  érezte  anyja 
mozdulatain a Parkinson-kór okozta enyhe remegést. Apja a háta mögött állt, türelmesen várva a 
sorára. Myron őt is megpuszilta, mint mindig. 
 Annyira örültek, hogy láthatják a fiukat! És igen – ebben a korban Myronnak talán már túl 
kellett volna lépnie ezen, de – ő is mindig elérzékenyült. Na, és akkor mi van? Hat évvel korábban, 
amikor apja nyugdíjba ment abból a newarki üzemből, szülei úgy döntöttek, hogy délre költöznek, 
Boca Ratonba, Myron pedig megvette tőlük gyermekkori otthonát. Tudta, hogy a pszichiáterek erre 
hümmögve dörzsölgetnék az állukat, és visszamaradt személyiségfejlődésről, illetve el nem vágott 
köldökzsinórról  motyognának,  de  Myron  úgy gondolta,  hogy ez  egy gyakorlatias  lépés.  Szülei 
gyakran látogattak haza. Szükségük volt egy helyre, ahol megszállhatnak. Befektetésnek sem volt 
utolsó, és addig Myron nem rendelkezett semmilyen ingatlannal. Bármikor kijöhetett ide, ha el akart 
menekülni a nagyvárosból. Ha pedig nem, akkor nyugodtan maradhatott a Dakotában. 
 Myron Bolitar, az Önigazolás Nagymestere. 
 A közelmúltban kicsit felújíttatta a fürdőszobákat, semlegesebb színűre festtette a falakat, 
újraterveztette  a  konyhát  –  és  ami  a  legfontosabb,  hogy  szüleinek  ne  kelljen  a  lépcsőn 
egyensúlyozniuk, a földszinti dolgozószobát átalakíttatta nekik hálószobává. Anyja első reakciója 
ez  volt:  „Nem  fogja  ez  csökkenteni  az  értékét?”  Miután  Myron  megnyugtatta,  hogy  nem  – 
valójában fogalma sem volt róla –, anyja örömmel elfogadta a helyzetet. 
 Ahogy belépett a házba, hallotta, hogy megy a tévé. 
 – Mit néztek? – kérdezte Myron. 
 – Apáddal már soha nem nézünk semmit élőben. Azzal a DMV szerkezettel felvesszük a 
műsorokat. 
 – DVR – javította ki Myron apja. 
 – Köszönöm, Mr. Televízió. Hölgyeim és uraim, Mr. Ed Sullivan. DMV vagy DVR, nekem 
aztán  édesmindegy.  A  lényeg  az,  hogy  felvesszük  a  műsort,  aztán  megnézzük,  de  a 
reklámblokkokat átugorjuk. Időt takarítunk meg vele. – Mutatóujjával megütögette a halántékát, 
jelezve, hogy ehhez intelligenciára van szükség. 
 – És mit néztek? – kérdezte újra Myron. 
 – Én – felelte apja, alaposan megnyomva a szót – nem nézek semmit. 
 – Igen, Mr. Kifinomult soha, még véletlenül sem néz tévét. Mondja ezt az az ember, aki be 
akarja szerezni a The Carol Burnett Show díszdobozos gyűjteményét, és még mindig Dean Martin 



műsorai után sóvárog. 
 Myron apja megvonta a vállát. 
 – Anyád – folytatta az anyja, mert imádott egyes szám harmadik személyben beszélni saját 
magáról –, anyád sokkal trendibb, sokkal inkább a mában él, és nézi a valóságshow-kat. Lenézhetsz 
miatta,  de  akkor  is  élvezem.  Jut  eszembe,  azon  gondolkodom,  hogy  levelet  írok  Kourtney 
Kardashiannek. 
 Tudod, ki az? 
 – Tegyünk úgy, mintha tudnám. 
 – Ne tegyünk sehogy. Tudod. Nincs abban semmi szégyellnivaló. A szégyen az, hogy még 
mindig azzal a részeges idiótával jár, aki a pasztellszínű öltönyében úgy fest, mint valami nagyra 
nőtt húsvéti nyúl. Egy ilyen szép lány. Nem hiszem el, hogy nem talált magának jobbat. 
 Myron összedörzsölte a tenyerét. 
 – Szóval ki éhes? 
 Elhajtottak  a  Baumgart’s-ba,  kung pao csirkét  rendeltek  és  némi  előételt.  Myron  szülei 
régebben  úgy  vetették  rá  magukat  az  ételre,  mint  egy  csapat  kiéhezett  rögbijátékos,  mostanra 
azonban az étvágyuk is megfogyatkozott, és lassan rágták a falatokat. 
 – Mikor mutatod be a menyasszonyodat? – kérdezte Myrontól az anyja. 
 – Hamarosan. 
 – Szerintem nagy lakodalmat kellene tartanotok. Mint Khloe és Lamar. 
 Myron kérdő pillantást vetett az apjára, aki készségesen kisegítette:
 – Khloe Kardashian. 
 – Ráadásul Kris és Bruce találkoztak Lamarral az esküvő előtt – folytatta az anyja. – És 
kiderült, hogy Khloéval alig ismerik egymást! Te mióta is ismered Terese-t, tíz éve? 
 – Valahogy úgy. 
 – És hol fogtok lakni? – faggatózott tovább Myron anyja. 
 – Ellen – szólt rá az apja azon a hangon. 
 – Hagyjál. Szóval hol? 
 – Nem tudom – vallotta be Myron. 
 – Nem akarok beleszólni – kezdte, ami egyértelműen annak felvezetése volt, hogy bele akar 
szólni  –,  de a helyedben nem tartanám meg a régi  házunkat.  Vagy ha meg is  tartod,  akkor  se 
költözzetek oda. 
 Olyan bizarr lenne. Szükségetek van egy saját fészekre, valami újra. 
 – El… – kezdte az apja. 
 – Majd meglátjuk, anya. 
 – Jó, csak úgy mondtam. 
 Amikor végeztek a vacsorával, Myron hazafurikázta őket. Édesanyja fáradtságra hivatkozva 
kimentette magát, és elment lepihenni, „hadd beszélgessenek a fiúk”. Myron aggodalmas pillantást 
vetett az apjára, de az csak felemelte az ujját, amikor becsukódott az ajtó. Néhány másodperccel 
később Myron vékony női hangot hallott, ami gyaníthatóan az egyik Kardashian nővérhez tartozott:
 „Uramisten,  ha  ez  a  ruha  egy  hajszállal  kurvásabb  lenne,  már  egy  prosti  sem  merné 
fölvenni”. 
 Myron apja megvonta a vállát. 
 – Teljesen beléjük van zúgva. Ártalmatlan mánia. 
 Kimentek a hátsókertre néző teraszra. Majdnem egy évig tartott, mire megépítették, és olyan 
masszív  lett,  hogy egy cunaminak  is  ellenállt  volna.  Fogták  a  kerti  székeket  meg  a  megfakult 
párnákat,  és  az  udvar  felé  fordították  őket,  ami  Myron  számára  még  mindig  gyerekkorának 
stadionja volt.  Braddel hosszú órákon át baseballoztak itt.  A fa volt az első bázis, egy tartósan 
megbarnult  fűfolt  a  második,  míg  a  harmadik  egy  földbe  ásott  kődarab.  Ha  nagyon  erősen 
megütötték a labdát, az átszállt Mrs. 
 Diamond  veteményesébe,  és  olyankor  otthonkában  rikácsolva  ordított  velük,  hogy 
takarodjanak a birtokáról. 
 Myron nevetést hallott három házzal odébbról. 



 – Lubetkinék kerti partit rendeznek? 
 – Lubetkinék négy éve elköltöztek – felelte az apja. 
 – Akkor kik azok? 
 Az apja megvonta a vállát. 
 – Nem tudom, már nem itt lakunk. 
 – De akkor is. Régen minden partira hivatalosak voltunk. 
 – A mi időnkben – tette hozzá az apja. – Amikor a gyerekeink még kicsik voltak, ismertük 
az  összes  szomszédot,  a  srácaink  ugyanabba  az  iskolába  jártak,  és  ugyanabban  a  csapatban 
játszottak. De a mi időnk lejárt. Ez az élet rendje. El kell engedni. 
 Myron összevonta a szemöldökét. 
 – Nem szoktál ilyen filozofikus lenni. 
 Apja elnevette magát. 
 – Igazad van, elnézést. Próbálok alkalmazkodni az új szerepemhez. 
 Myron nem erőltette tovább a témát. Ugyan mi értelme lett volna? Apja fehér galléros pólót 
viselt, amilyet a golfozók szoktak, bár soha életében nem golfozott. Ősz mellszőrzete kikandikált a 
póló kivágásából. Tudta,  hogy Myron nem szereti  az intenzív szemkontaktust,  ezért tekintetével 
inkább az udvart fürkészte. 
 Myron úgy döntött, egyből a dolgok közepébe vág. 
 – Hallottál Bradről mostanában? 
 Ha apját esetleg meglepte Myron kérdése – tizenöt éve nem ejtette ki az öccse nevét előtte –, 
azt  nem  mutatta.  Kortyolt  egyet  a  jeges  teájából,  és  úgy  tett,  mintha  gondolkodnia  kellene  a 
válaszon. 
 – Kaptunk egy e-mailt, talán egy hónapja. 
 – Honnan? 
 – Peruból. 
 – És Kitty? 
 – Mi van vele? 
 – Ő is vele volt? – kérdezte Myron. 
 – Feltételezem, hogy igen. – Apja most már szembefordult Myronnal. – Miért? 
 – Tegnap éjjel mintha Kittyt láttam volna egy New York-i klubban. 
 Apja ismét hátradőlt. 
 – Nem tartom lehetetlennek. 
 – Szóltak volna nektek, ha ideutaznak? 
 – Talán. Megkérdezhetem tőle e-mailben. 
 – Megtennéd? 
 – Persze. Elmondod, miről van szó? 
 Myron nagy vonalakban összefoglalta. Lex Rydert kereste, amikor észrevette Kittyt.  Apja 
szótlanul bólogatott, miközben Myron beszélt. Amikor befejezte, az apja így szólt:
 – Nem sokat hallok róluk. Néha hónapokig semmit. De jól van. Azt hiszem, az öcséd élete 
boldogan telt. 
 – Telt? 
 – Tessék? 
 – Azt mondtad „boldogan telt”. Miért nem mondtad egyszerűen azt, hogy „Brad boldog”? 
 –  Az  utolsó  néhány  üzenete  –  felelte  Al  Bolitar.  –  Egy  kicsit…  hogy  is  mondjam… 
másmilyen volt. 
 Talán  merevebb.  Felszínesebb.  De  lehet,  hogy  tévedek,  annyira  nem  állunk  közel 
egymáshoz. Ne érts félre. Szeretem az öcsédet. Ugyanúgy szeretem, mint téged. De nem állunk 
olyan közel egymáshoz. 
 Ivott egy újabb kortyot a jeges teából. 
 – Valamikor közel álltatok – mondta Myron. 
 –  Nem,  nem igazán.  Természetesen,  amikor  fiatal  volt,  nagyobb  szerepet  játszottunk az 
életében. 



 – Akkor mi változott? 
 Apja elmosolyodott. 
 – Kittyt okolod még mindig. 
 Myron erre nem felelt semmit. 
 – Ti akartok gyereket Terese-zel? – kérdezte az apja. 
 Myront meglepte a hirtelen témaváltás, és nem tudta, mit is válaszoljon a kérdésre. 
 – Ez nem ilyen egyszerű – felelte lassan. 
 Terese-nek nem lehet több gyereke. Myron erről még nem beszélt a szüleinek, mert egyelőre 
maga sem tudta elfogadni a tényt. Előbb el akarta vinni egy jó orvoshoz, akinek ad a véleményére. 
 Akárhogy is, ezt nem most akarta megvitatni. – Nem vagyunk már fiatalok, de ki tudja. 
 – Akárhogy is lesz, hadd mondjak el valamit a gyereknevelésről. Valamit, amit egyetlen 
önsegítő
 könyvben vagy szülői magazinban sem olvashatsz. – Apja Myron felé fordult, és közelebb 
hajolt hozzá. – Mi, szülők jócskán túlbecsüljük a saját jelentőségünket. 
 – Most csak szerénykedsz. 
 – Nem, távolról sem. Tudom, hogy azt hiszed,  anyáddal  mi vagyunk a legcsodálatosabb 
szülők a világon. Örülök, hogy így gondolod. Őszintén örülök. Neked talán így is van, mert sok 
rosszat kitöröltél az emlékezetedből, vagy egyszerűen csak nem vettél róluk tudomást. 
 – Úgymint? 
 – Nem fogom most felidézni a saját hibáimat. Nem is ez a lényeg. Azt hiszem, tényleg jó 
szülők voltunk. A többség az. Mindenki igyekszik a legjobbat nyújtani, és ha követ is el hibákat, 
azok többnyire a túl nagy igyekezetből fakadnak. De az igazság az, hogy a szülő a legjobb esetben 
is  csak  olyan,  mint  egy  autószerelő.  Be  tudjuk  állítani,  üzemkész  állapotban  tudjuk  tartani. 
Ellenőrizhetjük az olajszintet, megjavíthatjuk a tönkrement alkatrészeket. De az autó márkáján nem 
tudunk változtatni. 
 Amikor megkapjuk, az már vagy Jaguár, vagy Toyota, vagy Prius. Egy Toyotát nem tudsz 
Jaguárrá változtatni. 
 – Toyotát Jaguárrá? – kérdezte Myron értetlenséget színlelve. 
 – Tudod, miről beszélek. Lehet, hogy nem a legjobb az analógia, és ha jobban belegondolok, 
azért sem stimmel, mert olyan, mintha ezzel ítéletet mondanék, hogy a Toyota jobb a Jaguárnál, 
vagy  ilyesmi.  Nem  az.  Csak  más.  Másféle  autó  másféle  igényekkel.  Vannak  gyerekek,  akik 
félénkek, mások született mókamesterek vagy könyvmolyok, megint mások szeretnek csavarogni. 
A nevelés nem sokat változtat rajtuk. Persze, beléjük nevelhetünk néhány értéket, de legtöbbször 
csak baj származik abból, ha változtatni akarunk azon, ami már eleve megvan. 
 – Amikor a Toyotát Jaguárrá akarjuk változtatni? – kérdezte Myron. 
 – Ne lovagolj a szavakon. 
 Nem sokkal  korábban,  egészen más  körülmények  között,  még  mielőtt  elmenekült  volna 
Angolába, Terese-zel lefolytatták ugyanezt a vitát. Terese váltig állította, hogy a gének erősebbek a 
nevelésnél. 
 Érvei  egyszerre  voltak  megnyugtatóak  és  ijesztőek,  de  Myron  most,  ahogy  az  apjával 
üldögélt a teraszon, mégsem érezte őket elég meggyőzőnek. 
 – Brad nem arra született, hogy otthon üljön vagy letelepedjen valahol – folytatta az apja. – 
Állandóan égett a vágytól, hogy elszökjön, vándoroljon, nyakába vegye a világot. Nomád, mint az 
ősei. Ezért anyáddal elengedtük, hadd menjen. Kölyökkorotokban mindketten remek adottságokkal 
rendelkeztetek. Te született versenyző voltál.  Brad nem. Utálta a versengést. Ettől nem lett több 
vagy kevesebb, csak más. Istenem, de fáradt vagyok. Elég a fecsegésből. Gondolom, jó okod van rá, 
ha annyi év után meg akarod találni az öcsédet, igaz? 
 – Igen. 
 – Jól van. Mert bármit is mondtam, a ti kapcsolatotok megromlása életem legfájdalmasabb 
eseménye. 
 Nagyon örülnék, ha kibékülnétek. 
 Csönd telepedett  közéjük,  amit  Myron  mobiltelefonjának  csörgése  tört  meg.  A kijelzőre 



pillantott, és meglepetten látta, hogy Roland Dimonte hívja, a zsaru, aki előző éjjel a segítségére 
sietett a Three Downingban. Dimonte régi barátja/ellenfele volt. 
 – Ezt fel kell vennem – mondta Myron. 
 Apja intett, hogy csak nyugodtan. 
 – Halló? 
 –  Bolitar?  –  vakkantotta  Dimonte.  –  Azt  hittem,  az  az  elmebeteg  leállt  már  ezzel  a 
baromsággal. 
 – Kicsoda? 
 – Tudod te nagyon jól. Hol a pokolban van az a pszichopata Win? 
 – Nem tudom. 
 – Akkor kerítsd elő nagyon gyorsan! 
 – Miért, mi történt? 
 – Egy kurva nagy probléma, az történt. Találd meg sürgősen! 
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 Myron az intenzív osztály dróthálós ablaküvegén bámult befelé. Roland Dimonte mellette 
állt. A dohánylevelet rágcsáló Dimonte mintha az egykori Hai Karate aftershave illatát árasztotta 
volna  magából.  Annak  ellenére,  hogy  Manhattan  Pokol  Konyhája  nevű  negyedében  nőtt  fel, 
Dimonte szerette játszani a városi cowboyt. Szűk, csillogó inget viselt patentgombokkal, a csizmája 
pedig  olyan  ízléstelen  volt,  mintha  a  San Diego Charger  egyik  vezérszurkolójától  lopta  volna. 
Frizurája  egy  visszavonult  hokisét  idézte,  aki  most  a  helyi  tévécsatornán  szórakoztatja  kis 
színesekkel a nagyérdeműt. Myron érezte magán Dimonte tekintetét. 
 A kórteremben Bimbó Kyle, a Three Downing kidobója feküdt. Tágra nyílt szemmel meredt 
a plafonra, miközben csövek álltak ki legalább három testnyílásából. 
 – Mi a baja? – kérdezte Myron. 
 – Sok minden – felelte Dimonte. – De a legnagyobb az, hogy megrepedt a veséje. Az orvos 
szerint, idézem: „pontos, nagy erejű ütés érte”. Ironikus, nem gondolod? 
 – Milyen értelemben? 
 – A barátunk tegnap azzal  fenyegetett  meg téged, hogy egy ideig véreset fogsz vizelni. 
Talán emlékszel rá. Most pedig pontosan ugyanez történt ővele. – Dimonte összefonta a karját a 
mellkasán a nagyobb hatás kedvéért. 
 – Még mindig nem értem. Azt hiszed, én tettem? 
 Dimonte elkomorodott. 
 – Tegyünk úgy egy pillanatra, mintha nem lennék szellemi fogyatékos, oké? – Dohánylevet 
köpött a kezében tartott üres kólás dobozba. – Nem, nem gondolom, hogy te tetted. Mindketten 
tudjuk, ki volt az elkövető. 
 Myron állával az ágy felé bökött. 
 – Kyle mit mondott? 
 – Hogy kirabolták. Betört egy banda a klubba, és összeverték. Az arcukat nem látta, nem 
tudja azonosítani őket, és nem akar vádat emelni. 
 – Lehet, hogy így is történt. 
 –  Persze,  és  lehet,  hogy  az  egyik  exfeleségem  szól,  hogy  jövő  hónaptól  nem  kér 
gyerektartást. 
 – Mit vársz tőlem, Rolly? 
 – Azt hittem, sikerül kordában tartanod. 
 – Nem tudhatjuk, hogy Win volt az. 
 – Mindketten tudjuk, hogy Win volt az. 
 Myron hátrált egy lépést az ablaktól. 
 – Hadd fogalmazzam meg másképp. Nincs semmilyen bizonyítékod Win ellen. 



 –  Már  hogyne  lenne.  A  klubbal  szemközti  bank  biztonsági  kamerája  rögzítette  az 
eseményeket. 
 Egyértelműen látszik rajta, ahogy Win megszólítja izmos mellű barátunkat.  Beszélgetnek 
néhány  percig,  majd  visszamennek  a  klubba.  –  Dimonte  egy  másodpercre  elhallgatott,  majd 
hozzátette: –
 Különös. 
 – Micsoda? 
 – Win ennél óvatosabb szokott lenni. Úgy látszik, ő is öregszik. 
 Aligha erről van szó, gondolta Myron. 
 – Mi a helyzet a klub belső felvételeivel? 
 – Mire gondolsz? 
 –  Azt  mondtad,  Win  és  Kyle  visszamentek  a  klubba.  Mit  mutatnak  a  klub  biztonsági 
kamerájának felvételei? 
 Dimonte ismét köpött egyet, próbálva leplezni árulkodó testbeszédét. 
 – Még dolgozunk rajta. 
 – Tegyünk úgy egy pillanatra, mintha nem lennék szellemi fogyatékos, oké? 
 – Eltűntek. Kyle szerint biztosan a támadói vitték magukkal. 
 – Logikusan hangzik. 
 – Nézd meg, mit művelt vele! 
 Myron megnézte. Kyle még mindig a mennyezetet bámulta. A szeme nedvesen csillogott. 
 – Amikor  megtaláltuk,  az elektromos sokkoló,  amivel  téged ártalmatlanná tett,  a padlón 
hevert mellette. Az akkumulátora lemerült a túlhasználattól. A fickó egész testében remegett, szinte 
kataton  állapotba  került.  Összeszarta  magát.  Tizenkét  órába  telt,  mire  meg  tudott  szólalni. 
Megmutattam neki Win fényképét, mire olyan erős zokogógörcs tört rá, hogy az orvosnak be kellett 
nyugtatóznia. 
 Myron  ismét  Kyle-ra  nézett.  A sokkolóra  gondolt,  aztán  a  Kyle  szemében  ülő  szadista 
csillogásra,  ahogy  a  bordáihoz  nyomva  bekapcsolja.  Myron  pontosan  tudta,  milyen  kevés 
választotta el attól, hogy most ő feküdjön ezen az ágyon. Dimonte felé fordult, és monoton hangon 
így szólt:
 – Szegény. Mindjárt megszakad a szívem. 
 Dimonte csak a fejét ingatta. 
 – Most már elmehetek? – kérdezte Myron. 
 – A Dakotába tartasz? 
 – Igen. 
 – Az egyik emberünk ott várja Wint. Amint felbukkan, beszélni akarok vele. 
 – Jó estét, Mr. Bolitar. 
 – Jó estét, Vlagyimir – üdvözölte Myron a Dakota portását, ahogy áthaladt az épület híres 
kovácsoltvas  kapuján.  Odakint  Dimonte egyik  embere várakozott  egy kocsiban.  Amikor  Myron 
belépett Win apartmanjába, halványan világítottak a lámpák. 
 Win a  kedvenc bőrfoteljában ült  kezében egy pohár konyakkal.  Myront  nem lepte  meg, 
hogy itt találja. A legtöbb régi épülethez hasonlóan, a Dakotának is voltak titkos föld alatti folyosói.  
Az egyik, amit Win megmutatott neki, a Columbus Avenue közelében egy felhőkarcoló pincéjéből 
indult,  egy másik  egy Central  Park melletti  háztömbből.  Myron biztosra vette,  hogy Vlagyimir 
tudja, Win itt van, de abban is biztos volt, hogy ezt nem fogja elárulni. Vlagyimir nem a zsaruktól 
kapta a karácsonyi prémiumot. 
 –  Azt  hittem,  valami  alkalmi  szexpartnerhez  indultál  tegnap  este.  Erre  kiderül,  hogy 
összeverted Kyle-t. 
 Win elmosolyodott. 
 – Ki mondta, hogy nem tettem meg mindkettőt? 
 – Felesleges volt. 
 – A szex? Az mindig felesleges, de mi, férfiak már csak ilyenek vagyunk. 
 – Vicces. 



 Win egymáshoz illesztette az ujjait. 
 – Gondolod, hogy te vagy az első, akit  Kyle berángatott  a vörösesbarna szobába? Vagy 
inkább az első, aki megúszta kezelés nélkül? 
 – Rossz fiú. Na, és akkor? 
 –  Nagyon  rossz  fiú.  Három  súlyos  testi  sértés  csak  az  elmúlt  egy  évben.  Mindhárom 
alkalommal a klub alkalmazottainak és vendégeinek tanúvallomása mentette meg. 
 – Ezért intézted el? 
 – Ezért. 
 – Nem a te ügyed. 
 – De annyira élvezem. 
 Myron látta, hogy nincs értelme folytatni a vitát. 
 – Dimonte beszélni akar veled. 
 – Tudok róla. De én nem akarok beszélni vele. Az ügyvédem egy fél órán belül felhívja, és 
közli  vele,  hacsak  nincs  érvényes  letartóztatási  parancsa  ellenem,  akkor  nem fogunk csevegni. 
Ennyi. 
 – Változtatna valamin, ha azt mondanám, hogy nem kellett volna ezt tenned? 
 – Várj – emelte fel a kezét Win. – Mielőtt elkezded, felhangolom a léghegedűmet. 
 – Mégis mit műveltél vele? 
 – Megtalálták a sokkolót? – kérdezte Win. 
 – Igen. 
 – Hol? 
 – Hogyhogy hol? Hát mellette. 
 – Mellette? – Win meglepetten felhúzta a szemöldökét. – Hmm. Pedig én benne hagytam… 
A jelek szerint legalább annyi ereje maradt, hogy kihúzza. 
 Csönd. Myron benyúlt a hűtőbe, és kivett egy Yoo-hoo-t. A tévéképernyőn a Blu-ray logója 
pattogott egyik faltól a másikig. 
 –  Hogy  is  fogalmazott  Kyle?  –  tűnődött  Win,  miközben  szórakozottan  himbálta  a 
konyakospoharat. –
 Véreset fog vizelni egy ideig. Talán eltörik egy-két csontja. De végül felépül. 
 – És beszélni nem fog róla. 
 – Nem. Beszélni azt nem. 
 Myron leült. 
 – Rémisztő egy fazon vagy. 
 – Nem szeretek hencegni – felelte Win. 
 – Ez akkor sem volt okos húzás. 
 – Tévedsz. Nagyon is okos húzás volt. 
 – Miért is? 
 – Van három dolog, amiről sosem szabad megfeledkezned. Egy – Win felemelte az ujját –, 
sosem bántok ártatlanokat,  csak olyanokat,  akik rászolgáltak.  Kyle maximálisan beleillik ebbe a 
kategóriába. 
 Kettő  – még  egy ujj  –,  azért  teszem,  hogy megvédjem magunkat.  Minél  jobban félnek 
tőlünk, annál nagyobb biztonságban vagyunk. 
 Myron önkéntelenül is elmosolyodott. 
 – Ezért hagytad, hogy felvegyen a biztonsági kamera az utcán – mondta. – Azt akartad, hogy 
mindenki tudja, te voltál az. 
 – Mint mondtam, nem kenyerem a hencegés, de a válaszom, igen. Három – Win a harmadik 
ujját is felemelte –, sosem a bosszú vezérel. 
 – Hanem az igazság? 
 – Az információszerzés. – Win fogta a távirányítót, és a tévére mutatott vele. – Kyle volt  
olyan kedves, és a rendelkezésemre bocsátotta a biztonsági kamera előző éjjel készült felvételeit. A 
nap nagy részét azzal töltöttem, hogy átnéztem őket Kitty és Brad Bolitar után kutatva rajtuk. 
 Ejha. Myron a képernyő felé fordult. 



 – És? 
 – Még nem végeztem – felelte Win. – De eddig nem valami jó. 
 – Kifejtenéd? 
 –  Minek  kifejteni,  ha  meg  is  mutathatom?  –  Win  öntött  még  egy  pohár  konyakot,  és 
megkínálta  vele Myront.  Myron nemet intett  a fejével.  Win vállat  vont, lerakta  a poharat maga 
mellé, majd megnyomta a PLAY-t a távirányítón. A képernyőn pattogó logó eltűnt. Egy nő arca 
jelent meg rajta. Win megállította a képet. – Ez a legjobb felvétel az arcáról. 
 Myron  előrehajolt.  A biztonsági  kamerák  egyik  jellegzetessége,  hogy  többnyire  felülről 
készítik  a  felvételeiket,  így  ritkán  adnak  jó  képet  egy  arcról.  Ez  nem  túl  szerencsés,  mivel 
megnehezíti  az azonosítást,  de egyelőre nem sikerült  jobbat kitalálni.  A szóban forgó kép kissé 
homályos volt, de legalább közeli. Az illető személyazonosságához így már kétség sem férhetett. 
 – Oké, tehát tényleg Kitty volt az – mondta Myron. – És Brad? 
 – Semmi nyoma. 
 – Akkor mi az, ami, a te szavaiddal élve, nem valami jó? 
 Win elgondolkodott. 
 – Lehet, hogy a „nem valami jó” túl enyhe kifejezés volt – felelte végül. 
 – Mi lenne a helyes kifejezés? 
 Win megérintette az állát a mutatóujjával. 
 – Nagyon, nagyon rossz. 
 Myron érezte, hogy borzongás fut végig a gerincén, és visszafordult a képernyő felé. Win 
megnyomott egy újabb gombot a távirányítón. A kamera eltávolodott Myron sógornőjétől. 
 – Kitty fél tizenegykor érkezett meg a klubba nagyjából tíz másik ember társaságában. Lex 
sleppjével, ha úgy tetszik. 
 Kitty türkizkék blúzt viselt, az arca sápadtan világított. A videó az a fajta volt, amelyik csak 
minden második vagy harmadik másodpercben készít egy képet, ezért az összhatás meglehetősen 
szaggatott volt, mint valami ősrégi felvétel Babe Ruth híres hazafutásáról. 
 – Ezt a VIP-terem melletti egyik kisebb helyiségben készítette a kamera 22.47-kor. 
 Nem sokkal azelőtt, hogy Esperanzával megérkeztünk, gondolta Myron. Win megnyomott 
egy gombot a távirányítón, és egy kimerevített képre ugrott. Ez is felülről készült. Kitty arcát nem 
nagyon lehetett kivenni. Egy másik nővel és egy hosszú haját lófarokban hordó férfival volt. Myron 
nem ismerte fel őket. A copfos pasas valamit tartott a kezében. Talán egy kötelet. Win megnyomta 
a PLAY-t, és a kamaradráma szereplői életre keltek. Kitty kinyújtotta a karját. Lófarok közelebb 
hajolt  hozzá,  és  átkötötte  a  bicepszét  a  –  nem,  nem kötéllel  –  gumiszalaggal.  Azután  két  ujjal 
megütögette  Kitty  könyökhajlatát,  és  elővett  egy injekciós  tűt.  Myron  dermedten  nézte,  ahogy 
Lófarok gyakorlott mozdulattal Kitty karjába szúrja a tűt, belenyomja a fecskendő tartalmát, majd 
eloldja a gumiszalagot. 
 – A mindenit – mondta Myron. – Ez újdonság. Ilyet még nem láttam tőle. 
 – Igen – bólintott Win. – Kokainistából heroinfüggővé fejlődött. Nem semmi. 
 Myron megrázta a fejét. Sokkos állapotba kellett volna kerülnie, de sajnálatos módon nem 
így történt. 
 A Facebookon  látott  fényképek  jutottak  eszébe,  a  széles  mosolyok,  a  családi  utazások. 
Tévedett. Nem egy élet tárult fel előtte. Hanem egy hazugság. Egy jókora, méretes hazugság. Kitty.  
Kutyából nem lesz szalonna, gondolta Myron keserűen. 
 – Myron? 
 – Igen? 
 – Ez még nem a legrosszabb – mondta Win. 
 Myron a barátjára meredt. 
 – Nem lesz könnyű végignézned. 
 Win nem szokott túlozni. Myron visszafordult a tévé felé, és várta, hogy Win megnyomja a 
PLAY
 gombot. Anélkül, hogy tekintetét levette volna a képernyőről, Myron lerakta a Yoo-hoo-t, és 
kinyújtotta a kezét. Win odanyújtotta a korábban félretett  konyakot.  Myron most már elfogadta, 



belekortyolt, lehunyta a szemét, és hagyta, hogy az ital végigmarja a torkát. 
 – Előretekerek tizennégy percet – magyarázta Win. – Ez alig néhány perccel azelőtt történt, 
hogy megláttad a VIP-teremben. 
 Win végül megnyomta a PLAY-t. A helyszín ugyanaz volt – a kis szoba felülnézetből. De 
ezúttal  csak  ketten  tartózkodtak  odabent:  Kitty  és  a  copfos  férfi.  Beszélgettek.  Myron 
megkockáztatott  egy  pillantást  Winre.  Win  arca,  mint  mindig,  ezúttal  sem árult  el  semmit.  A 
képernyőn Lófarok éppen Kitty haját simogatta. Myron szótlanul bámulta, ahogy Kitty csókolgatni 
kezdi a férfi nyakát, majd lefelé haladva kigombolja az ingét, míg végül a feje eltűnt a kép alján. A 
pasas hátravetette a fejét. 
 Arcán üdvözült mosoly. 
 – Kapcsold ki – mondta Myron. 
 Win megnyomta a távirányítót. A képernyő elsötétült. Myron becsukta a szemét. Végtelen 
szomorúság és gyilkos düh áradt szét benne egyszerre. Halántéka lüktetni kezdett. Arcát a tenyerébe 
ejtette. Win odalépett mellé, kezét a vállára helyezte. Nem szólalt meg. Várt. Néhány másodperccel 
később Myron kinyitotta a szemét, és kihúzta magát ültében. 
 – Meg kell találnunk – mondta Myron. – Meg kell találnunk bármi áron. 
 – Lexnek még mindig semmi nyoma – jelentette Esperanza. 
 Myron az íróasztala mögött ült. Fájtak a tagjai a kialvatlanságtól. A feje lüktetett. Esperanza 
vele szemben ült. Big Cyndi az ajtófélfának támaszkodott, arcán furcsa kifejezés ült, egy gyengén 
látó  személy  talán  negédes  mosolynak  vélte  volna.  Lila  Batgirl-jelmezben  feszített,  néhány 
számmal nagyobb méretűben, mint amit Yvonne Craig viselt a híres tévésorozatban. Az anyag jól 
láthatóan  feszült  a  varrásoknál.  Big  Cyndi  egyik  füle  mögé  egy  tollat  dugott,  a  másikba  egy 
Bluetooth fülhallgatót. 
 – Nem használta sem a hitelkártyáját, sem a mobiltelefonját – magyarázta Esperanza. – Egy 
régi barátunkat még arra is megkértem, hogy próbálja meg GPS-szel meghatározni az okostelefonja 
koordinátáit. Ki van kapcsolva. 
 – Értem. 
 – Sikerült egy egészen jó közelit készítenünk a lófarkas pasasról, aki olyan… khm… kedves 
volt Kittyvel a Three Downingban. Big Cyndi néhány óra múlva bemegy a klubba, és kikérdezi a 
személyzetet. 
 Myron Big Cyndire pillantott. Big Cyndi válaszul a szempilláját rezegtette. Két tarantula, 
amint a hátukra fordulva vergődnek a napon. 
 –  Utánanéztünk  az  öcsédnek  és  Kittynek  is  –  folytatta  Esperanza.  –  Az  Egyesült  
Államokban  nincs  róluk  semmi.  Se  hitelkártya,  se  jogosítvány,  se  ingatlan,  se  jelzálog,  se 
adóvisszatérítés, se parkolójegy, se házasság vagy válás, semmi. 
 – Van egy ötletem – mondta Myron. – Nézzük meg Buzzt. 
 – Lex roadját? 
 – Buzz nem csak egyszerű road. A valódi neve Alex I. Kovajlo. Próbáld meg a hitelkártyáját  
és a mobilját, hátha ő bekapcsolva hagyta. 
 – Elnézést – szólalt meg Big Cyndi. – Van egy bejövő hívásom. – Big Cyndi megérintette a 
Bluetootht,  és elővette a recepciós hangját. – Igen, Charlie? Oké, rendben, köszönöm. – Myron 
tudta, hogy Charlie a biztonsági őr a földszinten. Big Cyndi kikapcsolta a Bluetootht, és azt mondta: 
–
 Michael Davis a Sheartől most szállt be a liftbe. 
 – Intézed? – kérdezte Esperanza. 
 Myron bólintott. 
 – Kísérd be. 
 A Gillette és Schick mellett a Shear uralta a borotvapenge-piacot. Michael Davis felelt a cég 
marketingjéért.  Big  Cyndi  a  liftnél  várta.  Az  újonnan  érkezők  sokszor  ijedten  hőkölnek  hátra, 
amikor megpillantják az ajtóban tornyosuló Big Cyndit. Nem úgy Michael. Rezzenéstelen arccal 
sietett el mellette, és egyenesen Myron irodája felé tartott. 
 – Van egy kis problémánk – kezdte Michael. Myron széttárta a karját. 



 – Csupa fül vagyok. 
 – Egy hónapon belül kivonjuk a piacról a Shear Delight Sevent. 
 A Shear Delight Seven, ha hinni lehetett a Shear marketingosztályának, a legmodernebb
 „borotválkozási  technológiát”  kombinálta  egy  „kényelmesebb  markolattal”  (mintha  egy 
borotvát  tartani  olyan  nagy  erőfeszítést  igényelne),  egy  „professzionális  pengestabilizátorral” 
(Myronnak  elképzelése  sem volt,  hogy ez  mit  jelenthet),  „hét  vékonyabb,  precízebb  pengével” 
(mert  az  összes  többi  penge  vastag  és  pontatlan),  valamint  egy  „mikropulzálást  biztosító 
berendezéssel” (vagyis rezgett). 
 Myron egyik ügyfele,  az NFL All-Star válogatottjában is helyett  kapó Ricky Sules lett a 
reklámkampány arca. A szlogen így szólt: „Kétszer simább érzés”. Myron nem igazán értette. A 
reklámban Ricky megborotválkozik, úgy mosolyog, mintha éppen túl lenne egy szexuális aktuson, 
és azt mondja, hogy a Shear Delight Seven biztosítja a „létező legkényelmesebb borotválkozást”, 
majd egy szexi bombázó hozzábújik, és a nevét búgva – „Ó, Ricky…” – végighúzza a kezét az 
arcán. 
 Egyszóval semmiben sem különbözött azoktól a reklámoktól, amiket a három cég 1968 óta 
készíttetett. 
 – Rickyvel abban a hitben voltunk, hogy a kampány jól sikerült. 
 – Ó, nagyon is – felelte Davis. – A visszajelzések egyértelműen pozitívak. 
 – Hát akkor? 
 – Túl jól működik. 
 Myron  kérdő pillantást  vetett  a  férfira,  várta,  hogy folytassa.  Amikor  nem tette,  Myron 
megkérdezte:
 – És ez miért is probléma? 
 – Mi borotvapengéket árulunk. 
 – Már nekem is feltűnt. 
 – Ebből származik a bevételünk. Nem a borotvák eladásából élünk. Azokat gyakorlatilag 
ingyen adjuk. Az üzlet a borotvapengékben van. 
 – Értem. 
 – Ezért nekünk az kell, hogy az emberek cseréljék a pengéket, minimum hetente egyszer. A 
Shear Delight azonban sokkal jobban működik a tervezettnél. A felmérések szerint vannak, akik 
hat-nyolc hétig is használják ugyanazt a pengét. Ezt nem engedhetjük meg magunknak. 
 – Nem engedhetik meg maguknak, hogy a pengék túl jók legyenek – ismételte Myron. 
 – Pontosan. 
 – És emiatt le akarják fújni az egész kampányt? 
 –  Micsoda?  Nem,  dehogy.  Óriási  vevőkört  sikerült  megszólítanunk  vele.  A  vásárlók 
imádják.  Azt  fogjuk csinálni,  hogy ajánlunk  nekik  egy új,  továbbfejlesztett  terméket.  A Shear 
Delight Seven Plust egy új kényelmes, síkosító felülettel. Életed legjobb borotválkozása – ez lesz a 
szlogen. Lassan vezetjük be a piacra. Aztán fokozatosan kivonjuk a Shear Sevent, és már csak a 
továbbfejlesztett Plus marad. 
 Myron elfojtott egy sóhajt. 
 – És, csak hogy biztosan jól értem-e, a Plus pengék nem lesznek olyan hosszú életűek, mint 
a sima Shear Delight pengék. 
 – De. – Davis felemelte  a  mutatóujját,  és szélesen elvigyorodott.  – De ott  lesz rajtuk a 
síkosító felület, ami minden eddiginél élvezetesebbé teszi a borotválkozást. Mint egy arcmasszázs. 
 – Egy arcmasszázs, amit nem csak havonta, hanem hetente kell cserélni. 
 – Csodálatos termék. Ricky imádni fogja. 
 Myron megfogalmazhatta volna erkölcsi aggályait, de nem tette. Az ő feladata az volt, hogy 
az ügyfele érdekeit képviselje, és ez a jelen esetben azt jelentette, hogy igyekezzen minél több pénzt 
kisajtolni  számára.  Igen,  mindig  vannak  etikai  kérdések.  Igen,  szóról  szóra  el  fogja  mondani 
Rickynek  mi  a  különbség  a  Plus-pengék  és  a  sima  pengék  között.  A  döntést  Rickynek  kell 
meghoznia, de Myronnak nem volt kétsége afelől, hogy ha ez több pénzt jelent, akkor igent fog 
mondani az ajánlatra. Myron mint az ügynöke ugyanezt tanácsolná neki. Lehetne azon keseregni, 



hogy  ez  a  reklám  a  fogyasztókat  akarja  átverni,  de  az  igazat  megvallva  nehéz  lenne  olyan 
marketingkampányt találni, amelynek nem pontosan ugyanez a célja. 
 – Szóval szerződtetni akarják Rickyt ennek az új terméknek a reklámozására – foglalta össze 
Myron. 
 – Hogy érti azt, hogy szerződtetni? – kérdezte Davis őszinte sértődöttséggel a hangjában. – 
Érvényes szerződésünk van vele. 
 – De most fel akarnak vele venni egy új anyagot az új Plus-pengékkel, nem? 
 – Hát, igen, természetesen. 
 – Akkor úgy gondolom, hogy Ricky húsz százalékkal nagyobb gázsit érdemel ezért az új 
reklámért –
 mondta Myron. 
 – Húsz százalékkal többet akar? 
 –  Húsz  százalékkal  többet  annál  az  összegnél,  amit  a  Shear  Delight  Seven kampányért 
kapott. 
 –  Micsoda?  –  kiáltotta  Davis,  és  a  mellkasára  szorította  a  kezét,  mint  akit  szívroham 
kerülget. –
 Szórakozik velem? Gyakorlatilag az előző újraforgatásáról van szó. Az ügyvédeink szerint 
ez is benne van a szerződésben, egyszerűen felkérhetjük egy új forgatásra anélkül, hogy egy centet 
is fizetnénk neki. 
 – Az ügyvédeik tévednek. 
 – Ugyan már! Beszéljünk értelmesen. Nagylelkű emberek vagyunk, nem igaz? Ezért,  bár 
alapvetően  semmi  nem kötelez  rá  bennünket,  hajlandóak  vagyunk  egy tízszázalékos  bónusszal 
megtoldani az eddigi javadalmazását. 
 – Kevés – ingatta a fejét Myron. 
 – Viccel? Ismerem magát. Tudom, milyen humoros pasas. Most is csak tréfálkozik, ugye? 
 – Ricky maximálisan elégedett a mostani borotvapengével – felelte Myron. – Ha rá akarják 
venni, hogy részt vegyen egy teljesen új termék teljesen új kampányában, az óhatatlanul is több 
pénzükbe fog kerülni. 
 – Több pénzünkbe? Teljesen elment az esze? 
 – Ricky elnyerte a Sheartől az Év Borostairtója címet. Ez is megnöveli a gázsiját. 
 – Micsoda? – Davis most már tajtékzott a dühtől. – De hiszen azt a díjat tőlünk kapta! 
 És így tovább. 
 Fél órával később, miután Michael Davis átkozódva távozott,  Esperanza lépett be Myron 
irodájába. 
 – Megtaláltuk Lex haverját, Buzzt. 
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 Az Adiona-sziget pontosan öt mérföld széles, két mérföld hosszú, és, ahogy Win egyszer 
rámutatott:
 „az  észak-amerikai  elit  epicentruma”.  A  sziget  mindössze  négy  mérföldre  terül  el 
Massachusetts partjaitól. A népességnyilvántartó hivatal adatai szerint 211 állandó lakosa van. Ez a 
szám azonban megnő – nehéz megállapítani, mennyivel, de mindenképpen a sokszorosára – a nyári  
hónapokban,  amikor  a  sok kékvérű  Connecticutból,  Philadelphiából  és  New Yorkból  repülővel 
vagy  komppal  kirajzik  a  szigetre.  A  közelmúltban  Adiona  golfpályáját  a  Golf  Magazine 
beválasztotta a világ huszonöt legkiválóbb golfpályája közé. A klub tagjait ezzel sikerült alaposan 
felbosszantaniuk,  mivel  Adionára  úgy  tekintettek,  mint  a  saját  privát  világukra.  Nem  akarnak 
látogatókat,  sőt  a  leginkább  azt  szeretnék,  ha  az  emberek  tudomást  sem szereznének  a  sziget 
létezéséről. Van ugyan egy „nyilvános” 
 komp, de kevés férőhellyel, a menetrendje pedig nehezen kiszámítható. Ha valakinek mégis 



sikerül átjutnia vele a szigetre, azt tapasztalja, hogy a partszakaszok nagy része magánterület, ahová 
nem léphet  be.  Egyetlen  étterem üzemel  Adionán,  a Teapot  Lodge, ám ez is  inkább pub, mint 
vendéglő. 
 Piac,  élelmiszerbolt  és  templom is  csak egy működik  a  szigeten,  szálloda,  fogadó vagy 
egyéb szálláshely pedig egyetlenegy sem. A birtokokon kisebb (vagy nagyobb) paloták állnak. Ha 
az ember vásárolni akar egyet, megteheti – ez egy szabad ország –, de arra hiába számít, hogy tárt 
karokkal fogadják. A „klub” tagjai  közé nem veszik fel,  nem látogathatja a teniszpályákat  és a 
strandokat, illetve a Teapot Lodge-ban is értésére adják, hogy nem szívesen látott vendég. Ide vagy 
meghívóval  érkezik  az  ember,  vagy  vállalnia  kell  a  társadalom  kitaszítottjának  szerepét  – 
gyakorlatilag senki nem vállalja. A szigetet nem is annyira a valódi őrök, mint inkább régi időkből 
itt maradt, helytelenítő
 homlokráncolások védik meg a külvilágtól. 
 Ha nincsenek éttermek, vajon hol étkeznek a gazdagok? Otthon, a saját személyzetük által 
készített  ételeket  fogyasztják.  A  vacsorameghívások  rendszeres  programnak  számítanak,  szinte 
szabályos  időközönként  követik  egymást.  Tegnap  Babsnél  ettünk,  ma  este  Fletcher  birtokára 
vagyunk hivatalosak, pénteken Conrad jachtján vacsorázunk, szombaton pedig a Windsor-házban. 
Aki  itt  tölti  a  nyarat,  annak  jó  eséllyel  már  a  nagyapja  is  idejárt  kipihenni  az  egész  éves 
fáradalmakat. A sziget megtelt kékvérűekkel és az óceán sós illatával. 
 Adiona két átellenes végén két rejtélyes, szögesdróttal elkerített birtok áll. Az egyik a füves 
teniszpályák közelében helyezkedik el, és a hadsereg a tulajdonosa. Senki sem tudja pontosan, mi 
folyik  ott,  de  a  találgatásoknak  se vége,  se  hossza:  titkos  hadműveletekről  és  lezuhant  ufókról 
suttognak. 
 A másik elkerített terület a sziget déli csücskét foglalja el. Ezt a birtokot Gabriel Wire, a 
HorsePower különc, visszahúzódó frontembere vásárolta meg. Wire huszonegy hektáros ingatlanát 
biztonsági  őrök  és  a  legmodernebb  technológia  védi.  Wire  a  kivétel,  ami  erősíti  a  szabályt. 
Láthatóan jól érzi magát egyedül, kiközösítettként. Sőt, Myron azt gyanította, hogy Gabriel Wire 
kimondottan ragaszkodik is ehhez a státuszhoz. 
 Az  évek  során,  ha  hinni  lehetett  a  pletykáknak,  a  sziget  kékvérű  lakói  többé-kevésbé 
elfogadták  a  világtól  elvonultan  élő rockert.  Egyesek állítólag  látták  Gabriel  Wire-t  vásárolni  a 
piacon. Mások szerint délutánonként gyakran úszott egy félreeső partszakaszon vagy egyedül, vagy 
egy  lélegzetelállítóan  gyönyörű  nő  társaságában.  De  mint  Gabriel  Wire-rel  kapcsolatban  szinte 
semmilyen információt, ezt sem lehetett hitelt érdemlően bizonyítani. 
 Wire  birtokát  egyetlen  útvonalon  lehet  megközelíteni:  egy  földúton  keresztül,  amelyet 
ötméterenként TILOS A BELÉPÉS!-táblák szegélyeznek, és őrbódé, illetve sorompó zár le a háztól 
nem messze. 
 Myron  volt  olyan  karakán  fenegyerek,  hogy  fittyet  hányjon  a  táblákra.  Magánhajóval 
érkezett  a  szigetre,  majd  kölcsönkért  egy  Wiesmann  Roadster  MF5  márkájú  sportautót  – 
kiskereskedelmi  ára  valamivel  meghaladta  a  negyedmillió  dollárt  –  Baxter  Lockwoodtól,  Win 
unokatestvérétől, akinek volt egy háza Adionán. Myron eljátszott a gondolattal, hogy lassítás nélkül 
áthajt a sorompón, de gyanította, hogy a jó öreg Bax nem örülne a karcolásoknak. 
 Az  őr  felnézett  a  puhafedelű  könyvből,  amit  olvasott.  Rövidre  vágott  haja  és  repülős 
napszemüvege  a  hadsereget  idézte.  Myron  ötujjas  integetéssel  és  egy  Matt  Damon-mosollyal 
üdvözölte. Tudta, hogy ellenállhatatlan. 
 – Forduljon meg és távozzon – mondta az őr. 
 A fenébe! A Matt Damon-mosoly csak nőknél működik. 
 – Ha nő lenne, el kellett volna olvadnia. 
 – A mosolytól? Ó, legbelül elolvadtam. Forduljon meg és távozzon. 
 – Nem kellene ilyenkor beszólnia a házba, hogy megbizonyosodjon róla, nem várnak-e? 
 Az  őr  a  füléhez  emelte  a  kezét,  eljátszotta,  hogy  beszélget  valakivel,  majd  lerakta,  és 
másodszor is megismételte:
 – Forduljon meg és távozzon. 
 – Lex Ryderhez jöttem. 



 – Nem hiszem. 
 – A nevem Myron Bolitar. 
 – Most térdre kellene borulnom? 
 – Azzal is megelégszem, ha felemeli a sorompót. 
 Az őr lerakta a könyvet, és lassan felállt. 
 – Elég a mókából, Myron. 
 Myron valami ilyesmire számított. Az elmúlt tizenhat évben, Alista Snow halála óta, alig 
néhány  ember  látta  Gabriel  Wire-t.  A  tragédia  idején  a  médiát  elárasztották  a  HorsePower 
karizmatikus  frontemberének  fotói.  Sokak  szerint  kivételeztek  vele,  mert  a  legjobb  esetben  is 
legalább  gondatlanságból  elkövetett  emberölésért  kellett  volna  felelnie,  de  a  szemtanúk 
visszatáncoltak, és végül maga Alista Snow apja is ejtette a vádat. Bármi történt is – tisztázták vagy 
a szőnyeg alá söpörték –, az incidens örökre megváltoztatta Gabriel Wire-t. Eltűnt, és a szóbeszéd 
szerint  a  következő  két  évet  Tibetben,  illetve  Indiában  töltötte,  mielőtt  visszatért  az  Egyesült 
Államokba. 
 Titokzatosságát maga a nagy Howard Hughes is megirigyelhette volna. 
 Gabriel Wire azóta nem mutatkozott a nyilvánosság előtt. 
 Pletykákból  persze  nem volt  hiány.  Wire  rejtőzködése  olyan  összeesküvés-elméleteknek 
nyitott teret, amelyeket csak a holdra szállással, a JFK-merénylettel és Elvis halálával kapcsolatos 
teóriákkal  lehetett  egy  napon  említeni.  Egyesek  állították,  hogy álruhában  közlekedik,  moziba, 
klubokba, éttermekbe jár. Mások szerint plasztikai műtéten esett át, levágatta legendás göndör haját, 
és kecskeszakállat növesztett. Megint mások biztosra vették, hogy egyszerűen csak szereti Adiona 
zavartalan  nyugalmát,  és  szupermodellek  társaságában  múlatja  az  időt.  Ez  utóbbi  pletykát 
megerősítette az egyik magazin által elcsípett telefonbeszélgetés, amelyben egy fiatal sztárocska a
 „Gabriellel Adionán” töltött hétvégéjéről mesél az anyjának, de sokan – köztük Myron is – 
gyanúsnak találták az időzítést, a színésznő következő filmjének bemutatója ugyanis alig egy hét 
múlva volt esedékes. Néha egy-egy paparazzónak sikerült lekapnia valahol, de perdöntő felvétel 
sosem készült  róla,  és  a  fotó  általában  valami  ehhez  hasonló  címmel  jelent  meg:  EZ  LENNE 
GABRIEL WIRE? Más elméletek szerint Wire éveket töltött egy zárt intézetben, megint mások 
pedig azt állították, hogy rejtőzködésének egyetlen oka a hiúsága: gyönyörű arcát összekaszabolták 
egy kocsmai verekedés során Mumbaiban. 
 Gabriel  Wire  eltűnése  nem  jelentette  a  HorsePower  végét.  Sőt,  éppen  ellenkezőleg.  A 
Gabriel  Wire-t  övező  legenda  csak  tovább  duzzadt.  Vajon  emlékeznének  az  emberek  Howard 
Hughesra, ha ő is csak egy átlagos gazdag pacák lett volna? Rosszat tettek a Beatlesnek a Paul 
McCartney haláláról  szóló  pletykák?  A különcség  kifizetődő.  Gabrielnek  –  Lex  segítségével  – 
sikerült népszerű számokat piacra dobni, és ha el is estek némi bevételtől a turnék elmaradása miatt, 
a lemezeladások ezt bőven kompenzálták. 
 – Nem Gabriel Wire-t keresem – mondta Myron. 
 – Az jó – felelte az őr. – Mert soha életemben nem hallottam róla. 
 – Beszélnem kell Lex Ryderrel. 
 – Sajnos őt sem ismerem. 
 – Telefonálhatok egyet? 
 – Miután megfordult és távozott, tőlem akár makákókat is töcskölhet – nyugtatta meg az őr. 
 Myron alaposan végigmérte. Ismerősnek találta, de nem tudta, hová tenni az arcát. 
 – Maga nem egy átlagos biztonsági őr. 
 – Hmm. – A pasas felvonta az egyik szemöldökét. – A mosoly után most a hízelgés jön? 
 – Dupla bűbáj. 
 – Ha valami dögös pipi lennék, mostanra már lecsúszott volna a bugyim. 
 Igen,  kétségkívül  nem átlagos  biztonsági  őr  volt.  A tekintete,  a  stílusa  egyaránt  profira 
vallott. Valami nem stimmelt. 
 – Hogy hívják? – kérdezte Myron. 
 – Találja ki a válaszomat. 
 – „Forduljon meg és távozzon”? 



 – Pontosan. 
 Myron úgy döntött, nem vitatkozik vele. Megfordult, és lopva elővette spéci BlackBerryjét. 
Beépített  kamerával  is  fel  volt  szerelve.  Visszament  a  kocsifelhajtó  végéig,  fölemelte  a 
fényképezőgépet, és készített egy felvételt az őrről. A képet elküldte Esperanzának e-mailben. Ő 
tudja, mit kell tennie vele. 
 Azután felhívta Buzzt, aki minden bizonnyal látta a kijelzőjén, hogy Myron keresi, mert így 
szólt bele:
 – Nem árulom el, hol van Lex. 
 – Először is jól vagyok – üdvözölte Myron. – Kösz, hogy a segítségemre siettél a klubban 
tegnap éjjel. 
 – Lex testőre vagyok, nem a tiéd. 
 – Másodszor, nem kell elárulnod, hol van Lex. Mindketten a Wire-birtokon tartózkodtok 
Adionán. 
 – Ezt meg hogy derítetted ki? 
 – GPS a telefonodon. Egyébként meg itt állok a bejáratnál. 
 – Micsoda? Azt akarod mondani, hogy már a szigeten vagy? 
 – Bizony. 
 – Nem számít. Úgysem tudsz bejutni. 
 – Gondolod? Felhívhatom Wint. Ha összedugjuk a fejünket, csak sikerül kifőznünk valamit. 
 – Téged aztán nem lehet lerázni. Nézd, Lex nem akar hazamenni. Joga van hozzá. 
 – Nem vitatom – mondta Myron. 
 – Te pedig az ügynöke vagy, az ég szerelmére. Azért fizetnek, hogy az ő érdekeit tartsd 
szem előtt. 
 – Ezt sem vitatom. 
 – Nem vagy házassági tanácsadó. 
 Talán igen, talán nem. 
 – Beszélnem kell vele öt percet. 
 – Gabriel senkit nem enged be. A pokolba is, még én sem léphetek ki a vendégházból. 
 – Van külön vendégház? 
 – Kettő. Azt hiszem, a lányok laknak a másikban, onnan viszik be őket egyenként. 
 – Lányok? 
 –  Jobban  tetszene  a  politikailag  korrekt  „nők”?  Hé,  ember,  Gabriel  Wire  semmit  sem 
változott.  Nem tudom, hány évesek a csajok. Egyébként a stúdióba és a főépületbe csak valami 
alagúton keresztül lehet eljutni. Hátborzongató ez a hely, Myron. 
 – Ismered a sógornőmet? 
 – Ki a sógornőd? 
 – Kitty Bolitar. De lehet, hogy a Kitty Hammer név többet mond neked. Tegnap éjjel ő is ott 
volt veletek a Three Downingban. 
 – Kitty a sógornőd? 
 – Igen. 
 Csönd. 
 – Buzz? 
 – Tartsd egy kicsit. – Eltelt egy perc, mire Buzz ismét beleszólt a telefonba. – Ismered a 
Teapotot? 
 – A helyi pubot? 
 – Lex fél óra múlva ott lesz. 
 Myron arra számított, hogy az egyetlen pub ezen az arisztokratákkal teli szigeten úgy néz ki, 
mint  Win  irodája  –  sötét  fabútorok,  burgundivörös  kárpit,  antik  földgömb,  ólomkristály 
likőrösüvegek, perzsaszőnyegek, esetleg egy rókavadászatot ábrázoló festmény.  De szó sem volt 
ilyesmiről. A Teapot Lodge semmiben sem különbözött Irvington bármelyik lepukkant kocsmájától. 
Minden kopottnak tűnt. Az ablakokon neon sörreklámok virítottak. A padlót fűrészporral szórták 
fel, a sarokban popcornmasina állt. Még egy kis táncparkett is volt, ami fölött csillogó diszkógömb 



lógott. 
 A hangszórókból Bicska Maxi dala szólt Bobby Darin előadásában. A parkett  zsúfolásig 
megtelt  táncosokkal.  A vendégek  életkora  az  „épphogy  törvényes”-től  egészen  a  „fél  lábbal  a 
sírban”-ig  terjedt.  A férfiak  vagy kék gyapjúmellényt  viseltek  vállukra  terített  pulóverrel,  vagy 
olyan  zöld  sportkabátot  hordtak,  amilyenekkel  Myron  eddig  csak  szenior  golfversenyeken 
találkozott. A csinos –
 és nem plasztikai  műtétekkel  vagy botox-kezelésekkel  – jól  karban tartott  nők rózsaszín 
Lilly Pulitzer blúzban és hófehér nadrágban ropták. Az arcok kivörösödtek a beltenyészettől,  az 
erőkifejtéstől és az italtól. 
 Bizarr egy hely volt ez a sziget. 
 Bobby Darint Eminem és Rihanna duettje követte arról, hogy végignézik, amint szerelmük 
porrá ég, miközben imádják a szóban forgó szerelmes hazugságait. Közhely, hogy a fehérek nem 
tudnak  táncolni,  de  ez  a  klisé  itt  egyértelműen  igazolást  nyert.  Hiába  cserélődött  a  zene,  a 
tánclépések  semmilyen  észrevehető  módon  nem  változtak  meg.  Sem  a  ritmusuk,  sem  az 
összetételük.  A férfiak úgy improvizáltak,  mint Dean Martin és Frank Sinatra közös fellépéseik 
alkalmával. 
 A pultos, akinek haja John Travolta frizuráját idézte a Grease-ből, bizalmatlan mosollyal 
fogadta. 
 – Mit óhajt? – kérdezte. 
 – Sört. 
 Travolta rezzenéstelen tekintettel bámult rá. Nem mozdult. 
 – Sört – ismételte meg Myron. 
 – Igen, hallottam, mit mondott. De ilyen rendeléssel még soha életemben nem találkoztam. 
 – Nem találkozott még olyannal, hogy valaki sört rendelt volna? 
 – Errefelé az a szokás, hogy megnevezik a márkát, mint Bud, Michelob vagy ilyesmi. 
 – Ó, értem. Akkor mijük van? 
 A pultos sorolni kezdte a sörmárkákat. Annyi volt belőlük, hogy Myron beleszédült, ezért 
végül a Flying Fish Pale Ale mellett döntött, mert tetszett a neve. A sörről kiderült, hogy egészen 
kiváló, bár Myron nem volt nagy szakértő. Leült az egyik bokszba, egy lányokból és asszonyokból 
álló asztaltársaság közelébe. Elmúltak már azok az idők, amikor valakiről ránézésre meg lehetett 
mondani, hány éves. A nők valamilyen skandináv nyelven beszéltek – Myron nem volt járatos az 
idegen nyelvekben, ezért ennél többet nem tudott megállapítani. A kivörösödött arcú pacákok hol 
egyiket, hol másikat rángatták ki a táncparkettre. Bébiszitterek, világosodott meg Myron, egészen 
pontosan: au pairek. 
 Néhány perccel később kivágódott a pub ajtaja, és két hatalmas termetű fickó rontott be rajta 
olyan  trappolással,  mintha  égő  avart  akarnának  eloltani.  Mindketten  repülős  napszemüveget, 
farmert és bőrdzsekit viseltek, pedig lehetett odabent vagy negyven fok. Napszemüveg egy sötét 
pubban –
 klasszikus példája a túlspilázásnak. Egyikük tett egy lépést balra, a másik egy lépést jobbra. 
A jobb oldalon álló bólintott. 
 Lex lépett  be az ajtón,  láthatóan zavarba hozta a két testőr jelenléte.  Myron felemelte  a 
kezét,  és  intett  neki.  A testőrök azonnal  elindultak  felé,  de Lex megállította  őket.  A két  pasas 
kelletlenül  megállt  az  ajtó  mellett.  Lex  átvágott  a  helyiségen,  és  becsusszant  Myron  mellé  a 
bokszba. 
 – Gabriel emberei – mondta Lex mentegetőzve. – Ragaszkodott hozzá, hogy ők is velem 
jöjjenek. 
 – Miért? 
 – Mert paranoiás, és napról napra félősebb lesz, azért. 
 – Ha már itt tartunk, ki volt az a fickó a kapunál? 
 – Melyik fickó? 
 Myron leírta a külsejét. Lex elsápadt. 
 – Ő volt a kapunál? Biztosan beriasztottál valami érzékelőt, ahogy közeledtél, mert általában 



házon belül szokott lenni. 
 – Hogy hívják? 
 – Nem tudom. Nem az a haverkodós típus. 
 – Találkoztál már vele korábban is? 
 – Nem tudom – vágta rá Lex kissé túl gyorsan. – Nézd, Gabriel nem szereti, ha a birtok 
biztonsági rendszeréről beszélek. Már mondtam, hogy paranoid. Ne foglalkozz vele, nem lényeges. 
 Myron nem forszírozta tovább a témát. Nem azért jött, hogy egy rocksztár mindennapjaiban 
vájkáljon. 
 – Iszol valamit? 
 – Nem, sokáig dolgozunk ma. 
 – Miért bujkálsz? 
 –  Nem  bujkálok.  Dolgozunk.  Mindig  így  csináljuk.  Gabriellel  ketten  bezárkózunk  a 
stúdióba. 
 Zenélünk. – Vetett egy pillantást az ajtóban strázsáló két testőrre. – Inkább azt mondd meg, 
te mit keresel itt, Myron? Én már mondtam: jól vagyok. Érd be ennyivel. 
 – Ez már nemcsak rólad meg Suzze-ról szól. 
 Lex  felsóhajtott,  és  hátradőlt.  Sok  más  öregedő  rockerhez  hasonlóan,  az  ő  arca  is 
lesoványodott, bőre leginkább egy fa kérgére emlékeztetett. 
 – Hanem kiről? Csak nem rólad? 
 – Meg kell találnom Kittyt. 
 – Haver, neki sem vagyok az apja. 
 – Csak áruld el, hol van, Lex. 
 – Lövésem sincs. 
 – Nem tudod a címét vagy a telefonszámát? 
 Lex megrázta a fejét. 
 – Akkor hogy került ő is a Three Downingba? 
 – Nem csak ő – helyesbített Lex. – Voltunk vagy tízen-tizenöten. 
 – A többiek nem érdekelnek. Arra vagyok kíváncsi, hogyan került Kitty a te társaságodba. 
 – Kittyvel régi barátok vagyunk – felelte Lex eltúlzott vállrándítással. – Váratlanul felhívott, 
és megkérdezte, nem bulizunk-e egyet. Megmondtam neki, hol vagyunk. 
 Myron a szemébe nézett. 
 – Most csak viccelsz, ugye? 
 – Miért? 
 – Váratlanul felhívott, hogy bulizhatnátok-e együtt? Ugyan már. 
 – Nézd, Myron, miért nekem teszed fel ezeket a kérdéseket? Miért nem kérdezed meg az 
öcsédet, hol van? 
 Csönd. 
 – Aha – szólalt meg Lex némi hallgatás után. – Értem. Szóval ezt az egészet a testvéred 
kedvéért csinálod? 
 – Nem. 
 – Ugye tudod, hogy szeretem a filozófiai szentenciákat? 
 – Igen. 
 –  Tessék,  itt  egy viszonylag  egyszerű:  az emberi  kapcsolatok  bonyolultak.  Különösen a 
szívügyek. 
 Nem szabad beleavatkozni mások dolgába, hagyni kell, hadd intézzék el maguk között. 
 – Hol van, Lex? 
 – Már mondtam: nem tudom. 
 – Bradről kérdezted? 
 – A férjéről? – Lex összevonta a szemöldökét. – Most nekem kell feltennem a kérdést: Most 
csak viccelsz, ugye? 
 Myron elővett egy képet a copfos fickóról, amit a biztonsági kamera készített. 
 – Kitty ezzel a pasassal volt a klubban. Ismered? 



 Lex vetett egy pillantást a képre, aztán megrázta a fejét. 
 – Nem. 
 – Ő is a te társaságoddal volt. 
 – Nem – felelte Lex. – Nem ismerem. – Felsóhajtott, fogott egy koktélszalvétát, és nekilátott 
apró darabokra tépkedni. 
 – Mondd el, mi történt, Lex. 
 – Nem történt semmi. Illetve nem sok. – Lex a bárpult felé nézett. Egy golfpólóban feszítő 
pocakos pacák az egyik au pairt fűzte. A hangszórókból a Tears for Feras „Shout” című száma 
üvöltött, és szó szerint mindenki együtt ordította a refrént a megfelelő időben. A parketten sinatrázó 
pasasok még mindig sinatráztak. 
 Myron türelmesen várt, nem akarta sürgetni Lexet. 
 – Kitty felhívott – folytatta Lex. – Azt mondta, beszélnünk kell.  Kétségbeesettnek tűnt a 
hangja. Tudod, hogy régen jóban voltunk. Emlékszel azokra az időkre, nem? 
 Abban az időben a rock istenei a fiatal teniszcsillagokkal buliztak. A jogi egyetemről frissen 
kikerült  Myron  is  eljárt  ezekre  a  partikra,  ügyfeleket  toborzott  induló  vállalkozása  számára. 
Akárcsak  öccse,  Brad,  aki  elsőéves  egyetemistaként  a  nyári  szünetben  Myron  cégénél 
„gyakornokoskodott”. Az a nyár olyan ígéretesen indult. És aztán úgy ért véget, hogy élete nagy 
szerelme összetörte a szívét, Brad pedig örökre kilépett az életéből. 
 – Emlékszem – felelte Myron. 
 –  Szóval  azt  gondoltam,  Kitty  csak  üdvözölni  akar.  Felidézni  a  régi  időket.  Sajnáltam, 
amiért így alakult a pályafutása, olyan ígéretes tehetség volt. Meg aztán kíváncsi is voltam. Mennyi 
is lehetett, talán tizenöt éve, hogy lelépett? 
 – Valahogy úgy. 
 – Szóval Kitty megjelent a klubban, és azonnal tudtam, hogy valami nem stimmel. 
 – Milyen értelemben? 
 – Egész testében remegett. A szeme üvegesen csillogott. Nézd, haver, felismerem, milyen 
az, ha valakinek anyag kell. Én régen lejöttem róla, Suzze-val ezt a poklot már megjártuk. De Kitty 
még mindig rajta van. Nem azért jött, hogy üdvözöljön. Egy adagot akart. Amikor mondtam neki, 
hogy én már nem csinálom, akkor pénzt kért. Arra is nemet mondtam, ezért továbblépett. 
 – Továbblépett? 
 – Igen. 
 – Hogy érted azt, hogy továbblépett? 
 – Mi olyan érthetetlen ezen, haver? Pofonegyszerű a képlet.  Kitty drogos, és nem adtam 
neki drogot. 
 Tehát keresett valaki mást, aki, hmm, ki tudja segíteni. 
 Myron felemelte Lófarok fotóját. 
 – Ezt a pasast? 
 – Gondolom. 
 – És aztán? 
 – Aztán semmi. 
 – Azt mondtad, Kittyvel régi barátok voltatok. 
 – Igen, és? 
 – Nem akartál segíteni neki? 
 – Mégis hogyan? – Lex az ég felé emelte a tenyerét. – Közbe kellett volna lépnem? Vagy 
erőszakkal elcipelnem egy elvonóra? 
 Myron nem válaszolt. 
 – Nem ismered a drogosokat. 
 –  Emlékszem,  amikor  te  is  az  voltál  –  felelte  Myron.  –  Emlékszem,  amikor  Gabriellel 
minden pénzeteket fűre meg blackjackre költöttétek. 
 – Fű meg blackjack. A régi szép idők. – Lex elmosolyodott. – És hogyhogy nem próbáltál  
soha megmenteni bennünket? 
 – Talán azt kellett volna. 



 – Nem, semmit sem tehettél volna. Mindenkinek a saját útját kell járnia. 
 Myron ezen elgondolkodott. Alista Snow-ra gondolt, vajon az ő életét megmentette volna-e, 
ha valaki közbelép, és megpróbálja leszoktatni Gabriel Wire-t. Majdnem hangosan is kimondta, de 
az utolsó pillanatban meggondolta magát. Ugyan mi értelme lenne? 
 – Állandóan meg akarod javítani a dolgokat – mondta Lex. – De a világ nem így működik, 
megvan a maga ritmusa. Ha sokat piszkálod, csak tovább rontasz a helyzeten. Nem mindig neked 
kell megmentened a helyzetet, Myron. Nincs ellenedre, ha felhozok egy példát a múltadból? 
 – Nincs – válaszolta Myron, de alighogy kimondta, már meg is bánta. 
 – Amikor megismerkedtünk, ezer évvel ezelőtt, volt egy komoly barátnőd. Jessica valaki. 
Az az írónő. 
 Myron most már legszívesebben leharapta volna a saját nyelvét. 
 –  Aztán  történt  valami  köztetek.  Nem  tudom,  micsoda.  És  ott  álltál,  nem  is  tudom, 
huszonnégy-huszonöt évesen? 
 – Hová akarsz kilyukadni, Lex? 
 – Nagy kosárlabda-rajongó voltam, ezért ismertem a sztoridat. Első körben draftolt a Boston 
Celtics. 
 Máris a jövő nagy sztárját látták benned, a világ a lábaid előtt hevert, aztán bumm! Szétment 
a térded az előszezonban. A karrierednek vége. 
 Myron elhúzta a száját. 
 – Rátérnél a lényegre? 
 –  Csak  hallgass  végig,  oké?  Szóval  beiratkoztál  a  Harvardra,  elvégezted  a  jogot,  aztán 
lejöttél  Nick  tenisztáborába  ügyfeleket  toborozni.  Esélyed  sem volt  az  olyan  nagypályás  cégek 
ellen, mint az IMG
 vagy a TruPro.  Mert  ki  a  fene voltál?  Alig fejezted  be az egyetemet.  De aztán sikerült  
begyűjtened Kittyt, a legnagyobb tehetséget, majd amikor ő kiszállt, akkor Suzze-t. Tudod, minek 
köszönhetted ezt? 
 – Még mindig nem látom az összefüggést. 
 – Azonnal látni fogod. Szóval minek? 
 – Gondolom, a fellépésemnek. 
 – Nem. Ugyanazzal fogtad meg őket,  amivel  engem is, amikor  meghallottam, hogy már 
nemcsak sportolókkal foglalkozol. Van benned valami elemi tisztesség, Myron. Azonnal megérzi az 
ember. 
 Igen,  valóban már  elsőre jó  benyomást  tettél,  és  az is  nagy előny,  ha valakinek Win a 
pénzügyi tanácsadója. De nem ez különböztet meg a többi ügynöktől, hanem az, hogy komolyan 
törődsz velünk. Tudjuk, hogy számíthatunk rád, ha bajba kerülünk. Tudjuk, hogy inkább levágnád a 
karodat, semmint egy centet ellopjál tőlünk. 
 – Továbbra sem értem, hogy jön ez ide – türelmetlenkedett Myron. 
 – Szóval,  amikor Suzze felhívott,  hogy összezörrentünk, azonnal ugrottál.  Ez a munkád. 
Ezért fizetnek. De a helyzet az, hogy nekem alapvetően más a véleményem erről: mindent a maga 
útján. 
 – Várj, ezt leírom! – Myron eljátszotta, mintha elővenne egy tollat, és körmölni kezdett. – 
„Mindent…
 a maga… útján.” Zseniális, megvan. 
 – Hagyd abba a gúnyolódást. Csak azt mondom, hogy senkinek nem szabadna beavatkoznia 
mások dolgába,  még a  legjobb szándékkal  sem.  Veszélyes  dolog,  és  udvariatlanság is.  Amikor 
Jessicával összevesztetek, szeretted volna, ha mindnyájan ott termünk segíteni? 
 Myron a szemébe nézett. 
 –  Azt  akarod  mondani,  hogy  amikor  összevesztem  egy  barátnőmmel,  az  ugyanaz  a 
kategória, mint hogy te lelépsz a terhes feleséged mellől? 
 – Csak azt akarom mondani, hogy vakmerő és egoista dolog azt képzelni magadról, hogy 
ilyen  hatalommal  rendelkezel.  Ami  köztem és  Suzze  között  történik,  az  nem a  te  ügyed.  Ezt 
tiszteletben kell tartanod. 



 – Most, hogy megtaláltalak, és megbizonyosodtam róla, hogy jól vagy, tiszteletben is fogom 
tartani. 
 – Helyes. És hacsak az öcséd meg a sógornőd nem kérik a segítségedet, a helyedben az ő 
dolgukba sem avatkoznék bele.  A szív igazából egy háborús övezet.  Ha te akarod megoldani a 
problémát,  az olyan,  mint  amikor  az amerikai  csapatok bevonulnak Irakba vagy Afganisztánba. 
Hősies megmentőknek képzeljük magunkat, de valójában csak rontunk a helyzeten. 
 Myron ismét Lexre nézett. 
 – Azt akarod mondani, hogy a sógornőm iránti aggodalmam ugyanaz a kategória, mint a 
tengerentúli háborúk? 
 – Beleártod magad valamibe, amibe nem kellene, akárcsak az Egyesült Államok kormánya. 
Az élet egy folyó, ha megváltoztatod a medrét, felelős vagy az irányért, amerre folyik. 
 Az élet egy folyó. Jézusom. 
 – Lex, hagyd abba, kérlek. 
 Lex elmosolyodott, és felállt. 
 – Mennem kell. 
 – Szóval nem tudod, hol van Kitty? 
 Lex felsóhajtott. 
 – Egy szót sem értettél abból, amit mondtam. 
 – De, nagyon is értettem – felelte Myron. – Csak vannak helyzetek, amikor emberek bajba 
kerülnek. 
 Előfordul, hogy segítségre van szükségük, de nincs hozzá bátorságuk, hogy maguk kérjék. 
 Lex bólintott. 
 – Istennek kell ahhoz lenni, hogy tudjuk, mikor jön el ez a pillanat – mondta. 
 – Én sem találom el mindig. 
 – Senki sem. Ezért a legjobb nem erőltetni. De elárulok valamit, hátha ez segít. Kitty azt 
mondta, reggel indul. Vissza Chilébe vagy Peruba. Szóval azt gyanítom, hogy egy kicsit elkéstél 
azzal a segítséggel. 
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 – Lex jól van – mondta Myron. 
 Suzze és Lex egy penthouse-ban laktak a Hudson folyó partján álló egyik felhőkarcolóban a 
New  Jersey-beli  Jersey  Cityben.  A  penthouse  az  egész  felső  szintet  elfoglalta,  és  nagyobb 
alapterülettel rendelkezett, mint egy átlagos Home Depot áruház. A késői óra ellenére – éjfél volt, 
mire Myron visszatért Adionáról – Suzze felöltözve várta a hatalmas erkélyen. Az erkély Cleopatra 
kanapékkal, kárpitozott székekkel, görög szobrokkal, francia vízköpőkkel és római boltívekkel volt 
telezsúfolva. 
 Enyhe túlzásnak tűnt, főleg mert az ember csak azért jött ki ide, hogy Manhattan látképében 
gyönyörködjön – mást itt nem nagyon lehet csinálni. 
 Myron legszívesebben egyenesen hazament  volna.  Nem nagyon maradt  mit  megbeszélni 
azok után, hogy kiderítette, Lexnek nem esett baja, de Suzze hangja olyan kétségbeesettnek tűnt, 
hogy  nem  tudott  nemet  mondani  neki.  Vannak  ügyfelek,  akik  elvárják  a  kényeztetést  az 
ügynöküktől. Suzze-ra azonban sosem volt jellemző ez. 
 – Meséld el, mit mondott Lex. 
 – Gabriellel egy új számon dolgoznak a következő albumba. Suzze a manhattani épületek 
körvonalait  fürkészte  a  nyári  ködön keresztül.  Kezében egy poharat  tartott,  amiben mintha  bor 
csillogott volna. 
 Myron nem tudta, mit mondjon – terhesség és alkohol –, ezért inkább csak megköszörülte a 
torkát. 
 – Mi van? – kérdezte Suzze. 



 Myron a borospohárra mutatott. Mr. Tapintat. 
 – Az orvos szerint napi egy pohár nem árt – mondta Suzze. 
 – Értem. 
 – Ne nézz így rám. 
 – Nem nézek. 
 Kezét a hasára tette, és a távolba meredt. 
 –  Magasabb korlátot  kell  csináltatnunk,  most  hogy jön a  baba.  A részeg barátokat  sem 
engedem fel ide. 
 – Jó ötlet – bólintott Myron. Suzze húzta az időt. De ő nem bánta. – Tényleg nem tudom, mi 
üthetett Lexbe. Elismerem, hogy tényleg furcsán viselkedik, de sikerült meggyőznie arról, hogy ez 
nem rám tartozik. Azt kérted tőlem, keressem meg, és derítsem ki, hogy jól van-e. Megtettem. Nem 
hozhatom haza erőszakkal. 
 – Tudom. 
 –  Van  még  valami?  Ha  akarod,  tovább  nyomozhatok  a  NEM  TŐLE  VAN  komment 
ügyében…
 – Tudom, ki írta – szakította félbe Suzze. 
 Ezzel  sikerült  meglepnie  Myront.  A  lány  arcára  nézett,  és  amikor  az  nem  folytatta, 
rákérdezett:
 – Kicsoda? 
 – Kitty. – Suzze kortyolt egyet a borból. 
 – Biztos vagy benne? 
 – Igen. 
 – Honnan? 
 – Ki más akarna így bosszút állni? – kérdezte. 
 A párás  levegő nehéz  takaróként  borult  Myronra.  Suzze  hasára pillantott,  és  eltűnődött, 
vajon milyen érzés lehet ekkora súlyt cipelni ilyen időben. 
 – Miért akarna bosszút állni rajtad? 
 Suzze elengedte a kérdést a füle mellett. 
 – Kitty remek játékos volt, igaz? 
 – Akárcsak te. 
 – De nem olyan, mint ő. Kitty volt a legjobb teniszező, akivel valaha találkoztam. Profi 
lettem, nyertem néhány tornát, négyszer a legjobb tízben végeztem év végén. De Kitty? Az egyik 
legnagyobb lehetett volna. 
 Myron megrázta a fejét. 
 – Esélytelen volt. 
 – Ezt meg miért mondod? 
 – Kitty egy katasztrófa volt. A drogok, a bulizás, a hazudozás, a nárcizmusa, az önpusztító 
hajlamai. 
 – Fiatal volt. Mindnyájan azok voltunk. Én is követtem el hibákat. 
 Csönd. 
 – Suzze? 
 – Igen? 
 – Miért akartál látni ma este? 
 – Hogy megmagyarázzam. 
 – Mit akarsz megmagyarázni? 
 Suzze odalépett hozzá, kitárta a karját,  és megölelte.  Myron magához szorította,  érezte a 
meleg pocak érintését a hasán. Nem tudta eldönteni, hogy ez furcsa-e vagy sem. De idővel az ölelés  
határozottan jólesett, szinte terápiás hatással volt rá. Suzze Myron mellkasára hajtotta a fejét, és egy 
ideig így maradtak. Myron szótlanul tartotta a karjában. 
 Végül Suzze törte meg a csendet. 
 – Lex téved. 
 – Miben? 



 – Az embereknek igenis szükségük van segítségre. Több éjszakára is emlékszem, amikor 
megmentettél.  Ugyanígy tartottál a karodban. Meghallgattál.  Soha nem ítélkeztél fölöttem. Talán 
nem is tudsz róla, de legalább százszor megmentetted az életemet. 
 – Most is itt vagyok, számíthatsz rám – felelte halkan Myron. – Mondd el, mi a baj. 
 Suzze nem engedte el, fülét a férfi mellkasára tapasztotta. 
 – Nem sokkal a tizenhetedik születésnapunk előtt történt, Kittyvel majdnem napra pontosan 
egyidősek vagyunk. Abban az évben mindenáron meg akartam nyerni a juniorok versenyét. Hogy 
indulhassak az Openen. Kitty volt a legnagyobb vetélytársam. Amikor Bostonban legyőzött, anyám 
dührohamot kapott. 
 – Emlékszem – mondta Myron. 
 –  A  szüleim  elmagyarázták,  hogy a  győzelemért  mindent  szabad.  Bármit  megtehetsz  a 
sikerért. Hogy előnyhöz juss az ellenfeleddel szemben. Hallottál minden idők legnagyobb ütéséről, 
Bobby Thompson hazafutásáról az 50-es években? 
 A hirtelen témaváltás összezavarta Myront. 
 – Igen, hogyne. Mi van vele? 
 – Apám szerint Thompson csalt.  És nem csak ő, mindenki. Az emberek azt hiszik, ilyen 
csak mostanában van a doppinggal. De a New York Giants akkori hősei rendszeresen kilesték az 
elkapók jeleit.  Mások szándékosan lekoptatták a labdákat.  Vagy az a fickó, a Celtics tulaja, aki 
draftolt téged, a vendégcsapat öltözőjébe mindig túlságosan befűtött. Talán ez nem is csalás. Csak 
előnyszerzés. 
 – És te is előnyt akartál szerezni? 
 – Igen. 
 – Hogyan? 
 – Pletykákat kezdtem terjeszteni a vetélytársamról. Még nagyobb ribancnak állítottam be, 
mint amekkora volt. Próbáltam kibillenteni az egyensúlyából. Azt mondtam neked, hogy a gyereke 
valószínűleg nem is Bradtől van. 
 – Nem te voltál az egyetlen, akitől ezt hallottam. Én is jól ismertem Kittyt. Nem csak arra 
alapoztam a véleményemet, amit te mondtál. Teljesen szét volt esve. 
 – Akárcsak én. 
 – De te nem próbáltad átverni az öcsémet. Nem csavartad el a fejét, hogy aztán másokkal  
dugjál a háta mögött. 
 – De azonnal rohantam hozzád, hogy beszámoljak róla, igaz? – Suzze még mindig Myron 
mellkasán pihentette a fejét. – Tudod, mi az, amit nem mondtam el neked? 
 – Mi? 
 – Kitty szerette az öcsédet. Őszintén, tiszta szívből. Amikor szakítottak, érezni lehetett  a 
játékán. A szíve máshol járt. Belehajszoltam a bulizásba. Azt sugdostam a fülébe, hogy Brad nem 
hozzá való, és neki inkább a játékra kellene koncentrálnia. 
 Myronnak  ismét  eszébe  jutottak  a  Facebookon  látott  boldog  fotók  Kittyről,  Bradről  és 
Mickey-ről. 
 Megpróbált  elidőzni  a  vidám  életképeken,  de  az  elme  útjai  kifürkészhetetlenek.  Szinte 
azonnal bevillant neki a videó Kittyről és Lófarokról a Three Downing különtermében. 
 – Kitty súlyos hibákat követett  el  – szólalt  meg keserűen. – Amit  te mondtál  vagy nem 
mondtál neki, az mit sem változtat ezen. Hazudott Bradnek. Letagadta, hogy drogozik. Hazudott 
neki az én szerepemről az ő kis drámájukban. Az sem volt igaz, hogy fogamzásgátlót szed. 
 De  abban  a  pillanatban,  hogy  az  utolsó  mondatot  kiejtette  a  száján,  egy  pillanatra 
elbizonytalanodott. 
 Ott volt Kitty, a küszöbén annak, hogy belőle váljon a következő Martina, Chrissie, Steffi, 
Serena  vagy  Venus  –  és  erre  váratlanul  teherbe  esik.  Talán  tényleg  véletlenül  történt,  ahogy 
állította. Aki középiskolában járt egészségtanra, az tudja, hogy a tabletta sem jelent százszázalékos 
védelmet. 
 Myron azonban soha nem tartotta hihetőnek ezt a kifogást. 
 – Lex ezt tudja? – kérdezte. 



 – Az egészet? – Suzze elmosolyodott. – Nem. 
 – Azt mondta nekem, hogy ez a fő probléma. Az embereknek titkaik vannak, azok a titkok 
elfertőződnek, és aláássák a bizalmat. Teljes őszinteség nélkül nem létezik jó kapcsolat. Ismerned 
kell a párod összes titkát. 
 – Ezt Lex mondta? 
 – Igen. 
 – Aranyos – állapította meg Suzze. – De ebben is téved. 
 – Miért? 
 – Nincs  az a kapcsolat,  amelyik  túlélné  a  teljes őszinteséget.  –  Suzze felemelte  a fejét. 
Myron látta a könnyeket az arcán, és érezte a nedvességet a pólóján. – Mindnyájunknak akadnak 
titkai, Myron. Te legalább olyan jól tudod, mint bárki más. 
 Mire Myron visszaért a Dakotába, már hajnali három volt. Megnézte, Kitty nem válaszolt-e 
a
 „Bocsáss meg, kérlek” üzenetre. Nem. Nem tartotta valószínűnek, hogy Lex igazat mondott 
–
 pontosabban, hogy Kitty elmondta Lexnek az igazat –, de sosem lehet tudni alapon küldött 
egy e-mailt Esperanzának, hogy ellenőrizze a Newarkból, illetve a JFK-ről Dél-Amerikába tartó 
repülőgépek utaslistáit, hátha felbukkan valahol Kitty neve. Bejelentkezett a Skype-ra, hátha Terese 
esetleg ott van. 
 Nem volt. 
 Terese-re  gondolt.  Aztán  Jessica  Culverre,  egykori  szerelmére,  akit  Lex  szóba  hozott. 
Miután évekig
 – azokban az években, melyeket Myronnal töltött – hangoztatta, hogy a házasság nem neki 
való,  Jessica  nemrégiben  hozzáment  egy  Bernard  Stone  nevű  férfihoz.  Egy  Berryhez,  az  ég 
szerelmére!  A  haverjai  biztosan  azzal  ugratják,  hogy  „Berry  folyton  veri”.  A  régi  szerelmek 
felidézése, különösen az olyanoké, akiket az ember feleségül akart venni, sosem vezet jóra, ezért 
Myron leállította magát. 
 Fél órával később hazaérkezett  Win legújabb barátnője,  egy magas,  modell  alkatú ázsiai 
lány, Mee társaságában. Volt velük egy harmadik személy is, egy másik rendkívül vonzó ázsiai, 
akivel Myron még sosem találkozott. 
 Myron Winre pillantott. Win megmozgatta a szemöldökét. 
 – Helló, Myron – üdvözölte Mee. 
 – Szia, Mee. 
 – Ez itt a barátnőm, Tee. 
 Myron elfojtott egy sóhajt,  és őt is üdvözölte.  Tee biccentett.  Amikor a két nő magukra 
hagyta őket, Win vigyorogva nézett rá. Myron csak a fejét ingatta. 
 – Tee? 
 – Bizony. 
 Amikor Win járni kezdett Mee-vel, imádott a nevével viccelődni. „Eljött a Mee időnk… 
Mee már nagyon kanosak vagyunk… Te Mee-t gondolsz?” 
 – Tee és Mee? – kérdezte Myron. 
 Win bólintott. 
 – Csodálatos, nem gondolod? 
 – Nem. Hol voltál egész éjjel? 
 Win cinkosan közelebb hajolt. 
 – A Mee időnk lejárt, most már Tee következtek… – mondta vigyorogva. 
 – Jesszusom – sóhajtotta Myron. 
 – Régen csak Mee voltunk, de most már Tee is itt vagytok. 
 – Mármint Mee és Tee együtt? 
 – Látom, kezded kapiskálni – mondta Win. – Hogy sikerült a kirándulásod Adionára? 
 – Most akarod hallani? 
 – Mee még várhatunk, és Tee sem vagytok türelmetlenek. 



 – Azért van ebben valami perverz, nem? 
 – Ne aggódj  – nyugtatta  meg Win.  Leült,  és  összeillesztette  az ujjait,  sátrat  formálva  a 
kezéből. –
 Mondd el, mit sikerült megtudnod. 
 Myron elmondta. Amikor befejezte, Win így szólt:
 – Úgy vélem, Lex mellébeszél. 
 – Szerinted is? 
 – Aki ennyit filozofál, az mindig titkol valamit. 
 – És a búcsúmondata, miszerint Kitty már úton van Chile vagy Peru felé? 
 – Félrevezetés. Azt akarja, hogy tartsd távol magad Kittytől. 
 – Szerinted tudja, hol van? 
 – Nem lennék meglepve, ha tudná – felelte Win. 
 Myronnak eszébe jutottak Suzze szavai az őszinteségről,  illetve arról, hogy mindenkinek 
vannak titkai. 
 – Ja, és még valami. – Myron elővette a BlackBerryjét, és nyomogatni kezdte. – Gabriel 
Wire birtokát ez a pasas őrizte. Ismerősnek tűnt, de nem tudtam hová tenni. 
 Behozta a fotót a BlackBerry képernyőjén, aztán Win felé nyújtotta a készüléket. Winnek 
elég volt egyetlen pillantást vetnie rá. 
 – Ez nem jó jel – mondta Win. 
 – Felismered? 
 – Évek óta nem hallottam róla. – Win visszaadta a BlackBerryt. – De úgy néz ki, mint Evan 
Crisp. 
 Vérbeli profi. Az egyik legjobb a szakmában. 
 – Kinek dolgozik? 
 – Crisp mindig szabadúszó volt. Az Ache fivérek néha igénybe vették a szolgálatait, amikor 
felmerült valami komoly probléma. 
 Az Ache fivérek, Herman és Frank, két régimódi maffiózó volt. A szervezett bűnözés elleni 
törvény  azonban  idővel  őket  is  utolérte.  Sok  más  kollégájához  hasonlóan  Frank  Ache  is  egy 
szigorított fegyházban raboskodott, gyakorlatilag teljesen elfelejtve. Herman, aki most már hetven 
felé  járhatott,  valahogy  megúszta  a  börtönt,  és  az  évtizedek  alatt  összeharácsolt  vagyonból 
igyekezett fenntartani a törvényesség látszatát. 
 – Bérgyilkos? 
 – Olyasmi – felelte Win. – Crispet akkor hívták, amikor nemcsak izom, hanem ész is kellett 
a melóhoz. Ha feltűnést akarsz kelteni, vagy levegőbe röpíteni valakinek a házát, akkor nem Crisp a 
te embered. Az ő specialitásai a balesetnek álcázott gyilkosságok vagy a nyomtalanul eltüntetett 
szemtanúk. 
 – És most Crisp Gabriel Wire biztonsági őreként dolgozik? 
 –  Egyértelműen  nem  –  mondta  Win.  –  Adiona  egy  kis  sziget.  Crispet  valószínűleg 
értesítették az érkezésedkor, és személyesen akart feltartóztatni. Gyaníthatóan tudta, hogy le fogod 
fényképezni, és így rájövünk, kivel is állunk szemben. 
 – Ezzel akart elijeszteni bennünket – értette meg Myron. 
 – Igen. 
 – Csakhogy minket nem olyan könnyű elijeszteni. 
 – De nem ám – felelte Win a szemét forgatva. – Mert mi annyira macsók vagyunk. 
 – Oké, először ott  van az a bizarr  komment  Suzze Facebook-oldalán,  amit  valószínűleg 
Kitty írt. 
 Aztán kiderül, hogy Lex találkozott Kittyvel. Most kiderül, hogy Crisp Wire-nek dolgozik. 
Ráadásul Lex Gabriel birtokán bujkál, és minden valószínűség szerint hazudik nekünk. 
 – És ha ezeket összeadod, mit kapsz? 
 – Nagy büdös semmit – válaszolta Myron. 
 –  Nem csoda,  hogy  te  vagy  a  vezetőnk.  –  Win  felállt,  töltött  magának  egy  konyakot, 
Myronnak  pedig  odadobott  egy Yoo-hoo-t.  Myron  nem rázta  fel.  Ki  se  nyitotta.  Csak fogta  a  



kezében. – Persze az a tény, hogy Lex valamiről hazudik, még nem jelenti azt, hogy ne lehetne 
igaza másban. 
 – Miben? 
 –  Amikor  beleavatkozol  valaki  másnak  az  életébe,  a  legjobb szándékok vezérelnek.  De 
akkor is beleavatkozol. Bármi történik is az öcséd és Kitty között, ahhoz igazából semmi közöd. 
Hosszú ideje nem vagy az életük része. 
 Myron ezen elgondolkodott. 
 – Lehet, hogy az én hibám. 
 – Ugyan már – sóhajtott fel Win. 
 – Miért? 
 –  Hogy  lenne  a  te  hibád?  Amikor  Kitty,  példának  okáért,  azt  mondta  Bradnek,  hogy 
ráhajtottál, akkor igazat mondott? 
 – Nem. 
 Win széttárta a karját. 
 – Hát akkor? 
 – Lehet, hogy csak visszavágott. Borzalmas dolgokat állítottam róla. Azzal vádoltam, hogy 
átverte Bradet, csapdába csalta a terhességével. Nem hittem el, hogy a gyerek tőle van. Talán azért 
hazudott, mert semmilyen más módon nem tudott védekezni! 
 Win játszani kezdett a léghegedűjén. 
 – Nem akarom mentegetni, amit tett – folytatta Myron. – De lehet, hogy én is hibáztam. 
 – Ugyan, áruld már el, miben hibáztál. 
 Myron nem válaszolt. 
 – Gyerünk, mondd csak ki – biztatta Win. – Csupa fül vagyok. 
 – Azt akarod, hogy kimondjam: „Hiba volt beleavatkoznom”. 
 – Pontosan. 
 – Talán itt a lehetőség a vezeklésre. 
 Win megrázta a fejét. 
 – Mi van? 
 – Hogyan  rontottad el?  Azzal,  hogy beleavatkoztál.  Hogyan akarod helyrehozni?  Azzal, 
hogy beleavatkozol. 
 – Akkor szerinted felejtsem el, amit annak a biztonsági kamerának a felvételén láttam? 
 – Én azt tenném. – Win nagyot kortyolt a konyakból. – De tudom, hogy te képtelen vagy rá. 
 – Akkor mit tegyünk? 
 – Amit mindig. Legalábbis napközben. Estére más terveim vannak. 
 – És azokban a tervekben Mee és Tee is szerepelnek? 
 – Azt felelném, hogy „pontosan”, ha nem utálnám ismételni magamat. 
 – Nem akarok itt  moralizálni  vagy ítélkezni  – kezdte Myron,  gondosan megválogatva a 
szavait. 
 Win keresztbe rakta a lábait, élére vasalt nadrágja mégsem gyűrődött össze. 
 – Halljuk, imádom, amikor prédikálsz. 
 – Nem tudom nem észrevenni, hogy Mee-vel hosszabb ideje vagy együtt, mint bármelyik 
más nővel, akit ismertem, és örömmel láttam, hogy ez mintha csillapította volna a kurvák iránti 
étvágyadat. 
 – Jobban szeretem az „első osztályú escort hölgyek” kifejezést. 
 – Ahogy akarod. Régebben úgy viselkedtél a nőkkel, mint egy gazember…
 – Egy élvhajhász gazember – szólt közbe Win élvhajhász mosollyal. – Mindig is kedveltem 
az
 „élvhajhász” szót. Te nem? 
 – Illik hozzád – felelte Myron. 
 – De? 
 – Amikor a húszas, vagy akár a harmincas éveinkben jártunk, volt ebben valami… nem is 
tudom…



 valami bájos. 
 Win várt. 
 Myron kibontotta a Yoo-hoo-t, és ivott belőle. 
 – Á, hagyjuk – legyintett. 
 –  Most  viszont  –  folytatta  helyette  Win –,  úgy gondolod,  hogy az  én  koromban  ez  az 
életvitel már inkább szánalmas. 
 – Ezt nem mondtam. 
 – Szerinted le kellene csillapodnom egy kicsit. 
 – Csak azt akarom, hogy boldog légy, Win. 
 Win széttárta a karját. 
 – Szerintem Mee is ezt akarjuk. 
 Myron lemondó pillantást vetett rá, amire ismét egy élvhajhász mosoly volt a válasz. 
 – A hibáimmal  együtt  szeressenek – mondta  Win,  azzal  felállt  a  székből.  –  Ne aggódj, 
öregem,  én  boldog vagyok.  –  Win  a  hálószoba  felé  indult,  de  aztán  váratlanul  megtorpant,  és 
behunyta a szemét. –
 De lehet, hogy mégis igazad van. 
 – Miben? 
 – Hogy a Mee boldogságunk még annál is fontosabb. 
 Win  eltűnt  a  hálószoba  ajtaja  mögött.  Myron  egy  ideig  szótlanul  bámulta  a  Yoo-hoo 
dobozát.  Nem  szűrődött  ki  hang  az  ajtó  mögül.  Win  könyörületes  módon  évekkel  ezelőtt 
hangszigeteléssel látta el a szobát. 
 Reggel fél nyolckor a kócos Mee köntösben jelent meg a konyhában, és nekiállt reggelit 
készíteni. 
 Megkérdezte Myront, kér-e valamit. Myron udvariasan visszautasította az ajánlatot. 
 Pontban nyolckor megcsörrent a telefonja. A kijelzőre pillantott, és látta, hogy Big Cyndi az. 
 – Jó reggelt, Mr. Bolitar. 
 – Jó reggelt, Big Cyndi. 
 – A copfos drogdíler tegnap éjjel is ott volt a klubban. Követtem. 
 Myron a homlokát ráncolta. 
 – A Batgirl-jelmezben? 
 – Sötét tónusú. Beleolvad a környezetbe. 
 Myron fejében megjelent egy kép, de szerencsére gyorsan el is illant. 
 – Említettem már, hogy Yvonne Craig személyesen segített az elkészítésében? 
 – Maga ismeri Yvonne Craiget? 
 – Ó, hát persze, régi barátnők vagyunk. Tőle tudtam meg, milyen anyagot használjak hozzá. 
Kicsit hasonlít a harisnyagumira, de vastagabb a spandexnél, a neoprénnél pedig vékonyabb. Nem 
volt könnyű beszerezni. 
 – Biztos vagyok benne. 
 – Tudta, hogy Yvonne játszotta azt a dögös zöld csajt a Star Trekben? 
 – Marta, a rabszolgalány az Orionról – mondta Myron, és önkéntelenül is elmosolyodott. 
 Megpróbálta visszaterelni a beszélgetést az eredeti vágányra. – Szóval hol van most ez a 
drogdíler? 
 –  Franciát  tanít  a  Thomas  Jefferson  Általános  Iskola  felső  tagozatában  a  New Jersey-i 
Ridgewoodban. 
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 Az iskolaudvarról egyenesen a temetőre lehetett látni. 
 Kinek támadhatott ez az ötlete, hogy egy kamaszodó gyerekekkel teli iskolát közvetlenül a 
holtak végső nyughelyével szemközt helyezzen el? Ezek a kölykök szó szerint minden áldott nap a 



temető
 mellett  sétálnak  el.  Vajon zavarja  őket?  Figyelmezteti  őket  saját  halandóságukra,  arra  a 
tényre, hogy egy szempillantás alatt megöregszenek, és ők is ott végzik? Vagy éppen ellenkezőleg – 
nem érzik úgy, hogy bármi közük lenne hozzá, mert annyira az életük részévé vált, hogy már észre 
sem veszik? 
 Iskola, temető. Az élet fontos állomásai. 
 Big Cyndi még mindig a Batgirl-jelmezben az egyik sírkő előtt térdelt,  és lehajtott fejjel 
imádkozott. 
 Távolról könnyen össze lehetett téveszteni egy Volkswagen Bogárral. Amikor odaért hozzá, 
Big Cyndi rápillantott a szeme sarkából, és azt suttogta:
 – Beleolvadok a környezetbe. 
 Aztán elkezdett hüppögni. 
 – Hol van Lófarok? – kérdezte Myron. 
 – Az iskolában. 207-es tanterem. 
 Myron az iskola felé fordult. 
 – Drogot áruló franciatanár? 
 – Nagyon úgy fest, Mr. Bolitar. Szégyen. 
 – Az. 
 –  A valódi  neve Joel  Fishman.  A Prospect  Parkban lakik,  nem messze  innen.  Nős,  két 
gyereke van, egy fiú és egy lány. Több mint húsz éve tanít franciát. Priusza nincs. Csak egy ittas 
vezetés nyolc évvel ezelőtt. Hat éve indult a helyhatósági választásokon. 
 – Egy becsületes állampolgár. 
 – Ahogy mondja, Mr. Bolitar. 
 – Honnan szerezte ezeket az információkat? 
 – Először el akartam csábítani, hogy magával vigyen a lakására. Tudja, hogy megy ez. Az 
ágyban  könnyebben  megered  a  férfiak  nyelve.  De  tudtam,  hogy  maga  nem  akarná,  hogy 
megbecstelenítsenek. 
 –  Sosem bocsátanám meg  magamnak,  ha  gonosz  cél  szolgálatába  állítaná  a  testét,  Big 
Cyndi. 
 – Sejtettem. 
 Myron elmosolyodott. 
 – Követtem a klubból – folytatta Big Cyndi. – Tömegközlekedéssel jött, az utolsó vonattal, 
ami  hajnali  2:17-kor  indult.  Aztán  hazasétált  a  Beechmore  Drive  74-be.  Elküldtem  a  címet 
Esperanzának. 
 Onnantól fogva pedig csak néhány gombnyomás a billentyűzeten, és minden kiderült. Isten 
hozott a számítógépek korában. 
 – Még valami? – kérdezte Myron. 
 – Joel Fishmant a klubban csak Szívtipróként ismerik. 
 Myron hitetlenkedve ingatta a fejét. 
 – A copf pedig nem valódi. Felcsatolható műhaj. 
 – Most csak viccel. 
 – Nem, Mr. Bolitar, nem viccelek. Szerintem ezzel álcázza magát. 
 – És most? 
 – Ma nincsen tanítás, csak tanári értekezletek meg fogadóórák. Alapesetben elég szigorúak a 
biztonsági előírások, de szerintem, ha szülőnek adja ki magát, gond nélkül bejuthat. – Big Cyndi a 
szája elé emelte a kezét, és elfojtotta vigyorát. – Esperanza nyilván megjegyezné, hogy ebben a 
farmerban meg a kék a sportzakóban, pontosan úgy is néz ki. 
 Myron a lábára mutatott. 
 – Ferragamo cipőben? 
 Átvágott az úttesten, és bevárt egy közeledő házaspárt. Csatlakozott hozzájuk, még köszönt 
is nekik, mintha ismerné őket. A szülők viszonozták a köszönését, eljátszva, hogy valóban ismerik. 
Myron kinyitotta  az ajtót,  előreengedte  az asszonyt,  a férje azonban ragaszkodott,  hogy Myron 



előtte menjen be, amit ő szívélyes szülőnevetéssel meg is tett. 
 És még Big Cyndi akarta kioktatni, hogyan kell beleolvadni a környezetbe. 
 Odabent a biztonsági őr asztalán egy papírlap hevert az addigi látogatók nevével. Myron 
odasétált, felírta a sajátját – David Pepe –, de a vezetéknevet gyakorlatilag olvashatatlanná tette. 
Elvett egy névtáblát, ráírta, hogy „David”, alá pedig kisebb betűkkel, hogy „Madison apja”. Myron 
Bolitar, az Ezerarcú Ember, az Álcázás Nagymestere. 
 Az iskolák általában ugyanúgy néznek ki, mint kamaszkorunkban, csak kisebbek lesznek. 
Ez az iskola sem volt kivétel – linóleum padló, fém öltözőszekrények, fából készült ajtók, dróthálós 
kukucskáló ablakok. Myron megtalálta a 207-es tantermet. Az ablakra egy papírlapot ragasztottak, 
így nem lehetett  belátni.  A papírlapon ez állt:  RÉUNION EN COURS. NE PAS DÉRANGER. 
Myron nem tanult meg rendesen franciául, de annyit azért értett, hogy a második mondat azt jelenti, 
várjon odakint. 
 Körülnézett,  hátha  lát  valahol  egy időbeosztást,  amin  fel  van tüntetve  a  szülők érkezési 
sorrendje, de semmi. Nem tudta, mitévő legyen. Két osztálytermi szék állt az ajtó mellett. Masszív, 
praktikus daraboknak látszottak, és körülbelül annyira kényelmesnek, mint egy gyapjútanga. Myron 
eljátszott a gondolattal, hogy leül az egyikre várakozni, de aztán eszébe jutott, mi van, ha közben 
megérkezik a következő szülő, így végül elvetette az ötletet. 
 Inkább sétálgatni kezdett a folyosón, miközben félszemmel folyamatosan az ajtót figyelte. 
10:20 volt. 
 Myron feltételezte, hogy a megbeszélések félkor vagy negyedkor érnek véget. Akár tizenöt 
percet, akár félórát kapott egy-egy szülő, a következő minden bizonnyal 10:30-ra várható. Ha senki 
nem bukkan fel, mondjuk, 10:28-ig, akkor Myron visszasomfordál az ajtóhoz, és félkor megpróbál 
bejutni. 
 Myron Bolitar, a Tervezés Nagymestere. 
 De  10:25-kor  megjelent  egy  házaspár,  és  utánuk  is  gyakorlatilag  folyamatosan  jöttek 
egészen délig. 
 Hogy senkinek ne szúrjon szemet a téblábolása, Myron a megbeszélések kezdetekor lement 
a földszintre, elbújt a mosdóban vagy megállt a lépcsőn. Borzalmasan unatkozott. Az sem kerülte el 
a figyelmét, hogy az apukák nagy része farmert és kék sportzakót visel. Valóban fel kell újítania a 
ruhatárát. 
 Végül délben úgy tűnt, nem érkezik újabb szülő. Myron az ajtónál várakozott, és szívélyesen 
rámosolygott  a távozó anyukára.  Joel Fishman eleddig nem mutatkozott.  Odabent várta,  hogy a 
szülők váltsák egymást. Amikor bekopogtak, nem nyitott ajtót, csak kikiabált, hogy „Entrez”. 
 Myron is bekopogott, de ezúttal nem érkezett válasz. Ismét kopogott. Még mindig semmi. 
Myron elfordította az ajtógombot. Fishman a tanári asztalnál ült, és egy szendvicset majszolt. Egy 
doboz Coke és egy csomag Fritos hevert előtte. Lófarok egészen máshogy festett lófarok nélkül. 
 Halványsárga, rövid ujjú inget viselt, ami elég vékony volt ahhoz, hogy átlátsszon alatta az 
atlétatrikó.  Nyakában  olyan  UNICEF-es  nyakkendő  lógott,  amilyet  a  90-es  évek  elején  szinte 
mindenkin látni lehetett. Rövid haját középen elválasztva hordta. Pontosan úgy nézett ki, mint egy 
általános iskolai franciatanár, és nem úgy, mint egy éjszakai klubokban dolgozó drogdíler. 
 –  Segíthetek?  –  kérdezte  Fishman  látható  ingerültséggel.  –  A  fogadóóra  délután  egytől 
folytatódik. 
 Teljesen megtévesztette az álruha, nyugtázta Myron. 
 – Kajásak vagyunk? – kérdezte a Fritosra mutatva. 
 – Pardon? 
 – Amikor belövi magát. Kajás lesz utána? 
 – Tessék? 
 –  Csak arra  gondoltam… Mindegy.  A nevem Myron  Bolitar.  Szeretnék feltenni  néhány 
kérdést. 
 – Szabad még egyszer a nevét? 
 – Myron Bolitar. 
 Csönd.  Myronnak  ismét  átvillant  az  agyán,  hogy  hozzáteszi:  „Ta-dam”,  de  uralkodott 



magán. A felnőtté válás, ugyebár. 
 – Ismerem magát? – kérdezte Fishman. 
 – Nem. 
 –  Nem  tanítom  a  gyerekét,  ez  biztos.  Mrs.  Parsons  a  másik  franciatanár.  Talán  az  ő 
osztályába jár. 
 211-es tanterem. 
 Myron becsukta maga mögött az ajtót. 
 – Nem Mrs. Parsonst keresem. Hanem Szívtiprót. 
 Fishmannek a torkán akadt a falat. Myron az asztalhoz lépett, felkapott egy széket az egyik 
padból, megfordította, és lovagló ülésben rátelepedett. Mr. Megfélemlítés. 
 – A legtöbb férfi esetében a lófarok kapuzárási pánikról árulkodik. De neked kimondottan 
jól áll, Joel
 – váltott át tegezésbe Myron. 
 Fishman nagy nehezen lenyelte, ami a szájában volt. A szagából ítélve tonhalas szendvics 
lehetett. 
 Korpás kenyéren.  Salátával,  paradicsommal.  Myron eltűnődött,  vajon ki készíthette neki, 
vagy esetleg saját magának csinálta, majd azon tűnődött, miért morfondírozik ilyesmiken. 
 Fishman lassan a kólájáért nyúlt, láthatóan időt akart nyerni. Ivott belőle egy kortyot, aztán 
így szólt:
 – Fogalmam sincs, miről beszél. 
 – Megtennél egy szívességet? – kérdezte Myron. – Csak egy egészen aprót. Átugorhatnánk 
ezt a részt, amikor gondolkodás nélkül tagadni  próbálsz? Sok időt megspórolnánk vele, és nem 
akarom megvárakoztatni az egy órára érkező szülőket. 
 Myron az asztalra dobta az éjszakai klubban készült fotót. 
 Fishman a fényképre pillantott. 
 – Ez nem én vagyok. 
 – De igen, Szívtipró, ez bizony te vagy. 
 – Annak a férfinak copfja van. 
 Myron felsóhajtott. 
 – Csak egy egészen apró szívességet kértem. 
 – Maga rendőr? 
 – Nem. 
 – Erre a kérdésre igazat kell mondania – bizonygatta Fishman. Myron tudta, hogy ez nem 
igaz,  de  nem  vesződött  azzal,  hogy  kijavítsa.  –  Amúgy  sajnálom,  de  azt  hiszem,  összekever 
valakivel. 
 Myron legszívesebben átnyúlt volna az asztal fölött, hogy megkocogtassa a pasas homlokát. 
 – Tegnap éjjel a Three Downingban láttál egy nagydarab nőt Batgirl-jelmezben? 
 Fishman nem válaszolt, de aligha lehetett gyakorlott pókerjátékos. 
 –  Hazáig  követett.  Mindent  tudunk  rólad,  tudunk  az  éjszakai  kiruccanásaidról,  a 
dílerkedésről, a…
 Ez volt az a pillanat, amikor Fishman előhúzott egy pisztolyt az íróasztala fiókjából. 
 Myront  teljesen  váratlanul  érte.  A  temető  meg  az  iskola  egymás  mellett  nagyjából 
ugyanannyira  valószínű,  minthogy egy tanár fegyvert  ránt a saját  tantermében.  De Myron hibát 
követett el, túlságosan elbízta magát, nem volt elég éber. Súlyos hiba. 
 Fishman áthajolt az asztalon, és Myron orra alá dugta a fegyver csövét. 
 – Egy mozdulat, és szétlövöm a fejed, seggfej. 
 Amikor valaki pisztolyt szegez az emberre, a világ hajlamos összezsugorodni akkorára, mint 
az adott fegyver csövének torkolata. Egy pillanatra – főleg ha ez az első alkalom, hogy lőfegyverrel 
kell szembenéznie – semmi mást nem lát, csak azt a nyílást. Az egész világ azon az érme nagyságú 
helyen összpontosul.  Megbénítja az embert.  Megszűnik a tér,  az idő és a dimenziók. Érzékeink 
felmondják a szolgálatot, semmi más nem marad, csak az az apró, sötét lyuk. 
 Le kell lassítanom az időt, gondolta Myron. 



 Ami ezután következett, az alig egy másodperc alatt zajlott le. 
 Egy: a támadó mentális állapotának felmérése. „Vajon meghúzná a ravaszt?” Myron elnézett 
a fegyver mellett, egyenesen Fishman szemébe. A férfi pupillája kitágult, szeme nedvesen csillog, 
akárcsak az arca. Ráadásul Fishman egy tanterem kellős közepén kapta elő a fegyverét, miközben 
az iskola folyosóján emberek járkálnak. A keze remeg. Ujja a ravaszon. Ezeket az apró részleteket 
egymás mellé helyezve a következtetés egyértelmű: a pasas teljesen beszámíthatatlan, ezért nem 
kizárható, hogy tényleg lőni fog. 
 Kettő: a támadó felmérése. Fishman kétgyerekes családapa. Az a tény, hogy éjszakánként 
egy  elegáns  klubban  dílerkedik,  mit  sem  változtat  ezen.  Annak  esélye,  hogy  valódi  katonai 
kiképzést kapott, elhanyagolható. Ráadásul amatőr módon egészen Myron arcába dugta a fegyvert, 
miközben az asztalon áthajolva egy pillanatra az egyensúlyát is elveszítette. 
 Három:  a  válaszlépés  eldöntése.  Ha  a  támadó  karnyújtásnyi  távolságnál  messzebb  van, 
akkor  nincs  esély.  Nem  lehet  lefegyverezni,  bármilyen  filmekből  ismert  harcművészetnek  a 
nagymestere valaki. 
 Ki  kell  várni  a  megfelelő  pillanatot.  Ez  az  A-verzió.  Myron  megtehetné,  hogy 
mozdulatlanná dermed. 
 Fishman minden valószínűség szerint erre számít.  Myron tudta,  hogy ez lenne a logikus 
megoldás: beszéltetni, várni a kínálkozó alkalmat. Elvégre egy iskolában vannak, és ahhoz tényleg 
elmebetegnek kell lenni, hogy valaki itt süssön el egy fegyvert. 
 De egy olyan ember,  mint Myron,  aki egy hivatásos sportoló reflexeivel  rendelkezik,  és 
hosszú évek gyakorlásával fejlesztette tovább kivételes képességeit, komolyan fontolóra vette a B-
verziót is: az ellenfél lefegyverzését. Ha a B-t választja, nem tétovázhat. Ebben az esetben azonnal 
le kell csapnia, mielőtt a másik felfoghatná, hogy ez is benne van a pakliban, és hátrébb húzódna, 
vagy óvatosabban kezdene viselkedni. Joel Fishman még az adrenalin hatása alatt állva üvöltött az 
arcába, vagyis nem maradt más, mint…
 Négy: a kivitelezés. 
 Talán  meglepő,  de  egy pisztollyal  hadonászó  támadót  könnyebb  lefegyverezni,  mint  ha 
valaki késsel tenné ugyanezt. Ha az ember a penge felé nyúl, megvághatja a tenyerét. A késeket 
nehéz megragadni. 
 Olyankor csuklóra vagy alkarra kell támadni, és nem magára a fegyverre. A legkisebb hiba 
is végzetes lehet. 
 Myron  számára  a  fickó  lefegyverzése  két  lépésből  állt.  Először  is,  mielőtt  Fishman 
reagálhatott volna, Myron gyorsan elhajolt a pisztoly elől. Ilyenkor nem kell túl messzire ugrani,  
nem is nagyon lehet. Elég egy villámgyors mozdulat jobbra – Myron ügyesebb kezének irányába. 
Számos bonyolult  technika létezik attól  függően, milyen fajta lőfegyvert  szegeznek az emberre. 
Egyesek szerint például az a legjobb, ha hüvelykujjal megragadjuk a kakast, ez bizonyos típusoknál 
megakadályozza,  hogy elsüssék őket.  Myron sosem hitt  ebben a módszerben.  Túl rövid idő áll 
rendelkezésre,  és  túl  nagy  precizitást  igényel,  nem  beszélve  a  lőfegyver  típusának  helyes 
meghatározásáról,  egy ilyen helyzetben ugyanis végzetesnek bizonyulhat,  ha valaki összetéveszt 
egy revolvert mondjuk egy félautomata pisztollyal. 
 Myron ennél sokkal egyszerűbb megoldást választott,  de még egyszer hangsúlyozzuk, ha 
valaki nem részesült professzionális kiképzésben, és nem rendelkezik átlagon felüli fizikai erővel, 
akkor  inkább  ne  próbálja  meg.  Myron  kikapta  a  fegyvert  Fishman  kezéből.  Ilyen  egyszerűen. 
Mintha csak egy játékot vett volna el egy engedetlen gyerektől. Gyorsaságát, atlétikus képességeit, 
tudását és a meglepetés erejét  kihasználva megragadta a pisztolyt,  és kitépte  a férfi  ujjai közül. 
Amikor a fegyver hozzá került, fölemelte a könyökét, és Fishman arcába sújtott vele, aki az ütés 
erejétől hátravágódott a székben. 
 Myron átugrott  az asztalon,  és  fellökte  a  széket.  Fishman jókora csattanással  ért  földet. 
Megpróbált elmenekülni, de Myron a mellkasára ült, két térdével pedig leszorította a férfi karját,  
ahogy az idősebb testvérek szokták az öccsükkel. Régi módszer. 
 – Teljesen megőrültél, te barom? – rivallt rá Myron. 
 Semmi  válasz.  Myron  keményen  belebokszolt  Fishman  fülébe.  Fishman  rémülten 



felvonyított,  és  tehetetlenül  vergődve próbálta  védeni  magát.  Myronnak eszébe  jutott  a  felvétel 
Kittyről meg a férfi arcára kiülő élveteg vigyor, és ököllel orrba vágta Fishmant. 
 – Nincs megtöltve! – üvöltötte Fishman. – Nézd meg! Üres. 
 Myron  anélkül,  hogy leszállt  volna  a  pasas  karjáról,  ellenőrizte  a  tárat.  Fishman  igazat 
mondott. Nem volt benne golyó. Myron eldobta a fegyvert, és ökölbe szorította a kezét, hogy még 
egyszer orrba vágja, de Fishman addigra már zokogott.  Nem könnyezett vagy pityergett,  hanem 
hangosan zokogott,  ahogy felnőttek ritkán szoktak.  Myron legördült  róla,  de továbbra is éberen 
figyelt – kétszer egymás után nem fordulhat elő, hogy meglepik. 
 Fishman magzatpózba gömbölyödött. Öklét a szeméhez szorította, és folytatta a zokogást. 
Myron szótlanul várta, hogy kibőgje magát. 
 – Bocs, haver – nyögte ki Fishman hüppögve. – Teljesen szét vagyok esve. Ne haragudj. 
 – Fegyvert szegeztél rám. 
 – Szét vagyok esve – ismételte. – Nem érted. Egy csődtömeg vagyok. 
 – Joel? 
 Fishman tovább szipogott. 
 – Joel? – Myron egy másik fényképet csúsztatott elé a padlón. – Látod azt a nőt a képen? 
 A férfi még mindig eltakarta az arcát. 
 – Nézd meg a képet, Joel! – szólt rá Myron egy fokkal erélyesebben. 
 Fishman  lassan  elvette  az  öklét  a  szeme  elől.  Arca  könnyektől  és  takonytól  csillogott. 
Szívtipró, a menő manhattani drogdíler az ingujjába törölte az orrát. Myron kezdte elveszíteni a 
türelmét. 
 – Három nappal ezelőtt  a Three Downingban voltál  ezzel a nővel – mondta.  – Ha most 
megint azzal jössz, hogy fogalmad sincs, miről beszélek, leveszem a cipőmet, és azzal verem ki 
belőled. Világos? 
 Fishman bólintott. 
 – Emlékszel rá, ugye? 
 Fishman behunyta a szemét. 
 – Ez nem az, aminek gondolod. 
 – Nem érdekel a rizsa. Tudod a nevét? 
 – Nem vagyok biztos benne, hogy jó ötlet lenne elárulnom. 
 – A cipőm, Joel. Azzal fogom kiverni belőled. 
 Fishman megtörölte az arcát, aztán a fejét rázta. 
 – Szerintem az nem a te stílusod, haver. 
 – Ezt meg hogy érted? 
 – Sehogy. Csak nem hiszem, hogy még egyszer megütnél. 
 Régebben Myron gondolkodás nélkül behúzott volna neki még egyet. De Fishmannek igaza 
volt. Nem volt kedve újra megütni. 
 Látva Myron tétovázását, Fishman így szólt:
 – Mennyit tudsz a függőségről? 
 Jesszusom. Most meg mi a francról beszél? 
 – Eleget. 
 – Személyes tapasztalatból? 
 – Nem. Azt akarod mondani, hogy drogfüggő vagy, Joel? 
 – Nem. Vagyis, persze, szívok én is, de nem erről van szó. – Oldalra billentette a fejét, és  
hirtelen átváltott tanármódba. – Tudod, hogy egy függő mikor kér segítséget? 
 – Amikor nem marad más választása. 
 Fishman elégedetten elvigyorodott. Myron Bolitar, az éltanuló. 
 – Pontosan. Amikor padlót fog. Pontosan ez történt velem is. Most már értem. Felismertem, 
hogy problémám van, és szakértőkhöz fogok fordulni segítségért. 
 Myron  már  nyitotta  a  száját  valami  gúnyos  válaszra,  de  aztán  meggondolta  magát.  Ha 
valaki, akiből információt akarunk kiszedni, beszélni kezd, kár lenne félbeszakítani. 
 – Ez már sokkal produktívabb hozzáállásnak tűnik – mondta Myron, miközben uralkodnia 



kellett magán, hogy ne kezdjen el öklendezni. 
 – Két gyerekem van. Meg egy csodálatos feleségem. Tessék, nézd meg őket. 
 Fishman  a zsebe  felé  nyúlt,  mire  Myron  gyorsan  közelebb húzódott.  Fishman  bólintott, 
lelassította a mozdulatot, és elővett egy kulcscsomót. A kulcstartója egy kisméretű fényképet rejtett. 
Tipikus családi fotó volt,  a háttérből  ítélve a Six Flags Great Adventure vidámparkban készült. 
Életnagyságú  Tapsi  Hapsi,  illetve  Csőrike  fogta  közre  a  Fishman  család  tagjait.  Mrs.  Fishman 
sugárzóan kedves teremtés volt. Joel mellette térdelt.  Jobbján egy szőke kislány állt, talán öt-hat 
éves, széles mosolya láttán Myron is majdnem elvigyorodott. Joel másik oldalán egy kisfiú volt,  
talán két évvel fiatalabb a lánynál. A fiú szégyenlősen az apja vállához bújt, félig elrejtve az arcát. 
 Myron visszaadta a kulcscsomót. 
 – Gyönyörű gyerekek. 
 – Köszönöm. 
 Myronnak eszébe jutott,  amit  az apjától hallott  egyszer:  az emberek elképesztő érzékkel 
tudják tönkretenni a saját életüket. 
 De hangosan csak ennyit mondott:
 – Jó nagy fasz vagy, Joel. 
 – Beteg vagyok – helyesbített Fishman. – Nem ugyanaz. És meg akarok gyógyulni. 
 – Bizonyítsd be! 
 – Hogyan? 
 – Kezdhetnéd például azzal, hogy elmondasz mindent arról a nőről, akivel három nappal 
ezelőtt  együtt  voltál  abban a klubban. Ez hihetőbbé tenné,  hogy készen állsz megváltoztatni  az 
életed. 
 – Honnan tudjam, hogy nem akarod bántani? 
 – Honnan tudod, hogy nem veszem le a cipőmet, és nem kezdelek el ütni vele? 
 Joel Fishman a kulcstartóra nézett, és ismét kitört belőle a sírás. 
 – Joel? 
 – Őszintén szeretnék kimászni ebből. 
 – Tudom. 
 – És ki is fogok. Esküszöm az istenre. Szakemberhez fordulok. Én leszek a legjobb férj és a 
legjobb apa a világon. Csak még egy esélyre van szükségem. Érted, amit mondok? 
 Myron kis híján elhányta magát. 
 – Értem. 
 – Én csak… Ne érts félre. Szeretem a feleségem. Imádom a családomat és a gyerekeimet. 
De  tizennyolc  éve  minden  áldott  nap  felkelek,  eljövök  ebbe  az  iskolába,  és  franciát  tanítok 
tizenhárom éves kölyköknek. Utálják. Nem figyelnek rám. Pályakezdőként arról ábrándoztam, hogy 
megtanítom őket erre a csodálatos nyelvre, amit annyira szeretek. De a valóság köszönőviszonyban 
sincs az álmaimmal. Semmi mást nem akarnak, csak egy jó jegyet, aztán annyi. Minden óra erről  
szól. Évről évre. Ugyanazokat a köröket rójuk. Amyvel állandóan küszködünk, hogy kijöjjünk a 
pénzből. 
 Ugyanaz a robot. Nap nap után. Évről évre. És mit hoz vajon a holnap? Ugyanazt. Minden 
nap ugyanolyan, míg… míg meg nem halok. – Elhallgatott, és lesütötte a szemét. 
 – Joel? 
 – Ígérd meg – nézett rá Fishman. – Ígérd meg, hogyha segítek, nem árulsz be. – „Nem árulsz 
be.” 
 Mint valami diák, aki puskázott a dolgozatnál. – Csak még egy esélyt kérek. Ha rám nem is, 
legalább a gyerekeimre légy tekintettel. 
 – Ha elmondasz arról a nőről mindent, amit csak tudsz, nem árullak be – ígérte meg Myron. 
 – A szavadat adod rá? 
 – A szavamat adom. 
 – A klubban találkoztam vele három nappal ezelőtt. Akart egy adagot. Elintéztem. 
 – Az elintézés alatt azt érted, hogy adtál neki drogot. 
 – Igen. 



 – Még valami? 
 – Mást nem tudok róla. 
 – Megmondta a nevét? 
 – Nem. 
 – Akkor a telefonszámát? Ha esetleg akarna egy újabb adagot? 
 – Nem adta meg. Ez minden, amit tudok. Bocsi. 
 Myron nem vette be. 
 – Mennyit fizetett érte? 
 – Tessék? 
 – A drogért, Joel. Mennyi pénzt kaptál tőle? 
 Árnyék suhant át Fishman arcán. Myron figyelmét nem kerülte el. Most jön a hazugság. 
 – Nyolcszáz dollárt – felelte Fishman. 
 – Készpénzben? 
 – Igen. 
 – Ilyen sok pénzt tartott magánál? 
 –  Hát,  hitelkártyát  nem  fogadok  el  –  mondta  Fishman  hazug  kuncogással.  –  Igen, 
természetesen. 
 – És hol adta át a pénzt? 
 – A klubban. 
 – Amikor megkapta tőled a drogot? 
 Fishman szeme összeszűkült. 
 – Igen. 
 – Joel? 
 – Mi van? 
 – Emlékszel azokra a fotókra, amiket mutattam? 
 – Mi van velük? 
 – Egy biztonsági kamera felvételének kimerevített képei – mondta Myron. – Érted, hová 
akarok kilyukadni? 
 Fishman elsápadt. 
 –  Közönségesen  megfogalmazva:  láttam,  amint  testnedvek  cserélnek  gazdát,  és  nem 
készpénz. 
 Joel Fishman ismét elbőgte magát. Imára kulcsolta a kezét, a kulcstartó úgy lógott az ujjai 
között, mint egy rózsafüzér. 
 – Ha hazudsz, akkor nem látom okát, miért kellene tartanom a szavam. 
 – Nem érted. 
 Már megint ezzel jön. 
 – Borzalmas, amit tettem. Szégyellem magam miatta. Nem láttam értelmét, hogy beszéljek 
róla. A lényegen mit sem változtat. Nem ismerem azt a csajt. Nem tudom, hogyan lehetne elérni. 
 Fishman ismét jajveszékelni kezdett, és úgy tartotta maga elé a fényképes kulcstartót, mint 
valami  vámpírriasztót.  Myron  a  lehetőségeket  mérlegelte.  Felállt,  keresztülvágott  a  termen,  és 
zsebre rakta a fegyvert. 
 – Fel foglak adni a rendőrségen, Joel. 
 A jajveszékelés abbamaradt. 
 – Micsoda? 
 – Nem hiszek neked. 
 – Pedig az igazat mondom. 
 Myron vállat vont, és az ajtógomb után nyúlt. 
 – Nem segítesz nekem. Pedig az is része volt az egyezségnek. 
 – De hát mit tegyek? Nem tudok semmit. Ezért kell bűnhődnöm? 
 Myron ismét rántott egyet a vállán. 
 – Kegyetlen vagyok, hiába. – Kinyitotta az ajtót. 
 – Várj! 



 Myron nem várt. 
 – Figyelj rám, oké? Csak egy pillanatra. 
 – Sietek. 
 – Megígéred, hogy nem árulod el senkinek? 
 – Mid van, Joel? 
 – Megvan a mobilszáma – felelte. – Csak tartsd a szavad, oké? 
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 – Kártyás készülék – mondta Esperanza, miután beütötte a telefonszámot a rendszerbe. – 
Lehetetlen lenyomozni. 
 A  francba.  Myron  már  kiállt  a  Ford  Taurusszal  a  temető  parkolójából.  Big  Cyndi  az 
anyósülésbe préselte magát, ami ettől úgy nézett ki, mintha kinyílt volna a légzsák. Igen, egy Ford 
Taurus. 
 Metálzöld. Myron tudta, mitől döglik a légy. 
 –  Edisonban  vásárolták  egy  T-Mobile  üzletben  –  folytatta  Esperanza.  –  Készpénzzel 
fizettek. 
 Myron megfordult a kocsival. Ideje még egy szívességet kérni Joel Fishmantől. A jó öreg 
Szívtipró örülni fog, hogy újra látja. 
 – Még valami – mondta Esperanza. 
 – Hallgatlak. 
 – Emlékszel arra a furcsa szimbólumra a NEM TŐLE VAN komment mellett? 
 – Persze. 
 – Ahogy javasoltad, feltettem a HorsePower egyik rajongói oldalára, hátha valaki felismeri. 
Egy Evelyn Stackman nevű nő reagált is rá, de azt mondta, ez nem telefontéma. 
 – Miért nem? 
 – Azt nem árulta el. Személyesen akar találkozni. 
 Myron elhúzta a száját. 
 – Egy szimbólum miatt? 
 – Bizony. 
 – Elintézed? – kérdezte Myron. 
 – Úgy látom, nem figyeltél rám – felelte Esperanza. – Egy nőről van szó. Egy zárkózott  
nőről, aki nem szívesen nyílik meg. 
 –  Aha.  Szóval  úgy gondoltad,  hogy furfangosságomat  és  férfiúi  csáberőmet  latba  vetve 
kicsikarhatnám tőle az információt? 
 – Igen, valahogy úgy – mondta Esperanza. 
 – És ha meleg? 
 – Azt hittem, a furfangosságod és a férfiúi csáberőd minden esetben működik. 
 – Persze, hogyne. 
 – Evelyn Stackman Fort Lee-ben él. Délutánra megbeszélek vele egy találkozót. 
 Esperanza lerakta a telefont. Myron leállította a motort. 
 – Menjünk – fordult Big Cyndihez. – Úgy teszünk majd, mintha a gyerekünk idejárna. 
 – Ó, az jó móka lesz – felelte Big Cyndi, majd elgondolkodott. – Várjon csak. Fiunk van 
vagy lányunk? 
 – Melyiket szeretné? 
 – Mindegy, csak egészséges legyen. 
 Visszamentek az iskolába. Egy házaspár várakozott a tanterem előtt. Big Cyndi könnyeket 
varázsolt a saját szemébe, és előadott egy magánszámot, hogy a „kis Sasha”-nak vészhelyzet állt elő 
franciából,  és csak egy másodpercre  van szükségük.  Myron kihasználta  a  pillanatnyi  zavart,  és 
egyedül lépett be a terembe. Semmi szükség rá, hogy Joel meglássa Big Cyndit, és sokkos állapotba 



kerüljön, gondolta. 
 Nem meglepő módon, Joel Fishman egyáltalán nem örült, amikor meglátta. 
 – Mi a franc ez már megint? 
 – Hívd fel, és beszéljetek meg egy találkozót! 
 – Mégis miért találkoznánk? 
 – Mi lenne, ha esetleg, úgy tennél, mintha drogot árulnál, neki pedig szüksége lenne egy 
adagra? 
 Joel elkomorodott. Tiltakozni akart, de Myron megrázta a fejét. Joel gyorsan végiggondolta 
a szituációt, és belátta, hogy az lesz a legjobb, ha együttműködik. Elővette a mobilját. „Kitty” néven 
volt  elmentve  a  telefonkönyvébe,  vezetéknév  nélkül.  Myron  odahajolt  a  készülékhez.  Amikor 
meghallotta a bizonytalan „Halló”-t a vonal másik végén, éles nyilallást érzett a szívében. Semmi 
kétség: a sógornője hangja. 
 Fishman tökéletesen játszotta a szerepét. Megkérdezte Kittytől, akar-e vele újra találkozni. 
Kitty igent mondott. Myron biccentett Fishmannek. A férfi így folytatta:
 – Oké, zsír. Elmegyek hozzád. Hol laksz? 
 – Az nem lesz jó – felelte Kitty. 
 – Miért nem? 
 Kitty suttogva elmondott válaszától Myron megdermedt:
 – A fiam itthon van. 
 Fishman nem jött  zavarba.  Azonnal felvetette,  hogy akkor majd egy későbbi időpontban 
beadja a
 „csomagot”, de Kitty nagyon óvatos volt. Végül abban maradtak, hogy a paramusi Garden 
State Plaza bevásárlóközpontban felállított körhintánál találkoznak. Myron az órájára nézett. Még 
maradt  annyi  ideje,  hogy  beszélni  tudjon  Evelyn  Stackmannel  a  NEM TŐLE VAN  komment 
melletti szimbólumról, mielőtt Fishman találkozik Kittyvel. 
 Myron  eltűnődött,  vajon  mi  fog  történni,  hogyan  zajlik  majd  a  találkozásuk  Kittyvel? 
Ugorjon elő a bokorból, és vonja felelősségre? Vagy próbálja meg finoman kifaggatni?  Esetleg 
egyáltalán ne is mutatkozzon? Talán az lenne a legjobb, ha Fishman lemondaná a találkát, miután 
Kitty odaért, így Myron követhetné hazáig. 
 Fél órával később Myron leparkolta az autót Fort Lee egyik szerény téglaháza előtt, nem 
messze a Lemoine Avenue-tól. Big Cyndi a kocsiban maradt,  és az iPodját nyomogatta.  Myron 
elindult a ház felé, de mielőtt megnyomhatta volna a csengőt, Evelyn Stackman már ki is nyitotta 
előtte  az ajtót.  Az ötvenes éveiben járhatott,  és bodros haja Barbra Streisandot idézte  a Csillag 
születik című filmből. 
 – Mrs. Stackman? A nevem Myron Bolitar. Köszönöm, hogy időt szakított rám. 
 Az asszony behívta  a  lakásba.  A nappalit  egy kopott  zöld  kanapé,  egy cseresznyefából 
készült  pianínó és  különböző HorsePower-koncertek  poszterei  töltötték  meg.  Az egyik  plakát  a 
Hollywood Bowlban megtartott első fellépésükről származott, több mint két évtizeddel korábbról. 
A posztert Lex Ryder és Gabriel Wire egyaránt aláírták. A szöveg – Gabriel kézírásával – így szólt:  
„Horace-nek és Evelynnek, királyok vagytok.” 
 – Ejha – mondta Myron elismerően. 
 –  Tízezer  dollárt  kínáltak  érte.  Tudnám  mire  költeni  a  pénzt,  de…  –  Elhallgatott.  – 
Beütöttem a nevét a Google-ba. Nem figyelem a kosárlabdát, ezért nem hallottam még magáról. 
 – Egyébként is régen volt már. 
 – De most maga Lex Ryder menedzsere? 
 – Az ügynöke. Nem teljesen ugyanaz. De amúgy igen, munkatársak vagyunk. 
 Evelyn Stackman egy pillanatra eltűnődött, majd így szólt:
 – Jöjjön utánam. – Azzal elindult lefelé az alagsorba vezető lépcsőn. – A férjem, Horace. Ő 
volt az igazi rajongó. 
 Az  alagsori  helyiségnek  olyan  alacsony  volt  a  mennyezete,  hogy  Myronnak  le  kellett 
hajtania a fejét, nehogy beverje. Szürke futonágy hevert a padlón, egy fekete műanyag állványon 
pedig régi tévékészülék porosodott. A szoba többi része gyakorlatilag a HorsePowerről szólt. Egy 



kihajtható asztalon – amit olyankor szoktak elővenni, ha nem fér oda az egész család a vacsorához –
 HorsePower-ereklyék  pihentek:  fényképek,  lemezborítók,  kották,  koncerthirdetések, 
pengetők, dobverők, pólók, babák. Myronnak feltűnt egy patentgombos fekete ing. 
 – Gabriel ezt viselte az egyik houstoni koncertjükön – magyarázta az asszony. 
 Az asztal mellett két összecsukható szék állt. Myron látta, hogy külön kupacban állnak a 
visszavonulása után bulvárlapokban megjelent „Wire-fotók”. 
 –  Elnézést,  hogy  ilyen  rendezetlen  az  egész.  Az  Alista  Snow-tragédia  után  Horace 
vigasztalhatatlan  volt.  Minden  egyes  paparazzo-fotót  megvizsgált,  ami  Gabrielről  megjelent. 
Horace mérnökként dolgozott, szerette az egzakt dolgokat. – A fényképek felé intett. – Az összes 
hamisítvány. 
 – Hogy érti ezt? 
 – Horace minden egyes képről bebizonyította, hogy nem Gabriel van rajta. Itt van például 
ez.  Gabriel  Wire  jobb  kézfején  volt  egy  sebhely.  Horace  megszerezte  az  eredeti  negatívot,  és 
kinagyíttatta.  Azon a képen nem volt sebhely.  Ezen a másikon matematikai  számításokkal – ne 
kérdezze, hogyan –
 kimutatta, hogy a képen látható férfi 44-es cipőt visel. Gabriel lába 46-os. 
 Myron szótlanul bólintott. 
 – Biztosan különösnek találja ezt a megszállottságot. 
 – Nem, dehogy – mondta Myron. 
 –  Mások egy csapatnak szurkolnak,  kijárnak a  versenypályára  vagy bélyeget  gyűjtenek.  
Horace szenvedélye a HorsePower volt. 
 – És önnek? 
 Evelyn elmosolyodott. 
 – Én is rajongtam értük. Persze nem úgy, mint Horace. Mégis ez kötött össze bennünket. A 
koncertek  helyszínén  kempingeztünk.  Esténként  lekapcsoltuk  a  villanyt,  hallgattuk  a  zenét,  és 
próbáltuk  megfejteni  a  valódi  jelentést  a  dalszövegek  mögött.  Tudom,  hogy  ez  nem  hangzik 
különlegesnek, de bármit megadnék még egy olyan éjszakáért. 
 Sötét árny suhant át az arcán. Myron egy pillanatig habozott, hogy rákérdezzen-e, aztán úgy 
döntött, megteszi. 
 – Mi történt Horace-szel? 
 – Tavaly januárban halt meg – felelte az asszony elcsukló hangon. – Szívroham. Egyszer 
csak  összeesett  az  utcán.  Az  emberek  azt  hitték,  elütötte  egy  autó.  De  nem  bántotta  senki. 
Összeesett a járdán, és meghalt. Csak így. Ilyen egyszerűen. Ötvenhárom éves volt. Középiskolás 
korunk óta szerelmesek voltunk egymásba.  Felneveltünk két gyereket ebben a házban. Terveket 
kovácsoltunk öregkorunkra. Nemrég mentem nyugdíjba a postáról, ahol dolgoztam, így lett volna 
időnk többet utazgatni. 
 Szomorúan  elmosolyodott,  mintha  azt  mondaná:  „Mit  lehet  tenni?”,  aztán  elkapta  a 
tekintetét. 
 Mindenkinek  vannak  sebei,  gyötrelmei  és  kísértetei.  Mégis  felkelünk,  mosolygunk,  úgy 
teszünk,  mintha  minden  rendben  lenne.  Udvariasak  vagyunk  az  idegenekkel,  köszönünk  a 
szomszédoknak, beállunk a sorba a szupermarketben, és sikerül is elrejtenünk a fájdalmat meg a 
kétségbeesést. 
 Keményen dolgozunk, közben tervezgetünk, és az esetek többségében ezek a tervek nem 
valósulnak meg. 
 – Őszinte részvétem – szólalt meg Myron. 
 – Ne haragudjon, nem lett volna szabad így magára zúdítanom. 
 – Ugyan, semmi probléma. 
 – Tudom, hogy meg kellene szabadulnom ezektől a holmiktól. Eladni őket. De egyelőre még 
nem tudtam rávenni magam. 
 Myron nem igazán tudta, mit felelhetne erre, ezért előhúzta a klasszikus jolly jokert. 
 – Megértem. 
 Az asszony mosolyt erőltetett az arcára. 



 – De maga igazából a szimbólum miatt jött. 
 – Valóban. 
 Evelyn Stackman átvágott a szobán, és kinyitotta az irattartó szekrényt. 
 –  Horace  próbálta  kideríteni,  mit  jelenthet.  Szanszkrit,  kínai  meg  efféle  hieroglifákat 
tanulmányozott. 
 De nem sikerült rájönnie, honnan származik. 
 – Hol látták először? 
 – A szimbólumot? – Evelyn benyúlt a szekrénybe, és előhúzott valamit, ami első ránézésre 
egy CD
 borítójának tűnt. – Ismeri ezt az albumot? 
 Myron a borítóra pillantott. Még soha életében nem látta. A tetején ez állt nagy betűkkel: 
„LIVE
 WIRE”.  Alatta  kisebb  betűkkel:  A  HORSEPOWER  ÉLŐ  KONCERTJE  A  MADISON 
SQUARE
 GARDENBEN. De nem ez volt, ami felkeltette a figyelmét. A szöveg alatt Gabriel Wire és 
Lex  Ryder  fotója  díszelgett.  Deréktól  felfelé,  félmeztelenül  pózoltak  a  kamerának,  hátukat 
egymásnak  vetve,  kezükkel  összekapaszkodva.  Lex  állt  a  bal  oldalon,  Gabriel  a  jobbon,  és 
mindketten a potenciális vásárlót szuggerálták. 
 –  Közvetlenül  az  Alista  Snow-tragédia  előtt  készíteni  akartak  egy élő  koncertfelvételt  – 
magyarázta Evelyn. – Már akkor is velük dolgozott? 
 Myron megrázta a fejét. 
 – Én csak később jöttem. 
 Myron képtelen  volt  levenni  a  tekintetét  a  fotóról.  Gabriel  és  Lex szeme ki  volt  húzva 
valamivel. 
 Mindketten ugyanakkora helyet kaptak a fényképen – sőt, Lexé volt a jobb pozíció, a bal 
oldali,  ahová az ember ösztönösen először néz –, Myron mégis úgy érezte,  hogy Gabriel alakja 
mágnesként vonzza a tekintetét, mintha nem is egy ember, hanem színpompás tűzijáték ragyogna a 
helyén. Wire –
 és ezt Myron férfi létére is kénytelen volt elismerni – elképesztően jóképű volt. A tekintete 
nem egyszerűen perzselt, hanem provokált, nem lehetett nem ránézni. 
 Ahhoz,  hogy  valaki  sikeres  zenész  legyen,  sokféle  képesség  kell,  de  a  rock  igazi 
szupersztárjai –
 akárcsak  a  legnagyobb  sportolók  vagy  színészek  –  ezenfelül  rendelkeznek  még  valami 
megfoghatatlan plusszal is. Ez a plusz emelte ki Gabrielt a zenészek sorából a rocklegendák közé. 
 Gabriel  szinte természetfeletti  karizmával volt  megáldva.  Színpadon vagy egy személyes 
találkozás alkalmával azonnal letaglózta az embert, de még egy soha meg nem jelentetett album 
borítófotójáról is átjött a személyiségének varázsa. Nem egyszerűen arról volt szó, hogy jóképű. A 
szemében érzékenység, tragédia, harag és intelligencia parázslott. Az ember leküzdhetetlen vágyat 
érzett, hogy hallja a hangját. Hogy még többet megtudjon róla. 
 – Lenyűgöző, ugye? – kérdezte Evelyn. 
 – Igen. 
 – Igaz, hogy összevagdosták az arcát? 
 – Nem tudom. 
 Gabriel mellett Lex pózolt. Volt valami mesterkélt a testtartásában, megfeszítette a karját, 
mintha súlyzózna közben. Átlagos külseje és arcvonásai nem keltették fel az ember figyelmét, aki 
pedig  mégis  alaposabban  megnézte,  az  látta  rajta,  hogy  kettőjük  közül  ő  a  józanabb,  a 
kiegyensúlyozottabb,  a  megbízhatóbb – egyszóval  az unalmasabb.  Lex volt  a  stabil  jin  Gabriel 
delejesen  vonzó,  ingatag  jangja  mellett.  De  ha  jobban  belegondolunk,  minden  hosszabb  távon 
sikeres bandában elengedhetetlen ez az egyensúly, nem igaz? 
 – Nem látom a szimbólumot – mondta Myron. 
 – Végül nem került fel a borítóra. – Evelyn újra a szekrénybe nyúlt. Barna borítékot húzott  
elő,  amelyet  madzaggal  kötöttek  át.  Hüvelyk-  és  mutatóujja  közé  fogta  a  zsineget,  aztán  egy 



pillanatra  elbizonytalanodott,  és  Myronra  nézett.  –  Nem  tudom  eldönteni,  jó  ötlet-e  ezt 
megmutatnom. 
 – Mrs. Stackman…
 – Evelyn. 
 – Evelyn. Ugye tudja, hogy Lex felesége Suzze T? 
 – Természetesen. 
 – Valaki bántani akarja Suzze-t. És azt hiszem, Lexet is. Azt próbálom kideríteni, ki lehet 
az. 
 – És úgy gondolja, hogy ez a szimbólum segíthet benne? 
 – Talán, igen. 
 – Maga jó embernek látszik. 
 Myron erre nem mondott semmit. 
 –  Említettem,  hogy  Horace  megszállottan  gyűjtötte  a  relikviákat.  Az  egyedi  darabokat 
kedvelte a legjobban. Néhány évvel ezelőtt megkereste Curk Burgess, a fényképész. Ez a fotó, amit  
a kezében tart, Alista Snow halála előtt egy héttel készült. 
 – Értem. 
 – De természetesen nem ezt az egy képet csinálta aznap. Az egész napot fotózással töltötték. 
Gabriel valami provokatívabbat akart, ezért némelyik képen meztelenül pózolt. Emlékszik rá, hogy 
néhány évvel ezelőtt egy gyűjtő megvette Marilyn Monroe pornófilmjét, hogy senki ne nézhesse 
meg? 
 – Igen. 
 –  Nos,  Horace  nagyjából  ugyanezt  csinálta.  Megvette  a  negatívokat.  Igazából  nem 
engedhettük volna meg magunknak, de Horace bármilyen áldozatra kész volt. – A borítóra mutatott. 
– Ez a kép eredetileg egész alakos volt, utólag vágták le az alját. 
 Kinyitotta a barna borítékot, kivett belőle egy fényképet, és megmutatta Myronnak. A két 
férfit ugyanúgy oldalról mutatta a felvétel, és valóban teljesen meztelenek voltak, de az árnyékok 
tapintatos fügefalevélként elrejtették a, hmm, kényesebb részeket. 
 – Még mindig nem látom. 
 – Nézze azt a foltot Gabriel… ööö… combtövénél. 
 Evelyn átnyújtott neki egy másik képet, az előző nagyítását. Ezen már egyértelműen látszott. 
Gabriel jobb combján, alig egy ujjnyira legendás ágyékától, egy tetoválás sötétlett. 
 Pontosan ugyanaz a szimbólum volt a bőrébe tetoválva, mint amit Myron a Suzze Facebook-
oldalára feltett komment mellett látott. 
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 Myronnak  még  mindig  maradt  két  órája  a  Kittyvel  a  Garden  State  Plaza  parkolójába 
megbeszélt  találkozóig.  Big  Cyndi  megkérte,  hogy  tegye  ki  egy  buszmegállónál.  A  George 
Washington Bridge  felé  haladva  Myron  beszámolt  Big  Cyndinek  arról,  mit  tudott  meg  Evelyn 
Stackmantől. 
 – Érdekes – jegyezte meg Big Cyndi. 
 – Micsoda? 
 Big Cyndi megpróbált szembefordulni vele. 
 – Nyilván tudja, Mr. Bolitar, hogy régen lelkes groupie voltam. 
 Myron nem tudta. A Mesés és Okos Pankrátorhölgyek fénykorában Big Cyndit  a WPIX 
Channel 11
 nézői  csak  Big  Chief  Mamaként  ismerték.  Csapatban  a  Big  Chief  Mama  és  Esperanza 
alkotta  Little  Pocahontas  interkontinentális  bajnok  volt,  bármit  is  jelentsen  az,  hogy 
„interkontinentális”. Ők voltak a jók. A jól bevált forgatókönyv szerint Little Pocahontas általában 
ügyességének  köszönhetően  nyerésre  állt  gonosz  ellenfelével  szemben,  amikor  az  valami 



szabálytalan  húzással  –  homokot  szórt  a  szemébe,  „idegen  tárgyat”  használt,  elterelte  a  bíró 
figyelmét, hogy társával együtt előnybe kerüljenek – felülkerekedett. A közönség őrjöngve tombolt 
az égbekiáltó igazságtalanság láttán, amiért legyőznek egy ilyen bombázót, amikor Big Chief Mama 
vérfagyasztó ordítást hallatva a legfelső kötélről rávetette magát a gonoszokra, megmentette dögös 
partnerét,  s  az  éljenző  tömeg  ünneplésétől  kísérve  Little  Pocahontas  és  Big  Chief  Mama 
visszaállították  a  világ  rendjét,  valamint,  természetesen,  megvédték  interkontinentális  bajnoki 
címüket. Roppant szórakoztató. 
 Azt azonban nem tudta Myron, hogy Big Cyndi korábban rock zenekarok körül legyeskedett 
intim kapcsolat reményében. 
 – Tényleg groupie volt? 
 – De még mennyire,  Mr. Bolitar.  Méghozzá nem is akármilyen – mondta a szempilláját 
rebegtetve. 
 Myron bólintott. 
 – Nem tudtam. 
 – Sok rocksztár ágyában megfordultam. 
 – Értem. 
 Big Cyndi felvonta az egyik szemöldökét. 
 – Nagyon sokéban, Mr. Bolitar. 
 – Felfogtam. 
 – A maga kedvencei is köztük vannak. 
 – Elhiszem. 
 – De sosem árulnám el a nevüket. Én vagyok a diszkréció élő szobra. 
 – Ez igazán szép dolog. 
 – Emlékszik a Doobie Brothers dobosára? 
 – Diszkréció, Big Cyndi. 
 – Igen, persze, elnézést. Csak azt akartam mondani, hogy olyan nagyságok nyomdokaiba 
léptem, mint Pamela Des Barres, Sweet Connie, Bebe Buell és a mentorom, Ma Gellan. Őt ismeri? 
 – Nem. 
 – Ma Gellan rocksztár-kartográfusként határozta meg önmagát. Tudja, mit jelent az? 
 Myronnak nem kis erőfeszítésébe került, hogy ne kezdje el forgatni a szemét. 
 – Egy kartográfus térképeket készít, ha jól tudom. 
 – Így van, Mr. Bolitar. Ma Gellan topográfiai és topológiai térképeket készített rocksztárok 
meztelen testéről. 
 – Ma Gellan. – Myronnak végre leesett a tantusz. Halkan felnyögött. – Mint Magellán? 
 – Magának aztán gyorsan vág az esze, Mr. Bolitar. 
 Tele van a világ fárasztó figurákkal. 
 – A térképei csodálatosak: nagyon részletesek és pontosak. Egy-egy ilyen térképen minden 
szerepel: hegek, piercingek, rendellenességek, szőrzet, sőt még azok a területek is, ahol a természet 
bőkezűen vagy éppen szűkmarkúan bánt az illetővel. 
 – Most komolyan beszél? 
 –  Teljesen.  Hallott  már  Cynthia  Plaster  Casterről?  Gipszből  kiöntötte  híres  emberek 
péniszét. 
 Egyébként  igaz,  amit  a  frontemberekről  mondanak.  Ők  mindig  átlagon  felüli  mérettel 
rendelkeznek. 
 Kivéve persze azt a nagyon híres brit bandát, nem mondom meg a nevét, ahol az énekes 
csak egy kis gilisztát tartott a nadrágjában. 
 – Rátérhetnénk a lényegre? 
 –  Már  ott  is  vagyunk,  Mr.  Bolitar.  Ma  Gellan  Gabriel  Wire  topográfiai  térképét  is 
elkészítette. 
 Gabrielnek nemcsak az arca, a teste is hibátlan volt. Tetoválást azonban nem viselt magán. 
Egyetlen egyet sem. 
 Myron elgondolkodott. 



 –  Evelyn  Stackman  fotója  alig  néhány  héttel  azelőtt  készült,  hogy  Gabriel  teljesen 
visszavonult  a  nyilvánosság  elől.  Talán  azután  csináltatta,  hogy  Ma  Gellan…  khmm… 
megvizsgálta. 
 Megérkeztek a buszmegállóhoz. 
 – Lehetséges – mondta Big Cyndi. A kocsi megkönnyebbülten felsóhajtott, és érezhetően 
megemelkedett, ahogy Big Cyndi kiszállt belőle. – Akarja, hogy rákérdezzek Manál? 
 – Az jó lenne. Biztos, hogy ne hívjak inkább egy taxit? 
 – Köszönöm, de jobban szeretek buszozni, Mr. Bolitar. 
 Azzal, még mindig a Batgirl-jelmezben, a megállóhoz sétált. Senki nem bámulta meg. Isten 
hozott  a  New  York–New  Jersey–Connecticut  háromszögben.  Az  ide  látogatók  gyakran 
panaszkodnak, mennyire ridegek és barátságtalanok a helyiek. Valójában csak arról van szó, hogy 
rémisztően udvariasak.  Amikor az ember  ilyen  zsúfolt  térségben él,  megtanul  távolságot  tartani 
másoktól, mert tiszteletben tartja a magánéletet. Ez az a hely, ahol a tömeg kellős közepén is lehet 
valaki magányos. 
 A  Garden  State  Plaza  bevásárlóközpont  közel  kétszázezer  négyzetmétert  foglalt  el  egy 
bevásárlóközpontokkal  zsúfolt terület  közepén: a New Jersey-i Paramusban. A „Paramus” szó a 
lenape  indiánok  nyelvéből  származik,  és  két  jelentése  van:  1.  „gazdag  termőföld”,  2. 
„plázalelőhely”. 
 Paramus több üzlettel büszkélkedhet, mint bármelyik más város az Egyesült Államokban, és 
Myron azt gyanította, hogy a második helyezett még a kanyarban sincs. 
 Beállt  a  parkolóba,  és  megnézte,  mennyi  az  idő.  Még  volt  egy  órája  Kitty  tervezett 
érkezéséig. 
 Hangosan  korgott  a  gyomra.  Körülnézett,  milyen  étkezési  lehetőségek  közül  választhat: 
Chili’s,  Johnny  Rockets,  Joe’s  American  Bar  &  Grill,  Nathan’s,  KFC,  McDonald’s,  Sbarro, 
Blimpie, Subway
 – bár Myron meg volt győződve arról, hogy e két utóbbi egy és ugyanaz. Végül a California 
Pizza Kitchen mellett döntött. Nem hagyta, hogy a pincér rátukmáljon valami előételt, és miután 
végignézte  az  összes  nemzetközi  pizzafeltétet  –  jamaikai  sonka,  thai  csirke,  japán padlizsán  –, 
maradt a jó öreg pepperóninál. A pincér csalódott pillantást vetett rá. 
 A bevásárlóközpontok  mindenhol  ugyanolyanok.  Ez  is  gigantikus  volt,  de  nem ez  tette 
igazán  nyomasztóvá,  hanem  a  borzalmas  egyformaság.  Gap,  Old  Navy,  Banana  Republic,  
JCPenney,  Nordstrom,  Macy’s,  Brookstone,  AMC Theatre  –  ugyanazok  az  üzletek  mindenhol. 
Akadt néhány egyetlen termékre specializálódott üzlet – mint például az, ahol kizárólag gyertyákat  
lehetett kapni, vagy az idétlen elnevezésű „A Borotválkozás Művészete” bolt. Myronnak fogalma 
sem volt, hogyan maradnak talpon. Ami most feltűnt neki, mint újdonság, az a folyosó közepén álló 
trafikszerű kis üzletek.  Volt  köztük egy Perfume Palace,  egy Piercing Pagoda és legalább négy 
olyan stand, ahol távirányítással működő repülő játékokat árulnak, és mindegyiknél áll egy fickó, 
hogy a kis helikopterrel az arra járókat vegye célba. Igen, négy. De látott már valaki gyerekeket 
játszani ezekkel a kütyükkel? 
 Myron a körhintához közeledve meglátta a plázák leggyűlöletesebb, legtisztességtelenebb 
parazitáit:  a  kamu  „modellügynök/tehetségkutatókat”,  akik  gyakorlatilag  minden  arra  járó  nőt 
megszólítottak, és tágra nyílt szemmel így szóltak hozzá: „A mindenit, pont egy ilyen külsejű lányt  
keresünk! 
 Gondolkodtál már valaha a modellkedésen?” Myron megállt, és figyelte a szélhámosokat – 
többnyire húszas éveik elején járó csinos nőket –, amint a tömeget pásztázzák, és keresik azt a 
bizonyos külsőt –
 és enyhe értelmi fogyatékot, gondolta Myron rosszmájúan –, amivel valaki azonnal belépőt 
nyerhet
 „programjukba”, és megvásárolhatja a négyszáz dolláros „portfóliót”, másnap pedig máris a 
legnagyobb divatlapokban és az országos tévécsatornák reklámjaiban fog szerepelni. 
 Hogyne. Aki pedig nigériai levelet kap, abból mind milliomos lesz. 
 Myron nem tudta eldönteni, melyik a szomorúbb – ezek a fiatal hiénák, akik lelkifurdalás 



nélkül kihasználják embertársaik vágyakozását a sikerre, vagy áldozataik, akik annyira naivak és 
ostobák, hogy bedőlnek nekik? 
 Elég  volt.  Myron  érezte,  hogy  megint  csak  az  időt  húzza,  agya  menekül  a  fontosabb 
probléma elől. 
 Kitty negyedóra múlva itt lesz. Eljátszott a gondolattal, hogy azt a pár percet a Spencer ’s  
Giftsben  üti  el  –  Braddel  az  volt  a  kedvenc  boltjuk  Livingstonban,  ahol  csupa  furán  vicces 
ajándéktárgyat  lehetett  kapni. Ismét eszébe jutott az utolsó alkalom, amikor Braddel és Kittyvel 
találkozott.  Végiggondolta,  mit  is  tett  azon  az  éjszakán.  Emlékezett  Brad  zavart,  fájdalmas 
tekintetére, a Kitty ujjai közül csorgó vérre. 
 Elhessegette az emlékképeket, és félreállt az útból, hogy Kitty ne vegye észre. Átfutott az 
agyán,  hogy  egy  újság  mögé  rejti  az  arcát,  de  egy  bevásárlóközpontban  aligha  tudott  volna 
feltűnőbb tevékenységet választani az olvasásnál. 
 Tizenöt  perccel  később,  a  Foot  Locker  egyik  próbababája  mögött  bujkálva,  Myron 
megpillantotta Kittyt. 
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 Win magánrepülőgépe földet ért a Fox Hollow repülőtér egyetlen leszállópályáján. Fekete 
limuzin várta az aszfalton. Win szűzies puszit lehelt stewardesse, Mee arcára, majd leballagott a 
lépcsőn. 
 A limuzin a pennsylvaniai Lewisburg Állami Fegyintézete előtt tette ki, ahová a szövetségi 
rabok közül is csak a legsúlyosabb bűnök elkövetői kerültek. Az őr üdvözölte Wint, és bekísérte a 
fokozottan őrzött G-épületbe, ismertebb nevén a „maffiasor”-ra. John Gotti is itt raboskodott. 
 Akárcsak Al Capone. 
 Win belépett a börtön látogató helyiségébe. 
 – Foglaljon helyet – mondta az őr. 
 Win szót fogadott. 
 – Elmondom a szabályokat – nézett rá az őr. – Nincs kézfogás. Nincs érintés. Minden fizikai 
kontaktus tilos. 
 – A nyelves puszi is? – kérdezte Win. 
 Az őr összevonta a szemöldökét, de nem szólt semmit. Win néhány óra alatt elintézte, hogy 
időpontot  kapjon.  Az  őr  ebből  nyilván  kikövetkeztette,  hogy  Win  komoly  összeköttetésekkel 
rendelkezik. 
 Lewisburgben az 1-es és a 2-es kategóriába tartozó rabok csak videofonon érintkezhettek a 
külvilággal. A 3-as kategóriába soroltak fogadhattak látogatókat, de a testi kontaktus szigorúan tilos 
volt. Akik a 4-es kategóriába kerültek – bár senki nem tudja, hogyan lehet valaki 4-es kategóriájú 
rab
 –, azoknak családtagok esetében engedélyezték a „kontaktos” látogatásokat is. Frank Ache, 
Manhattan egykori maffiafőnöke, Win látogatásának idejére a 3-as kategóriába került. Winnek ez 
tökéletesen megfelelt. Esze ágában sem volt fizikai kontaktusba kerülni vele. 
 A nehéz  vasajtó  feltárult.  Amikor  az  összebilincselt  bokájú  Frank Ache  becsoszogott  a 
helyiségbe  rikító  narancsszínű  kezeslábasában,  még  Win  is  megdöbbent.  Fénykorában  –  ami 
legalább két évtizeden át tartott – Frank energikus, kegyetlen, régi vágású maffiafőnök volt. Win 
nagydarab,  széles  mellkasú  pasasként  emlékezett  rá,  aki  suhogós  melegítőiben  leginkább 
szabadnapos kamionsofőrnek látszott. Pletykálták, hogy Scorsese meg akarta filmesíteni az életét, 
illetve hogy Tony Soprano alakját részben róla mintázták,  azzal a különbséggel,  hogy Franknek 
sosem volt szerető családja, és hiányzott belőle Soprano minden emberi vonása. Frank Ache nevét 
sokan félték. Könyörtelen gyilkos volt – nem egy ember halála száradt a lelkén, de ő sosem mutatott 
megbánást miattuk. 
 A börtön azonban Franket is alaposan meggyötörte. Legalább húszhuszonöt kilót fogyott, 



mióta lecsukták.  A bezártság kiszívta belőle  az életerőt,  öregnek és törékenynek tűnt,  mint  egy 
elszáradt faág. Frank Ache hunyorogva nézett látogatójára, és mosolyogni próbált. 
 –  Harmadik  Windsor  Horne  Lockwood  személyesen  –  mondta.  –  Mi  a  francnak 
köszönhetem a látogatást? 
 – Hogy vagy, Frank? 
 – Ne csinálj úgy, mintha érdekelne. 
 – Már hogyne érdekelne, mindig is szívemen viseltem az egészségi állapotodat. 
 Frank Ache kicsit túl hosszan és harsányan nevetett ezen a gyenge poénon. 
 – Mázlid van, hogy nem intéztelek el. Herman mindig megakadályozta, de ezt te is tudod. 
 Win valóban tudta. A férfi fekete szemébe nézett, és furcsa ürességet látott benne. 
 – Zoloftot  nyomnak belém – mondta  Frank, mintha  csak olvasna Win gondolataiban.  – 
Vigyáznak, nehogy öngyilkos legyek. Hihetetlen, nem? Ugyan mi értelme van ennek? 
 Win  nem  tudta,  Ache  minek  nem  látja  az  értelmét:  az  antidepresszánsnak,  az 
öngyilkosságnak vagy annak, hogy ezt az öngyilkosságot meg akarják akadályozni. Nem mintha 
érdekelte volna. 
 – Szívességet akarok kérni – tért a lényegre Win. 
 – Nocsak, haverok lennénk? 
 – Nem. 
 – Hát akkor? 
 – Szívességet kérek – ismételte Win. – Szívességet szívességért cserébe. Ha segítesz nekem, 
én is segítek neked. 
 Frank  Ache  ezen  elgondolkodott.  Szívott  egyet  az  orrán,  és  egykor  hatalmas  kezével 
megtörölte az arcát. Középen teljesen megkopaszodott, csak feje két oldalán maradt egy-egy jókora 
pamacs. Sötét, olajos bőre megszürkült, mint egy nagyváros utcája vihar után. 
 – Miből gondolod, hogy szívességre van szükségem? 
 Win nem válaszolt. Nem lett volna értelme. 
 – Hermannak hogyan sikerült megúsznia? 
 – Erre vagy kíváncsi? 
 Win szótlanul várta a választ. 
 – Mit számít ez? 
 – Csak kíváncsi vagyok, Frank. 
 – Ismered Hermant. Mindig olyan előkelő volt. Én meg úgy néztem ki, mint egy digó. 
 – Gotti is előkelő volt. 
 – Nem. Gotti úgy nézett ki, mint egy drága öltönyökbe bújtatott varacskos disznó. 
 Frank Ache elfordította a fejét,  szemében könnyek csillogtak.  Ismét az arcához emelte a 
kezét. Ismét megszívta az orrát, aztán a nagydarab, rettegett gyilkos álarca egyszer csak darabokra 
tört.  Kitört  belőle  a  zokogás.  Win türelmesen  várta,  hogy összeszedje  magáét.  Ache hosszasan 
pityergett. 
 – Nincs egy zsebkendőd? – kérdezte végül. 
 – Töröld a narancsszínű ingujjadba – javasolta Win. 
 – Tudod, milyen érzés idebent lenni? 
 Win ezúttal sem válaszolt. 
 –  Egyedül  ülök  egy  kétszer  háromméteres  cellában.  Napi  huszonhárom órán  keresztül. 
Egyedül. Ott eszem meg a kajámat. Ott szarok. Amikor napi egy órára kimehetek sétálni az udvarra, 
senki  nincs  ott  rajtam  kívül.  Napok  telnek  el  anélkül,  hogy  emberi  hangot  hallanék.  Néha 
megpróbálok szóba elegyedni az őrökkel. Nem válaszolnak. Így telik el minden áldott nap. Ülök 
egymagamban. Nincs senki, akihez beszélhetnék. Így fogok megrohadni. – Ismét zokogni kezdett. 
 Win kísértést  érzett,  hogy előhúzza  a  léghegedűjét,  de uralkodott  magán.  Frank beszélt, 
láthatóan szüksége volt rá, hogy végre beszélhessen valakihez. És ez jó volt. 
 – Hány embert öltél meg, Frank? – kérdezte. 
 Ache egy pillanatra abbahagyta a sírást. 
 – Saját kezűleg, vagy inkább arra vagy kíváncsi, hánynak a megölésére adtam parancsot? 



 – Amelyiket akarod. 
 – Most megfogtál. Személyesen talán húszat, harmincat. 
 Mintha csak be nem fizetett parkolójegyekről beszélt volna. 
 – Percről percre jobban sajnállak – mondta Win. 
 Ha Frank ezt esetleg sértésnek vette, nem mutatta. 
 – Hé, Win, akarsz hallani valami mókásat? 
 Beszéd  közben  állandóan  előrehajolt,  kétségbeesetten  szomjazva  minden  szóbeli  vagy 
fizikai  kontaktusra.  Hihetetlen,  hogy  az  ember,  még  egy  ilyen  vadállat  is,  mint  Frank  Ache, 
mennyire vágyik más emberek társaságára, ha megfosztják tőle. 
 – Tiéd a pálya, Frank. 
 – Emlékszel Bobby Fernre? Nekem dolgozott. 
 – Talán. 
 – Nagydarab, kövér tag. Gettóból válogatott kiskorú lányokat futtatott. 
 Win emlékezett rá. 
 – Mi van vele? 
 – Láttad, hogy sírok, igaz? Nem is próbálom titkolni. Mi értelme lenne? Sírok. Na és? Az 
igazság az, hogy mindig sokat sírtam. Rendszeresen elvonultam, és kibőgtem magam egyedül. Még 
a hőskorban is. De magam sem tudom, miért.  Élveztem, ha másokat bánthatok, úgyhogy amiatt 
biztosan nem, de aztán egyszer a Családi kötelékeket néztem a tévében. Emlékszel arra a sorozatra? 
Tudod, az a kölyök játszott benne, akinek az a remegő kórsága lett. 
 – Michael J. Fox. 
 – Az. Imádtam azt a sorozatot. A nővére, Mallory nagyon dögös spiné volt. Szóval néztem a 
tévében,  az utolsó évad lehetett,  és  a  fater  szívrohamot  kapott  benne.  Szomorú jelenet  volt,  az 
öregem ugyanígy halt meg. Tudom, hogy csak egy ostoba sorozat, de rohadtul megríkatott. Gyakran 
előfordult velem. Olyankor többnyire félrevonultam, és kibőgtem magam. Sosem hagytam, hogy 
valaki meglássa. Érted, miről beszélek, nem? 
 – Értem. 
 – Szóval éppen dől a könnyem, amikor egyszer csak besétál Bobby, és látja, hogy zokogok. 
– Frank elmosolyodott.  – Bobbyval  ezer éve ismertük egymást.  A nővére volt az első csaj, aki 
megengedte, hogy a bugyijába nyúljak. Nyolcadikos koromban. A kis kurva! – Tekintete a távolba 
révedt,  ahogy újra átélte  a boldog pillanatot.  – Szóval Bobby besétált,  miközben ott  sírtam, és, 
haver,  látnod  kellett  volna  az  arcát.  Nem  tudta,  mitévő  legyen.  Esküdözni  kezdett,  hogy  ne 
aggódjak, senkinek nem árulja el. A pokolba, hiszen ő is sír minden este. Szerettem Bobbyt. Jó 
emberem volt. Szép családdal. 
 Úgyhogy azt gondoltam, futni hagyom. 
 – Mindig ilyen gáláns lovag voltál – jegyezte meg Win. 
 – Ja, persze, meg is próbáltam. De aztán akárhányszor Bobby feltűnt a közelemben, mindig 
olyan, hogy is mondjam, kellemetlenül éreztem magam. Nem mondott semmit, de egyszerre olyan 
ideges lett. Nem nézett a szemembe, meg effélék. Bobby állandóan mosolygott.  Vigyorgott meg 
nagyokat hahotázott. De attól fogva, ha nevetni hallottam, mindig az jutott eszembe: most rajtam 
röhög? Érted, miről beszélek? 
 – Ezért kinyírtad – mondta Win. 
 Frank bólintott. 
 – Horgászzsineggel vágtam el a nyakát. Ritkán használtam. Majdnem levágtam vele Bobby 
fejét. De ki az, aki nem ezt tette volna a helyemben? 
 Win széttárta a karját. 
 – Csoda, hogy addig bírtad. 
 Frank ismét túl harsányan nevetett. 
 – Jó, hogy beugrottál. 
 – Ja, a régi szép idők. 
 Frank ezen is nevetgélt egy sort. 
 Beszélni  akar,  gondolta  Win  ismét.  Tényleg  volt  benne  valami  végtelenül  szánalmas. 



Hihetetlen, hogy valamikor egy egész város rettegett ettől a megtört emberi roncstól, de Winnek 
most kapóra jött, hogy ilyen állapotban találja. 
 – Az előbb azt mondtad, Herman mindig előkelő volt. És legitimebbnek tűnt nálad. 
 – Igen, és? 
 – Kifejtenéd? 
 –  Te  is  ott  voltál.  Tudod,  hogy  mentek  a  dolgok.  Herman  mindig  törekedett  a 
törvényességre.  Ezért  akart  hírességekkel  bulizni  meg  régi  golfklubokban  játszani.  Ezért  volt 
irodája abban a belvárosi felhőkarcolóban. Tisztára akarta mosni a pénzt, mintha azzal semmissé 
tehetné, hogyan szerezte. A vége felé Herman már csak a szerencsejátékkal és az uzsorával akart 
foglalkozni. Hármat találhatsz, miért. 
 – Mert az kevésbé erőszakos? – tippelte Win. 
 – Nem. Sőt, ha lehet, még erőszakosabb a behajtás miatt. – Frank Ache előrehajolt, és Win 
érezte leheletén a halál szagát. – A szerencsejátékot és az uzsorát legálisnak érezte.  A kaszinók 
szerencsejátékból élnek, és az legális. A bankok uzsorakamatra adnak pénzt, és az is legális. Akkor 
Herman miért ne csinálhatná? 
 – És te? 
 – Én vittem a többit. Kurvák, drogok, ilyesmi. De ezt se értem, bazmeg, mert dögöljek meg, 
ha ez a Zoloft nem üt jobban, mint a heroin. És ne gyere azzal, hogy kurvákat futtatni nem legális. 
A legősibb foglalkozás. És ha jobban belegondolsz, melyik férfi nem fizet a szexért? 
 Win nem vitatkozott. 
 –  Szóval  mit  keresel  itt?  –  Frank  elmosolyodott,  és  még  mindig  volt  benne  valami 
hátborzongató. 
 Win eltűnődött, vajon hány embernek volt ez a mosoly az utolsó élménye, mielőtt meghalt. 
– Vagy inkább úgy kérdezzem, hogy Myron barátod ezúttal kinek a seggébe dugta fel az ujját? 
 Ideje kiteríteni a kártyákat. 
 – Evan Crisp. 
 Frank szeme elkerekedett. 
 – Ejha. 
 – Ejha bizony. 
 – Myron találkozott Crisppel? 
 – Igen. 
 – Crisp majdnem olyan veszélyes figura, mint te – mondta Frank. 
 – Ezt bóknak veszem. 
 – Te és Crisp… az nagy meccs lenne. Szívesen megnézném. 
 – Majd elküldöm DVD-n. 
 Sötét árny suhant át Frank arcán. 
 – Evan Crisp – mondta lassan. – Ő az egyik oka annak, hogy itt vagyok. 
 – Hogyhogy? 
 – Egyikünknek buknia kellett.  Vagy nekem, vagy Hermannak. Tudod, hogy működnek a 
dolgok. 
 Kellett egy bűnbak, akire rákenhetik. 
 Bűnbak,  gondolta  Win.  Azt  sem tudja megmondani,  hány ember  nyírt  ki  saját  kezűleg, 
köztük az egyik barátját csak azért, mert sírni látta. És bűnbakként gondol magára. 
 – Szóval vagy én, vagy Herman. Crisp Herman embere volt. Hirtelen Herman szemtanúi 
nyomtalanul eltűntek, vagy visszavonták a vallomásukat. Az enyémek nem. Ennyi. 
 – Vagyis te vitted el a balhét. 
 Frank ismét előrehajolt. 
 – A busz elé löktek. 
 – Miközben Herman vígan és legálisan éli világát – mondta Win. 
 – Úgy van. 
 Egy pillanatra találkozott a tekintetük. Frank alig láthatóan bólintott. 
 – Evan Crisp jelenleg Gabriel Wire-nek dolgozik. Tudod, ki az? 



 – Wire? Hogyne tudnám. Zenész, aki évek óta, megbízhatóan gyártja az első osztályú szart a 
tömegeknek. Myron az ügynöke? 
 – Nem neki, hanem Lexnek. 
 – Lex? Ja, a másik tehetségtelen balfék. 
 – Van valami ötleted, mit kereshet Crisp Gabriel Wire mellett? 
 Frank kivillantotta apró, Tic Tac cukorkára emlékeztető fogait. 
 –  A régi  szép  időkben  Gabriel  Wire  nyakig  benne  volt.  Drogozott,  kurvázott,  de  főleg 
játszott. 
 Win felvonta az egyik szemöldökét. 
 – Mesélj. 
 – A szívesség? 
 – El van intézve. 
 Nem beszéltek róla többet. Nem volt rá szükség. 
 – Wire sokkal tartozott Hermannak – magyarázta Frank. – Volt olyan, és most az eltűnős 
trükkje előtti időkről beszélek, szóval volt olyan, hogy fél milkával lógott Hermannak. 
 Win ezen eltűnődött. 
 – Azt beszélik, hogy valaki összevagdosta Wire arcát. 
 – Herman biztosan nem – rázta meg a fejét Frank. – Annál több esze van. Wire hangja szart  
se ér, de a mosolyától minden nőnek lecsúszik a bugyija. Egyszóval nem, Herman biztosan nem 
vágná le az aranytojást tojó tyúkot. 
 A folyosó felől üvöltés hallatszott.  Egy férfi ordított torkaszakadtából. Az ajtónál álló őr 
nem mozdult.  Frank sem reagált  a  hangra.  Az üvöltés  folytatódott,  egyre  hangosabb lett,  majd 
hirtelen elhallgatott, mintha kikapcsolták volna. 
 – Van valami elképzelésed, Crisp miért dolgozhat Wire-nek? – kérdezte Win. 
 – Ó, kétlem, hogy Wire-nek dolgozna – felelte Frank. – Szerintem? Crispet Herman küldte 
oda. 
 Valószínűleg az ő jelenléte a biztosíték arra, hogy Mr. Rock and Roll rendesen fizet. 
 Win hátradőlt, és keresztbe rakta a lábát. 
 – Tehát úgy gondolod, hogy a fivéred még mindig kapcsolatban áll Gabriel Wire-rel? 
 – Mi másért vigyázna rá Crisp? 
 – Megfordult a fejünkben, hogy Evan Crisp esetleg jó útra tért, és úgy döntött, öreg napjaira 
biztonsági őr lesz. 
 Frank ismét elmosolyodott. 
 – Magatokból indultok ki. 
 – De tévedtünk? 
 –  Mi  sosem  térünk  jó  útra,  Win.  Maximum  úgy  teszünk.  A  világban  farkastörvények 
uralkodnak. 
 Vannak,  akiket  megesznek.  Másokat  nem.  Mindnyájan,  még  Myron  haverod  is, 
gondolkodás  nélkül  kinyírnánk  százezer  vadidegent,  hogy megvédjük azt  a  néhány embert,  aki 
igazán  fontos  nekünk  –  és  bárki,  aki  mást  mond,  hazudik.  Így  vagy  úgy,  de  nap  mint  nap 
megtesszük. Rajtad áll, hogy veszel-e még egy pár cipőt, vagy inkább megmented egy éhező afrikai 
gyerek  életét.  És  mindig  a  cipőt  választjuk.  Ez  az  élet.  Mindannyian  gyilkolunk,  ha  jogosnak 
érezzük.  Ha  éhezik  a  családod,  de  egy másik  ember  halála  révén  kenyeret  adhatsz  a  kölyköd 
szájába, akkor megteszed. Mindig, habozás nélkül. De a gazdagoknak már nem kell ölniük egy kiló 
kenyérért,  ezért azt mondják: „ölni rossz dolog”, aztán szabályokat hoznak, nehogy a szegények 
elvegyék tőlük a több millió felhalmozott veknijüket, amit a dagadt családjuknak tartogatnak. Érted, 
miről beszélek? 
 – A jó és a rossz szubjektív – bólintott Win, és úgy tett,  mint aki elnyom egy ásítást.  – 
Igazán mélyen szántó gondolat, Frank. 
 Frank kuncogni kezdett. 
 – Nem sokan látogatnak. Élvezem, hogy itt vagy. 
 – Ez örvendetes. Akkor mi lenne, ha elárulnád, miben sántikál Herman és Crisp? 



 –  Az  igazat  akarod  hallani?  Nem  tudom.  De  ez  megmagyarázná,  honnan  volt  pénze 
Hermannak. 
 Amikor a zsaruk ránk szálltak, az összes számlánkat befagyasztották. Hermannak mégis volt 
kápéja az ügyvédre meg Crispre. Lehet, hogy Gabriel Wire tejelt neki. Miért is ne? 
 – Megkérdeznéd tőle? 
 – Hermantól? – Frank megrázta a fejét. – Nem szokott meglátogatni. 
 – Ó, milyen szomorú. Pedig olyan közel álltatok egymáshoz. 
 Ez volt  az a pillanat,  amikor  Win mobilja  gyors  egymásutánban kettőt  rezdült.  A dupla 
rezgés kizárólag vészhelyzetek esetére volt fenntartva. Elővette a telefont, elolvasta az üzenetet, és 
egy pillanatra lehunyta a szemét. 
 – Rossz hír? – nézett rá Frank Ache kérdőn. 
 – Igen. 
 – Menned kell? 
 Win felállt. 
 – Igen. 
 – Win, ugorj be máskor is, oké? Jó volt dumálni egy kicsit. 
 De  mindketten  tudták,  hogy  nem  fog.  Borzalmas.  Napi  huszonhárom  óra  egyedül  egy 
cellában. Nem lenne szabad ezt tenni egy emberrel,  gondolta Win, még a legelvetemültebbekkel 
sem. Ki kéne vinni a hátsó udvarra, és golyót ereszteni a fejébe. Mielőtt meghúznák a ravaszt, a 
fickó – még egy ilyen roncs is, mint Frank – biztosan könyörögni kezdene az életéért. Így megy ez. 
Az életösztön átveszi az irányítást. A halál színe előtt mindenki élni akar. Ennek ellenére a kivégzés 
költséghatékonyabb, bölcsebb és mindent egybevetve, humánusabb megoldás lenne. 
 Win biccentett az őrnek, és sietett vissza a repülőgépéhez. 
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 Myron látta,  ahogy Kitty  bizonytalan  léptekkel  halad  a  bevásárlóközpont  üzletei  között, 
mintha  attól  tartana,  hogy bármelyik  pillanatban  megnyílhat  alatta  a  föld.  Az arca  sápadt  volt. 
Egykor  oly  jellegzetes  szeplői  elhalványultak.  Állandóan  összerezzent,  és  pislogva  tekingetett 
jobbra-balra, mint aki fél, hogy megtámadják. 
 Myron egy pillanatig csak állt az üzletekből kiszűrődő mesterséges hangok kavalkádjában, 
és  eszébe  jutott  az  az  időszak,  amikor  a  pályafutása  elején  járó  Kittyről  még  sugárzott  a 
magabiztosság,  és elég volt  ránézni,  hogy tudja az ember,  az ő számára a csillagos ég a határ. 
Emlékezett rá, hogy Albanyben az egyik verseny előtt elvitte Suzze-t és Kittyt egy ehhez hasonló 
plázába.  A  két,  szárnyát  bontogató  teniszcsillag  úgy  mászkált  az  üzletek  között,  mint  két 
közönséges  kamaszlány.  Egy  időre  megszabadultak  a  felnőtt  jelmeztől,  hangosan  viháncoltak 
minden butaságon, és pontosan úgy viselkedtek, ahogy két tizenéves lányhoz illik. 
 Hiábavaló lenne feltenni a kérdést, vajon hol romlott el minden ennyire. 
 Kitty tekintete idegesen villant hol ebbe, hol abba az irányba. A jobb lába remegni kezdett. 
Myronnak  döntenie  kellett.  Odamenjen  hozzá?  Vagy  inkább  várja  meg,  míg  elindul  haza,  és 
kövesse kocsival? 
 Nyíltan vonja felelősségre, vagy próbálkozzon valami tapintatosabb módszerrel? 
 Amikor Kitty hátat fordított neki, Myron elindult felé. Meggyorsította a lépteit, mert attól 
félt,  hogy a  nő  meglátja,  és  futásnak  ered.  Úgy helyezkedett,  hogy a  legközelebbi  kijáratot,  a 
Macy’s és a Wetzel’s Pretzels között, fedezni tudja. Kétlépésnyire volt Kittytől, amikor zsebében 
megrezzent a BlackBerryje. Kitty, mintha csak megérezte volna Myron jelenlétét, megpördült. 
 – Örülök, hogy újra látlak, Kitty. 
 – Myron? – Hátrahőkölt, mint akit pofon vágtak. – Mit keresel itt? 
 – Beszélnünk kell. 
 Kittynek tátva maradt a szája a meglepetéstől. 



 – Mi… Hogyan találtál meg? 
 – Hol van Brad? 
 – Várj. Honnan tudtad, hogy itt leszek? Nem értem. 
 Myron hadarva válaszolt, igyekezett minél előbb túl lenni rajta. 
 – Megtaláltam Szívtiprót. Én mondtam neki, hogy hívjon fel, és beszélje meg veled ezt a 
találkozót. 
 Hol van Brad? 
 – Mennem kell. – Kitty indult volna, de Myron az útját állta. A nő megpróbálta kikerülni,  
Myron azonban megfogta a karját. 
 – Engedj el! 
 – Hol van az öcsém? 
 – Miért érdekel? 
 A kérdés váratlanul érte Myront. Nem tudta, mit válaszoljon rá. 
 – Beszélni akarok vele. 
 – Miért? 
 – Hogyhogy miért? A testvére vagyok. 
 – Én meg a felesége – felelte Kitty váratlan határozottsággal. – Mit akarsz tőle? 
 – Már mondtam. Beszélni akarok vele. 
 – Hogy újabb hazugságokat találj ki rólam? 
 – Én találok ki hazugságokat? Te mondtad rólam, hogy… – Ennek semmi értelme nem volt.  
Myron erőt vett  magán.  – Nézd, sajnálom, ami történt.  Ne haragudj  azért,  amit  mondtam vagy 
tettem. Fátylat akarok borítani a múltra. Azért jöttem, hogy bocsánatot kérjek. 
 Kitty megrázta a fejét. A hátuk mögött újra elindult a körhinta. Legalább húsz gyerek ült 
rajta. Néhány szülő is felszállt. Álltak a lovak mellett, nehogy a gyereküknek baja essen. A többség 
azonban lent maradt, és onnan követte tekintetével a saját csemetéjét. Minden alkalommal, amikor a 
hinta körbeért, és a gyerek elhaladt előttük, a szülők arca felragyogott. 
 – Kérlek – mondta Myron. 
 – Brad nem akar veled találkozni. 
 A hangja egy morcos kamaszlányt idézett, szavai azonban így is fájtak Myronnak. 
 – Ezt ő mondta? 
 Kitty  bólintott.  Myron  megpróbált  a  szemébe  nézni,  de  nem tudta  elkapni  a  tekintetét. 
Myronnak hátrálnia kellett egy lépést, hogy kordában tudja tartani az érzelmeit. Felejtsd el a múltat! 
Az már történelem. Próbálj közel kerülni hozzá! 
 –  Bárcsak  vissza  tudnám  csinálni  –  szólalt  meg  Myron.  –  Fogalmad  sincs,  hányszor 
megbántam azóta a történteket. 
 – Nincs már jelentősége. Most mennem kell. 
 Közel kerülni, gondolta Myron. Így nem mehet el. 
 –  Te  még  soha  semmit  nem  bántál  meg  életedben?  Soha  nem  kívántad  azt,  bárcsak 
visszamehetnél,  hogy  egyetlen  apró  dolgot  megváltoztass,  és  azzal  más  irányt  adj  az  egész 
életednek? Ha annál a lámpánál nem jobbra mentél volna, hanem balra? Ha nem fogtad volna meg 
azt a teniszütőt, tudom is én, hároméves korodban? Ha nem ment volna szét a térdem, és nem lettem 
volna ügynök, te pedig sosem találkoztál volna Braddel? Nem szoktál ilyeneken gondolkodni? 
 Begyakorolt  szöveg volt  Myron részéről,  de ez nem jelenti  azt,  hogy ne lett  volna igaz. 
Kimerültnek  érezte  magát,  ahogy  befejezte.  Egy  hosszú  másodpercig  némán  álltak  egymással 
szemben, és egy pillanatra elhalkult körülöttük a pláza nyüzsgése. 
 Amikor Kitty végül megszólalt, olyan halkan beszélt, hogy Myron alig hallotta, mit mond. 
 – Ez nem így működik. 
 – Mi nem így működik? 
 – Én is tettem olyasmit, amit később megbántam – mondta a távolba révedve. – De nem 
akarok visszamenni. Ha jobb helyett balra fordulok, vagy ha nem fogom meg azt a teniszütőt, akkor 
sosem  találkoztam  volna  Braddel.  És  akkor  Mickey  sem született  volna  meg.  –  A  fia  puszta 
említésétől könnyek szöktek a szemébe. – Bármi történt is, sosem mennék vissza, hogy ezt kockára 



tegyem. Ha csak egyetlen dolgot megváltoztatnék, például hatodikban négyes helyett ötöst kapnék 
matekból, azzal talán olyan láncreakciót indítanék el, aminek a vége átírna egy spermiumot vagy 
egy petesejtet, és Mickey nem lenne. Érted? 
 Sosem látott unokaöccsének neve lasszóként tekeredett Myron szívére. Minden önuralmára 
szüksége volt, hogy ne remegjen a hangja, amikor megszólalt. 
 – Milyen srác Mickey? 
 Mintegy varázsütésre eltűnt a drogos, eltűnt az egykori teniszező, és egy csillogó szemű, 
büszke anya állt a helyén. 
 –  A  legnagyszerűbb  fiú  a  világon.  –  Elmosolyodott,  de  Myron  látta  a  mosoly  mögött 
megbúvó  szomorúságot.  –  Okos,  erős  és  jószívű.  Minden  áldott  nap  le  tud  nyűgözni.  Imád 
kosárlabdázni. –
 Halkan kuncogott egyet. – Brad szerint egy nap akár téged is lepipálhat. 
 – Szívesen megnézném játék közben. 
 Kitty megmerevedett, arca elkomorodott, mintha lehúzták volna a rolót. 
 – Arra nem fog sor kerülni. 
 Myron érezte, hogy elveszíti, ideje témát váltani, hátha azzal sikerül meglepnie. 
 – Miért írtad Suzze üzenőfalára azt, hogy NEM TŐLE VAN? 
 – Miről beszélsz? – válaszolt,  de a hangja nem volt  meggyőző.  Kinyitotta  a táskáját,  és 
vadul kotorászni kezdett benne. Myron belesett a táskába, és két gyűrött cigarettásdobozt pillantott 
meg. 
 Kitty kihalászott egy szálat, a szájába tette, és villámló tekintettel nézett Myronra, nehogy 
szólni merjen. Myron nem szólalt meg. 
 Kitty a kijárat felé indult. Myron nem tágított mellőle. 
 – Ugyan már, Kitty, kár tagadnod, tudom, hogy te voltál. 
 – Muszáj rágyújtanom. 
 Elsétáltak két étterem, egy Ruby Tuesday és egy McDonald’s mellett. A McDonald’s egyik 
bokszában egy végtelenül giccses Ronald McDonald szobor üldögélt. Ronald rikítóra festett képpel 
és  széles  vigyorral  az  arcán  bámulta  a  járókelőket.  Myron  eltűnődött,  vajon  a  gyerekeknek 
nincsenek-e tőle rémálmai, mert amikor Myron nem tudta, mi legyen a következő lépés, általában 
ilyen ostobaságokon töprengett. 
 Kitty már elő is vette az öngyújtót. Nagyot szívott a cigiből, behunyta a szemét, majd kifújta 
a füstöt. 
 Autók cirkáltak lassan, üres parkolóhelyre vadászva. Kitty szívott még egy slukkot. Myron 
egy idő
 után elunta a várakozást. 
 – Kitty? 
 – Nem kellett volna megírnom azt a kommentet – mondta. 
 Tehát tényleg ő volt. Beismerte. 
 – Miért csináltad? 
 – Gondolom, a jó öreg bosszú hajtott. Amikor terhes voltam, azt mondta a férjemnek, nem 
tőle van a gyerek. 
 – Ezért úgy döntöttél, visszaadod neki a kölcsönt? 
 Újabb slukk. 
 – Akkor jó ötletnek tűnt. 
 Hajnali három óra tizenhétkor. Csak úgy rajzanak olyankor a jó ötletek. 
 – Gondolom, be voltál lőve. 
 – Tessék? 
 Ez hiba volt. 
 – Semmi. 
 –  Dehogynem,  hallottam.  –  Kitty  megrázta  a  fejét,  eldobta  a  félig  szívott  cigarettát,  és 
rátaposott a sarkával. – Semmi közöd hozzá. Nem akarom, hogy része legyél  az életünknek. És 
Brad sem akarja. –



 Ismét furcsán csillogott a szeme. – Mennem kell. 
 Megfordult, hogy visszamenjen a bevásárlóközpontba, de Myron a vállára tette a kezét. 
 – Mi folyik itt, Kitty? 
 – Vedd le rólam a kezed! 
 Myron nem vette le. Sógornőjére pillantott,  és látta,  hogy az illúzió szertefoszlott,  ismét 
ugyanolyan elérhetetlen távolságban van tőle, mint volt. Kitty sarokba szorított állatnak tűnt. Egy 
sarokba szorított, rosszindulatú vadállatnak. 
 – Vedd le rólam a kezed. 
 – Nem hiszem el, hogy Brad ezt eltűri. 
 – Mit? Nem vagyunk kíváncsiak rád! Lehet, hogy te már elfelejtetted, mit tettél velünk…
 – Csak hallgass meg, jó? 
 – Vedd le rólam a kezed! Most azonnal! 
 Nem  lehetett  beszélni  vele.  Irracionális  viselkedése  feldühítette  Myront.  Érezte,  hogy 
felmegy a vérnyomása.  Újra  eszébe jutottak  a  borzalmas dolgok,  amiket  Kitty  művelt  – ahogy 
hazudott,  ahogy rábeszélte  az  öccsét,  hogy külföldre  menjenek.  A klubban történtekre  gondolt, 
ismét bevillant a kép, ahogy Kitty Joel Fishman előtt térdel. 
 –  Tényleg  ennyire  szétdrogoztad  az  agyadat,  Kitty?  –  kérdezte  most  már  jóval 
ingerültebben. 
 – Miről beszélsz? 
 Myron közelebb hajolt a nőhöz, arcuk alig néhány centiméterre volt egymástól. 
 – A dílereden keresztül találtalak meg – sziszegte összeszorított fogakkal. – Megkerested 
Lexet, hátha ő segít kábítószerhez jutnod. 
 – Ezt Lex mondta? 
 –  Az  ég  szerelmére,  nézz  már  végig  magadon!  –  Myron  most  már  meg  sem  próbálta 
palástolni undorát. – Tényleg azt akarod bemesélni nekem, hogy nem lövöd magad? 
 Kitty szeme megtelt könnyekkel. 
 – Ki vagy te? Az életmód-tanácsadóm? 
 – Gondold végig, hogyan találtalak meg. 
 Kitty szeme zavartan összeszűkült. Myron várt. Aztán Kitty végre megértette, miről beszél. 
Myron bólintott. 
 – Amit aznap este műveltél a klubban – mondta Myron –, az videón is megvan. 
 Kitty megrázta a fejét. 
 – Nem értesz semmit. 
 – A saját szememmel láttam. 
 – Te mocskos rohadék! Most már értem. – Megtörölte a szemét.  – Meg akarod mutatni 
Bradnek, igaz? 
 – Dehogy akarom. 
 – Ezt nem hiszem el. Tényleg videóra vettél? 
 – Nem én. A klub. A biztonsági kamera felvétele. 
 – És képes voltál megszerezni? Te rohadék! 
 – Hé, állítsd le magad – emelte fel a hangját Myron. – Nem én szoptam le egy vadidegen 
faszát egy adag heroinért! 
 Kitty  megtántorodott,  mintha  felpofozták  volna.  Seggfej.  Myron  megfeledkezett  a  saját 
figyelmeztetéséről.  Idegenekkel  tudta,  hogyan  kell  beszélni,  hogyan  kell  kifaggatni  őket.  A 
családtagokkal azonban mindig félrecsúszik a dolog. 
 – Nem úgy értettem… Nézd, Kitty, én tényleg segíteni akarok. 
 – Segíteni? Így? Legalább egyszer próbálj meg igazat mondani. 
 – Ez az igazság. Segíteni akarok. 
 – Nem erről beszélek. 
 – Hanem miről? 
 Kitty  arcára  hátborzongatóan ravasz mosoly ült  ki,  s  ettől  úgy festett,  mint… mint  egy 
drogos, aki nem kapta meg az adagját. 



 – Mit mondanál Bradnek, ha újra találkoznátok? Áruld el az igazat! 
 Ezzel  sikerült  Myronba  fojtania  a  szót.  Végeredményben  miért  is  van  itt?  Win  mindig 
figyelmeztette, hogy tartsa szem előtt a végcélt. Két feladatot kapott. Egy: Suzze arra kérte, találja 
meg Lexet. 
 Teljesítve.  Kettő:  Suzze  tudni  akarta,  ki  írta  az  üzenőfalára,  hogy  NEM  TŐLE  VAN. 
Teljesítve. 
 Lehetséges,  hogy  drogos  Kittynek  igaza  van?  Ugyan  mit  mondana  Bradnek,  ha 
találkoznának? 
 Persze, bocsánatot kérne, és megpróbálna kibékülni vele. De azután? 
 Megtartaná magának, amit azon a videofelvételen látott? 
 –  Sejtettem.  –  Kitty  arcára  olyan  önelégült  és  diadalmas  kifejezés  ült  ki,  hogy  Myron 
legszívesebben szájon vágta volna. – Elmondanád neki, hogy micsoda kurva vagyok. 
 – Nem hiszem, hogy bármit is mondanom kellene. A felvétel önmagáért beszél, nem igaz? 
 Kitty megpofozta. A drogok nem tompították az egykori élsportoló fizikai erejét. Myronnak 
csengett a füle az ütés erejétől. Kitty ismét megpróbálta faképnél hagyni. Myron égő arccal utána 
nyúlt, és elkapta a könyökét, talán egy fokkal durvábban a kelleténél. Kitty próbált kiszabadulni a 
markából, mire Myron erősen megszorította. Kitty felszisszent. 
 – Aúú, ez fáj! 
 – Minden rendben, hölgyem? 
 Myron  megfordult.  A  bevásárlóközpont  két  biztonsági  embere  állt  mögöttük.  Myron 
elengedte Kitty könyökét.  Kitty berohant a plázába.  Myron követni akarta, de a biztonságiak az 
útját állták. 
 – Ez nem az, aminek látszik – magyarázta Myron. 
 A két pasas túl fiatal volt ahhoz, hogy olyan unott képpel forgassák a szemüket, amit egy 
ilyen mondat megérdemelt volna, de azért megkísérelték. 
 – Sajnálom, uram, de…
 Nem  volt  idő  magyarázkodni.  Myron  focistamódra  egy  testcsellel  jobbra  lépett,  majd 
elszáguldott az őrök mellett. 
 – Hé! Álljon meg! 
 Nem állt meg. Végigrohant a folyosón. A biztonságiak üldözőbe vették. A körhinta melletti 
kereszteződésnél megtorpant, és körülnézett: balra a Spencer ’s Gifts, szemközt a Macy’s, jobbra a 
Starbucks. 
 Sehol semmi. 
 Kitty eltűnt. Már megint. De talán jobb is így. Talán lesz ideje újragondolni, kitalálni, mit is 
akar valójában. A biztonságiak utolérték. Egyikükön látszott, hogy azt fontolgatja, ráveti magát, de 
Myron felemelte a kezét. 
 – Nyugi, srácok, vége. Már itt sem vagyok. 
 Addigra nyolc másik biztonsági őr is odaért a pláza különböző pontjairól, de egyikük sem 
akart  feltűnést,  ezért  egyszerűen  csak  kikísérték.  Myron  beült  az  autójába.  Szép  volt,  Myron, 
dicsérte meg önmagát.  Ezt igazán ügyesen elintézted. De végül is mire számítottál Kittytől?  Az 
rendben, hogy látni akarod az öcsédet, de mi értelme van ezt sürgetni? Tizenhat évet vártál. Igazán 
várhatsz még egy kicsit. Felejtsd el Kittyt,  mondta magának. Majd megpróbálod elérni Bradet e-
mailben, esetleg apán keresztül. 
 Megcsörrent Myron mobilja. Búcsút intett a kedves biztonságiaknak, és a zsebébe nyúlt. A 
kijelzőn ez állt: LEX RYDER. 
 – Halló? 
 – Ó, istenem…
 – Lex? 
 – Kérlek… siess. – Zokogni kezdett. – Most tolják ki. 
 – Lex, nyugodj meg. 
 – Az én hibám. Ó, istenem. Suzze…
 – Mi történt Suzze-val? 



 – Mondtam, hogy ne ártsd bele magad. 
 – Suzze jól van? 
 – Miért nem tudtál a magad dolgával törődni? 
 További zokogás. Myron jeges szorítást érzett a mellkasában. 
 – Kérlek, Lex, figyelj rám. Nyugodj meg, és mondd el, mi történt. 
 – Igyekezz. 
 – Hol vagy? 
 Megint csak a zokogás. 
 – Lex? Hol vagy? 
 Fojtott hüppögés, sírás, majd két szó:
 – A kórházban. 
 Nehéz volt bármi mást kihúznia Lexből. 
 Myronnak  végül  sikerült  megtudnia,  hogy  Suzze-t  a  Szent  Anna  Kórházba  szállították. 
Ennyi elég is volt. Myron azonnal írt egy SMS-t Winnek, és felhívta Esperanzát. 
 – Rajta vagyok – felelte Esperanza. 
 Myron megpróbálta beütni a kórházat a GPS-be, de remegett a keze, aztán a GPS túl sokáig 
gondolkodott,  úgyhogy Myron elindította az autót,  aztán meg az a rohadt biztonsági berendezés 
nem engedte, hogy bármit is betápláljon a készülékbe. 
 A  New  Jersey  Turnpike-on  dugóba  került,  dühében  nyomni  kezdte  a  dudát  és  vadul 
hadonászott  a  karjával,  mint  egy  elmebeteg.  A  legtöbb  autós  ügyet  sem  vetett  rá.  Mások  a 
telefonjuk után nyúltak,  valószínűleg azért,  hogy hívják a zsarukat,  és figyelmeztessék őket egy 
őrültre, aki bekattant a forgalomtól. 
 Myron felhívta Esperanzát. 
 – Megtudtál valamit? 
 – A kórház nem ad felvilágosítást telefonon keresztül. 
 – Oké. Ha bármit megtudsz, azonnal hívjál. Tíz-tizenöt perc, és ott vagyok. 
 Tizenöt kellett hozzá. Befordult a kórház zsúfolt parkolójába. Tett néhány kört, aztán úgy 
döntött,  a  pokolba vele.  Ráparkolt  egy másik  autóra,  elállva  annak az útját,  és  benne hagyta  a 
kocsiban a slusszkulcsot.  A bejárat  felé  rohant,  elszáguldott  a kék köpenyben dohányzó ápolók 
mellett, és berontott a sürgősségi osztályra. Megállt az információs pultnál, ahol hárman várakoztak 
előtte. 
 Egyik lábáról a másikra billegve várta a sorát, mint egy hatéves gyerek, akinek pottyantania 
kell. 
 Végül rá került a sor. Megmondta, kit keres. A pult mögött ülő nő kérlelhetetlen, „mindent 
láttam már” arccal nézett rá. 
 – Családtag? – kérdezte olyan rideg hangon, hogy egy automata is megirigyelhette volna. 
 – Az ügynöke vagyok, és közeli barátja. 
 Begyakorolt sóhaj. Myron látta, hogy csak az idejét vesztegeti. Szemével pásztázni kezdte a 
helyiséget, hátha megpillantja Lexet, Suzze anyját vagy valaki mást, akit ismer. Az egyik sarokban 
meglepetten fedezte fel Loren Muse-t, a megyei főnyomozót. Myron egy Aimee Biel nevű tinédzser 
eltűnése kapcsán ismerkedett meg Muse-zal néhány évvel korábban. Muse kezében ott volt a kis 
zsarunotesz. Beszélt valakivel, aki takarásban volt Myron elől, és közben jegyzetelt. 
 – Muse? 
 A nő felkapta a fejét. Myron tett egy lépést jobbra. Hohó! Most már látta, kivel beszélget. 
Lex Ryder állt mellette. Lex borzalmasan nézett ki, az arca hullaszürke volt, tekintete a semmibe 
révedt, erőtlenül támaszkodott a falnak. Muse becsukta a noteszét, és Myron felé indult. Alacsony 
nő volt,  alig  százötven centi,  Myron  pedig  százkilencvenhárom.  Megállt  előtte,  és  felnézett  rá. 
Myronnak nem tetszett az, amit az arcán lát. 
 – Hogy van Suzze? – kérdezte. 
 – Suzze meghalt – felelte Muse. 
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 Herointúladagolás végzett vele. 
 Muse  ezt  magyarázta  Myronnak,  aki  elhomályosult  tekintettel  egyre  csak  a  fejét  rázta. 
Amikor végre meg tudott szólalni, azt kérdezte:
 – Mi történt a babával? 
 – Életben van – válaszolta Muse. – Császárral világra hozták. Kisfiú. Úgy tűnik, egészséges, 
de a koraszülött intenzív osztályra vitték. 
 Myron megpróbált némi megkönnyebbülést érezni a hír hallatán, de a zsibbadt döbbenet, 
ami rátelepedett, nem akart enyhülni. 
 – Suzze nem ölte volna meg magát, Muse. 
 – Lehet, hogy véletlen volt. 
 – Leszokott. 
 Muse úgy bólintott, ahogy a zsaruk akkor szoktak, amikor nem akarnak vitatkozni. 
 – Ki fogjuk vizsgálni. 
 – Évek óta tiszta volt. 
 Újabb tapintatos bólintás. 
 – Muse, higgye el…
 –  Mit  akar  tőlem,  Myron?  Ki  fogjuk  vizsgálni,  de  jelen  pillanatban  minden  jel 
herointúladagolásra mutat. Erőszakos behatolásnak semmi nyoma. Mint ahogy dulakodásnak sem. 
Ráadásul nem ez lett volna az első eset, hogy kábítószerhez nyúl. 
 – Annak már vége. Lezárta az életének azt a szakaszát. Éppen gyereket várt. 
 – Hormonok – felelte Muse. – Néha ostoba dolgokra késztetik az embert. 
 – Ugyan már, Muse. Hány olyan nyolc hónapos terhest ismer, aki öngyilkosságot követett  
el? 
 – És maga hány olyan drogfüggőt ismer, aki leszokott, és örökre tiszta maradt? 
 Myron azonnal az öccse feleségére, Kittyre gondolt – egy újabb drogfüggő, aki nem tudott 
tiszta maradni. Egyszerre végtelenül fáradtnak érezte magát. Meglepő módon – vagy talán nem is 
volt benne semmi meglepő – gondolatai a menyasszonyára terelődtek. A gyönyörű Terese. Hirtelen 
rátört a vágy, hogy sarkon forduljon, és itt hagyja az egészet. Besokallt. Nem érdekelte az igazság. 
Nem érdekelte Kitty meg Brad, nem érdekelte Lex, semmi mást nem akart, mint felszállni az első, 
Angolába tartó gépre, és átölelni az egyetlen személyt a világon, aki képes megszabadítani ettől az 
őrülettől. 
 – Myron? 
 Muse-ra pillantott, és megkérdezte:
 – Láthatom? 
 – Mármint Suzze-t? 
 – Igen. 
 – Miért akarja látni? 
 Myron maga sem tudta a választ.  Talán azért  volt  szüksége rá, hogy valóságossá váljon 
számára,  hogy végleg – ó, mennyire  gyűlölte ezt a szót – le tudja zárni magában. Suzze tenisz  
közben  himbálódzó  copfjára  gondolt.  Eszébe  jutottak  a  La-La-Latténak  készített  fergeteges 
fényképek, vidám nevetése, ahogy rágózott meccs közben, és az arckifejezése, amikor felkérte a 
gyermeke keresztapjának. 
 – Tartozom neki ennyivel – felelte végül. 
 – Nyomozni akar? 
 Myron megrázta a fejét. 
 – A magáé az ügy. 
 – Egyelőre nincs is ügy. Az áldozat túladagolta magát. 
 Elindultak visszafelé a folyosón, és megálltak az egyik ajtónál a szülészet előtt. 



 – Itt várjon – mondta Muse. 
 Bement az ajtón. Amikor visszajött, így szólt:
 – A kórház kórboncnoka bent van nála. Lemosta a… tudja… a császár után. 
 – Értem. 
 – Azért teszem ezt, mert még mindig tartozom magának egy szívességgel – folytatta Muse. 
 Myron bólintott. 
 – Vegye úgy, hogy kvittek vagyunk. 
 – Nem csak ezért csinálom. Azt akarom, hogy őszinte legyen velem. 
 – Rendben. 
 Muse  kinyitotta  az  ajtót,  és  bekísérte  Myront  a  kórterembe.  A gurulós  hordágy mellett 
kórházi köpenyben egy férfi állt teljesen mozdulatlanul – Myron feltételezte, hogy ő a kórboncnok. 
Suzze a hátán feküdt. A haláltól senki nem látszik fiatalabbnak, idősebbnek, nyugodtabbnak vagy 
izgatottabbnak. A halál üressé teszi az embert,  mintha minden eltávozott  volna belőle,  akár egy 
hirtelen  kiürített  házból.  A  halál  tárggyá  alacsonyítja  a  testet  –  székké,  irattartó  szekrénnyé, 
kődarabbá. Porból lettünk, porrá leszünk, ugyebár. Myron szerette volna elhinni az összes ilyenkor 
szokásos közhelyet, hogy az élet megy tovább, és hogy Suzze a folyosó másik végén fekvő
 gyermekében  fog  továbbélni,  de  most  valahogy  mégsem  tudta  elfogadni  ezeket  a 
gondolatokat. 
 – Ismer valakit, aki a halálát kívánhatta? – tette fel a kérdést Muse. 
 Myron nem akart belemenni a részletekbe, ezért az egyszerűbb választ adta:
 – Nem. 
 – A férje mintha sokkos állapotba került  volna,  de láttam már férjeket,  akik Oscar-díjas 
alakítást nyújtottak a feleségük megölése után. Lex amúgy azt állítja, hogy a magánrepülőgépével 
jött Adionáról. Akkor ért ide, amikor Suzze-t már kifelé tolták. Ellenőrizni fogjuk az alibijét. 
 Myron nem szólt semmit. 
 – Az épület a sajátjuk, Lexé és Suzze-é – folytatta Muse. – Egyelőre nincs hír arról, hogy 
bárki  megfordult  volna  a  házban,  bár  elég  laza  ott  a  felügyelet.  Ha  szükségesnek  látszik, 
komolyabban is utánanézhetünk a dolognak. 
 Myron közelebb lépett a holttesthez. Megérintette Suzze arcát. Semmi. Mintha egy székre 
vagy irattartó szekrényre helyezte volna a kezét. 
 – Ki hívta a mentőket? 
 – A történetnek ez a része egy kicsit furcsa – ismerte el Muse. 
 – Miért? 
 – Egy spanyol akcentussal beszélő férfi hívta az ügyeletet a lakás egyik telefonjáról. Mire a 
mentősök odaértek, a férfi eltűnt. Azt gyanítjuk, valószínűleg egy illegálisan dolgozó takarító, aki 
nem akart  bajba kerülni. – Ennek nem volt semmi értelme,  de Myron nem akarta  forszírozni a 
témát.  –  Persze az is  lehet,  hogy együtt  lőtte  be magát  valakivel,  aki  szintén  nem akart  bajba 
kerülni. Vagy akár a dílere is lehetett. Ennek is utána fogunk nézni. 
 Myron a kórboncnokhoz fordult. 
 – Megnézhetem a karját? 
 A  férfi  Muse-ra  pillantott.  A  nő  bólintott.  A  kórboncnok  felemelte  a  lepedőt.  Myron 
megkereste a vénáját. 
 – Hol szúrta meg magát? – kérdezte. 
 A kórboncnok egy piros foltra mutatott a könyökhajlatában. 
 – Lát régebbi szúrásnyomokat? – kérdezte Myron. 
 – Igen – felelte a férfi. – Nagyon régieket. 
 – Más friss nyomot? 
 – Nem, a karján nem. 
 Myron Muse felé fordult. 
 – Ez azért van, mert évek óta nem drogozott. 
 – Az emberek a legkülönbözőbb helyeken szokták megszúrni magukat – mondta Muse. – 
Még fénykorában, amikor teniszszerelésben közlekedett, az a hír járta Suzze-ról, hogy… hmm… 



kevésbé feltűnő helyeken lövi magát. 
 – Akkor ellenőrizzék az egész testét. 
 Muse a fejét ingatta. 
 – Minek? 
 – Azt akarom, hogy a saját szemével lássa, Suzze nem drogozott. 
 A kórboncnok megköszörülte a torkát. 
 –  Szükségtelen  –  mondta.  –  A  holttest  felületes  vizsgálatát  már  elvégeztem.  Valóban 
találtam néhány régi heget ott, a combtövénél lévő tetoválás mellett, de friss sebet nem. 
 – Friss sebet nem – ismételte Myron. 
 – Ez még akkor sem bizonyítja  az idegenkezűséget  – jegyezte  meg Muse.  –  Talán  úgy 
döntött, egyetlen adaggal pótolja be a kimaradt éveket. De az is lehet, hogy szándékosan adagolta 
túl magát. 
 Myron hitetlenkedve tárta szét a karját. 
 – Nyolc hónapos terhesen? 
 – Oké, akkor fordítsuk meg. Mondja meg: ki akarta volna megölni? És még inkább: hogyan? 
Mint említettem, dulakodásnak semmi nyoma. Erőszakos behatolásnak semmi nyoma. Egyvalamit 
mutasson, ami azt támasztja alá, hogy nem öngyilkosság vagy véletlen túladagolás volt. 
 Myron nem tudta eldönteni, mennyit áruljon el. 
 – Valaki írt a Facebook-oldalára – kezdte, aztán elhallgatott. Jeges borzongás futott végig a 
gerincén. 
 Muse észrevette. 
 – Mi az? – kérdezte. 
 Myron a kórboncnokhoz fordult. 
 – Azt mondta, hogy a tetoválása mellett? 
 A férfi ismét Muse-ra nézett engedélyért. 
 –  Várjon  egy  pillanatot  –  emelte  fel  a  kezét  Loren  Muse.  –  Azt  mondta,  valaki  írt  a  
Facebook-oldalára? 
 Myron nem várt. Újra emlékeztette magát, hogy ez már nem Suzze, de ezúttal érezte, hogy 
könnyek szöknek a szemébe. Suzze annyi mindent túlélt, végül sikerült megtalálnia a maga útját, és 
most, amikor úgy tűnt, minden a helyére kerül – mindegy, eljött az ideje, hogy Myron férfiként 
viselkedjen. 
 Pokolba  a  kifogásokkal.  Suzze  a  barátja  volt.  Segítségért  fordult  hozzá.  Tartozik  neki 
ennyivel. 
 Mielőtt Muse megakadályozhatta volna, felhajtotta a lepedőt. Szeme azonnal a combtövére 
siklott,  és  valóban  ott  volt.  A  tetoválás.  Ugyanaz  a  tetoválás,  mint  ami  a  NEM  TŐLE  VAN 
komment mellett. 
 Ugyanaz a tetoválás, mint amit Myron a Gabriel Wire-ről készült fotón látott. 
 – Mi a baj? – kérdezte Muse. 
 Myron Suzze combját bámulta. Gabriel Wire és Suzze ugyanolyan tetoválást viselt a bőrén. 
A következtetés egyértelmű volt. 
 – Mit ábrázol ez a tetoválás? – faggatta Muse. 
 Myron  próbálta  lelassítani  a  fejében  száguldó  gondolatokat.  A  tetoválás  szerepelt  a 
kommentben.  A  kérdés  az:  honnan  tudott  róla  Kitty?  Miért  tette  ki  a  Facebookra?  És  a 
legfontosabb: Lex vajon nem tudott róla, hogy a feleségének és Gabrielnek ugyanaz a szimbólum 
van a combjára tetoválva? 
 Ha összeadjuk ezt a kettőt, gondolta Myron, a NEM TŐLE VAN szavakat és a tényt, hogy 
Suzze ugyanolyan tetoválást visel a bőrén, mint Gabriel Wire, akkor nem csoda, hogy Lex bekattant 
attól a kommenttől. 
 – Hol van Lex? – kérdezte Myron. 
 Muse összefonta a karját a mellkasa előtt. 
 – Most komolyan gondolja, hogy nem árulja el, miről van szó, nagyfiú? 
 – Valószínűleg semmiről. A picivel van? 



 Muse összevonta a szemöldökét, és várt. 
 – Egyébként se mondhatok semmit – tette hozzá Myron. – Legalábbis egyelőre. 
 – Mi a fenéről beszél? 
 – Ügyvéd vagyok, Muse. Lex és Suzze képviselője. 
 – Maga az ügynökük. 
 – Ügyvéd is vagyok. 
 – Na, ne! Meg ne próbálja lenyomni a torkomon a harvardi diplomáját! Főleg azok után ne, 
hogy beengedtem ide megnézni a holttestet. 
 – Meg van kötve a kezem, Muse. Beszélnem kell az ügyfelemmel. 
 – Az ügyfelével? – Muse villogó szemmel mutatott Suzze holttestére. – Gyerünk, mire vár? 
De nem vagyok benne biztos, hogy meg fogja hallani. 
 – Ne legyen ízléstelen, Muse. Hol van Lex? 
 – Komolyan beszél? 
 – Igen. 
 – Mostanáig azért lobbizott,  hogy gyilkosságként kezeljem az ügyet, most meg ködösít – 
mondta Muse. – De azért  árulja el  nekem: ha Suzze-t valóban meggyilkolták,  ki az első számú 
gyanúsított? 
 Myron nem válaszolt. Muse tölcsért formált a kezéből, és a füléhez emelte. 
 – Nem hallom, nagyfiú. De nem is kell válaszolnia, mert az ilyen ügyekben mindig ugyanaz 
a válasz: a férj. Mindig a férj az első számú gyanúsított. No, most mi lesz, Myron? Mi van akkor, ha 
az egyik ügyfele kinyírta a másikat? 
 Myron vetett még egy utolsó pillantást Suzze-ra. Halott. Zsibbadtnak érezte magát, mintha 
leállt volna a vérkeringése. Suzze halott.  Képtelen volt felfogni. Legszívesebben összerogyott  és 
zokogva püfölte volna a padlót. Kilépett a helyiségből, és a nyilakat követve az újszülött osztály 
felé indult. Muse ott lihegett a nyomában. 
 – Mit akart mondani arról a Facebook-kommentről? – kérdezte. 
 – Ne most, Muse. 
 Követte a balra mutató nyilat. Az újszülött osztály a bal oldalon volt. Odaért, és benézett az 
ablakon. 
 Hat csecsemő feküdt sorban egymás mellett, mindegyik a saját bölcsőjében, rózsaszín vagy 
kék csíkos fehér takaró alatt, parányi sapkával a fején. Születésük után azonnal lajstromba vették 
őket, és most a kék, illetve rózsaszín lapocskákon ott díszelgett a nevük és világra jövetelük pontos 
dátuma. 
 Az  újszülött  osztálytól  egy  másik  üvegfallal  elválasztva  helyezkedett  el  a  koraszülött 
intenzív osztály. 
 Jelenleg mindössze egy gyerek és egy szülő tartózkodott ott. Lex egy hintaszékben ült, de 
nem hintázott vele. Sárga köpenyt viselt. A csecsemő a jobb karján pihent, bal kezével a pici fejét 
fogta. 
 Könnyek csorogtak Lex arcán. Myron egy végtelenül hosszú másodpercig szótlanul figyelte. 
Muse odalépett mellé. 
 – Mi folyik itt, Myron? 
 – Egyelőre még én sem tudom. 
 – Van fogalma róla, mekkora médiacirkusz lesz ebből? 
 Ez volt a legkisebb gondja. Az ajtóhoz lépett. Egy nővér tartóztatta fel, és elküldte kezet 
mosni. 
 Azután sárga köpenyt és ugyanolyan színű szájmaszkot adott rá. Myron a hátával tolta be az 
ajtót. Lex nem nézett fel. 
 – Lex? 
 – Ne most. 
 – Azt hiszem, beszélnünk kell. 
 Lex végre felemelte a tekintetét. A szeme véreres volt. Amikor megszólalt, halkan csengett a 
hangja. 



 – Megkértelek, hogy szállj ki, nem? 
 Csönd. Myron tudta, hogy később ezek a szavak majd fájni fognak. Később, amikor majd 
lepihen, és aludni próbál, a bűntudat megragadja a szívét, és összetöri, mint egy ócska papírpoharat. 
 – Láttam a tetoválását – mondta Myron. – Ugyanaz, mint abban a kommentben. 
 Lex behunyta a szemét. 
 – Suzze volt az egyetlen nő, akit valaha szerettem. És most elment. Örökre. Soha többé nem 
fogom viszontlátni.  Soha többé nem ölelhetem meg.  Ez a  fiú,  a te  keresztfiad,  soha nem fogja 
megismerni az anyját. 
 Myron némán állt. Érezte, hogy valami remegni kezd a mellkasában. 
 – Beszélnünk kell, Lex. 
 – De nem ma este. – A hangja meglepően gyengéd volt. – Ma este semmi mást nem akarok, 
csak itt ülni és megvédeni a fiamat. 
 – Mitől akarod megvédeni? 
 Lex nem válaszolt.  Myron telefonja hirtelen rezegni  kezdett.  Lopva rápillantott,  és látta, 
hogy az apja hívja. Kilépett a folyosóra, és a füléhez emelte a készüléket. 
 – Apa? 
 – Hallottam a rádióban, mi történt Suzze-val. Igaz? 
 – Igen. Itt vagyok a kórházban. 
 – Részvétem. Szegény lány. 
 – Köszönöm. Nézd, apa, most kicsit elfoglalt…
 – Ha végeztél, esetleg be tudnál ugrani? 
 – Ma este? 
 – Ha megoldható. 
 – Valami baj van? 
 – Beszélni  akarok veled valamiről  – mondta  az apja.  – Jöhetsz bármilyen későn. Ébren 
leszek. 
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 Mielőtt elhagyta volna a kórházat, Myron felvette a jogászkalapját, és figyelmeztette Loren 
Muse-t,  hogy  Lex  Rydert  kizárólag  az  ügyvédje  jelenlétében  hallgathatja  ki.  Muse  erre  azt 
válaszolta Myronnak, hogy sokasodjon és szaporodjon, de nem pont ezekkel a szavakkal. Közben 
Win és Esperanza is megérkeztek. Win beszámolt nekik Frank Ache-nél tett látogatásáról. Myron 
csöndben emésztgette az új információkat. 
 – Talán fel kellene keresnünk Herman Ache-t – mondta némi hallgatás után Win. 
 –  Talán  fel  kellene  keresnünk  Gabriel  Wire-t  –  felelte  Myron.  Esperanzához  fordult.  – 
Ellenőrizd,  kérlek,  a  kedvenc  franciatanárunkat  is.  Tudni  akarom,  Szívtipró  hol  volt  Suzze 
halálának időpontjában. 
 – Oké – bólintott Esperanza. 
 – Hazaviszlek – ajánlotta fel Win. 
 De Myron nemet intett a fejével. Szüksége volt egy kis egyedüllétre. Hátrálnia kellett egy 
lépést, hogy hideg fejjel tudja elemezni a helyzetet.  Talán Muse-nak van igaza, gondolta. Talán 
tényleg  szimpla  túladagolás  volt.  Talán  előző  éjszaka,  amikor  Suzze-val  a  Manhattanre  néző 
erkélyen beszélgettek a titkokról és Kitty iránti bűntudatáról – talán ezzel megidézte régi démonait. 
Talán. 
 Myron beült a kocsijába, és hazafelé indult, Livingstonba. Felhívta az apját, hogy már úton 
van. 
 – Vezess óvatosan – mondta Al Bolitar. 
 Myron azt remélte, hogy apja már most elárulja, miről is akar beszélni vele, de nem tette. A 
rádió máris  beszámolt az „egykori  balhés teniszező,  Suzze T” haláláról,  és Myron sokadszor is 



eltűnődött a média érzéketlenségén. 
 Sötét volt már, amikor Myron megállt az ismerős épület előtt. Az emeleti hálószobában – 
amelyen gyerekkorukban Braddel osztoztak – égett a villany. Myron felnézett az ablakra. Látta a 
rózsaszínre fakult matrica körvonalait, amit a livingstoni tűzoltók osztogattak még Carter elnöksége 
idején. A matricán díszelgő kép drámai volt: egy bátor tűzoltó felemelt fejjel viszi az ölében egy 
hosszú  hajú gyerek  ernyedt  testét.  A gyerekszobák  ablakára  kellett  ragasztani,  hogy a  tűzoltók 
azonnal  tudják,  hol  kell  kezdeni  a  mentést.  Myron  kedvenc  helyisége  volt  –  nemrég 
dolgozószobának rendezte be. 
 Az autó fényszórója egy ELADÓ táblát világított meg Nussbaumék háza előtt. Myron egy 
iskolába  járt  a  fiukkal,  Steve-vel,  akit  mindenki  „Luftballon”-nak  hívott.  Barátságos  srác  volt, 
Myron kedvelte,  de valami miatt  sosem kerültek igazán közel  egymáshoz.  Nussbaumék az első 
betelepülő  családok  egyike  voltak,  akkor  vették  a  házukat,  amikor  negyven  évvel  ezelőtt 
megkezdődött  a  terület  felparcellázása.  Nussbaumék  imádtak  itt  lakni.  Szerettek  kertészkedni, 
pepecselni  a  ház  körül,  dolgozni  a  hátsó  udvarban.  Mindig  hoztak  néhány szem paradicsomot 
Bolitaréknak a kertjükből. Aki nem kóstolta  még a jersey-i paradicsomot augusztusban, az nem 
tudja, miről maradt le. Most pedig még Nussbaumék is elköltöznek. 
 Myron  beállt  a  kocsifelhajtóra.  Mozgást  látott  az  ablakban.  Apja  valószínűleg  éber 
őrszemként várta érkezését. Myron kamaszkorában sosem volt megszabva, mikorra kell hazaérnie, 
mert apja szerint elég felelősségteljesen viselkedett ahhoz, hogy ne legyen szükség ilyesmire. Al 
Bolitar  világéletében  borzalmasan  rossz  alvó  volt,  Myron  nem tudott  olyan  alkalmat  felidézni, 
amikor  ne arra ért  volna haza,  hogy apja ébren várja.  Csak akkor tudott  elaludni,  ha minden a 
helyén volt. Myron eltűnődött, vajon ezzel még mindig így van-e, és vajon megváltoztak-e az alvási 
szokásai azután, hogy a kisebbik fia örökre lelépett Kittyvel. 
 Leparkolta az autót. Suzze meghalt. Myron jó néhány embert látott már meghalni, de Suzze 
halálát még mindig képtelen volt felfogni. Éppen most kezdte volna életének egy új fejezetét – az 
anyaságot. 
 Gyakran elképzelte,  milyen lehetett  az első nap, amit  szülei  ebben a házban töltöttek.  A 
newarki  üzemben dolgozó apja,  terhes  édesanyja.  Látta  maga előtt  a  fiatal  El-Alt,  amint  kéz a 
kézben besétálnak az ajtóhoz vezető járdán, megbámulják a kétszintes házat, majd úgy döntenek, 
igen, ez lesz új családjuk, reményeik és álmaik otthona. Eltűnődött,  vajon azok az álmok valóra 
váltak-e, akadtak-e olyan vágyak, amelyek beteljesületlenek maradtak. 
 Myron  hamarosan  megnősül.  Terese-nek nem lehet  gyereke.  Myron  tisztában  volt  vele. 
Egész életében az amerikai álomra vágyott: ház, léckerítés, kétautós garázs, 2,4 gyerek, grillsütő az 
udvaron, kosárpalánk a garázs fölött – röviden arra az életre, amit Nussbaumék, Brownék, Lyonsék, 
Fonteráék és El-Al Bolitarék éltek. De úgy tűnt, neki nem ez van megírva. 
 Anyjának,  a maga tapintatlan módján,  igaza volt,  amikor  azt  mondta,  el  kellene adnia a 
házat. Nem egészséges ennyire ragaszkodni hozzá. Azt akarta, hogy Terese otthonra leljen mellette,  
mert ha minden egész eltörik, akkor az ember csak a szerelme karjaiban képes kizárni a külvilág 
borzalmait, bármilyen giccsesen is hangzik. 
 Myron  a  gondolataiba  merülve  sétált  a  betonjárdán,  valószínűleg  ezért  nem érzékelte  a 
veszélyt.  De  az  is  lehet,  hogy  támadója  volt  túl  jó,  és  az  utolsó  pillanatig  kivárt  a  sötétben 
kuporogva, míg Myron elég közel ér hozzá. 
 Először  felvillant  a  fény.  Húsz  évvel  ezelőtt  Myron  apja  mozgásérzékelővel  ellátott 
lámpákat szereltetett a ház elé. Nagy csoda volt ez a szüleinek, egyenértékű az elektromosság és a 
kábeltévé felfedezésével. El és Al hetekig tesztelték az új technológiát, hátha sikerül olyan lassan 
menniük, vagy akár kúszniuk, amivel át tudják verni a mozgásérzékelőt. Anyja és apja különböző 
irányból, különböző sebességgel tették próbára a szerkezetet, hangosan kacagva mindig, amikor a 
felkapcsolódó lámpa tetten érte őket. Az élet apró örömei. 
 Bárki ugrott is ki a bokorból, a mozgásérzékelő reagált rá. Myron látta a villanást, hallotta a 
zajt, és mintha fojtott hangok is megütötték volna a fülét. Megfordult, és látta, hogy egy ökölbe 
szorított kéz közeledik az arca felé. 
 Nem maradt  ideje  lebukni  vagy védeni  az  ütést,  ezért  kifordult  belőle.  Egyszerű  fizika. 



Együtt mozogni az ökölcsapással, nem pedig szembemenni vele. Ezzel csökkentette az ütés erejét, 
de így is megszédült tőle, mert a támadója egyértelműen átlagon felüli fizikummal rendelkezett. 
Myron egy pillanatra csillagokat látott. Megrázta a fejét, próbált magához térni. 
 Dühös morgást hallott:
 – Szállj le rólunk! 
 Újabb ökölcsapás vette célba Myron fejét. Csak úgy tudott kitérni előle, hogy hanyatt vetette 
magát. 
 Támadója  ökle  a  homlokát  súrolta.  Még ez  is  fájt.  Myron  oldalra  akart  gördülni,  hogy 
összeszedje magát, amikor zajt hallott a háta mögül. Valaki kinyitotta a bejárati ajtót. Aztán egy 
rémült hang:
 – Myron! 
 A francba, gondolta Myron. Apa. 
 Myron már nyitotta a száját, hogy szóljon neki, maradjon, ahol van, nem lesz semmi gond, 
inkább hívja a rendőrséget. 
 De elkésett vele. 
 Mielőtt megszólalhatott volna, apja, korát meghazudtoló sebességgel, mellette termett. 
 – Te rohadék! – kiáltotta Al Bolitar. 
 Myron végre megtalálta a hangját. 
 – Apa, ne! 
 Hiába. A fia bajba került,  és mint mindig,  Myron apja most is azonnal a megmentésére 
sietett. Myron még mindig a hátán fekve támadójára pillantott. Ökölbe szorított kézzel magasodott 
fölé,  de  elkövette  a  hibát,  hogy  egy  pillanatra  a  közeledő  Al  Bolitar  felé  fordult.  Testtartása 
furcsamód megváltozott. 
 Keze  hirtelen  elernyedt.  Myron  villámgyors  ellentámadásba  lendült.  Lábával  átkulcsolta 
támadója  jobb  bokáját.  Egyetlen  mozdulattal  elszakíthatta  volna  a  szalagokat  és  az  inakat,  de 
mielőtt megtehette volna, apja – a maga hetvennégy évével – rávetette magát a fickóra. A támadó 
nagydarab férfi volt. 
 Apjának esélye sem lehetett ellene, és ezt valószínűleg tudta is. De nem törődött vele. 
 Myron apja úgy kapta derékon a fickót, mint egy védőjátékos az ellenfél elkapóját. Myron 
megfeszítette a lábát, nehogy az illető ki tudja húzni a bokáját, de a nagydarab pasas nem emelte fel  
a kezét, hagyta, hogy Al Bolitar kibillentse az egyensúlyából. 
 – Hagyd békén a fiamat! – kiáltotta Myron apja, és a földre döntötte a merénylőt. 
 Myron gyorsan feltérdelt,  és már emelte  a kezét,  hogy bevigyen egy gyilkos erejű ütést 
támadója torkára vagy orrnyergére. Apja is veszélybe került – nem maradt vesztegetni való ideje. 
Tudta, hogy minél előbb ártalmatlanná kell tennie a fickót. Hajánál fogva kirángatta az árnyékból, 
és a mellkasára ült. Már éppen emelte ökölbe szorított kezét, hogy lesújtson vele az idegen orrára, 
amikor  a  fény  az  arcára  vetült.  Myron  megdermedt.  A  támadó  oldalra  fordította  a  fejét,  és 
aggodalmas pillantást vetett Myron apjára. Arca, vonásai… olyan átkozottul ismerősnek tűntek. 
 Aztán Myron meghallotta a férfit – nem is férfi volt, csak egy kölyök –, amint azt mondja:
 – Nagyapa? 
 A hangja fiatal volt, a dühös morgás nyomtalanul eltűnt. 
 Myron apja felült. 
 – Mickey? 
 Myron lenézett az unokaöccsére. Találkozott a tekintetük – szeme színe ugyanolyan volt, 
mint az övé
 –, és Myron később esküdni mert volna rá, hogy úgy érezte, mintha áramütés érte volna. 
Mickey Bolitar, Myron unokaöccse, lelökte magáról nagybátyja kezét, és megpróbált kikászálódni 
alóla. 
 – Mássz már le rólam! 
 Myron apja alig kapott levegőt. 
 Mickey és Myron közös erővel felsegítették. Al Bolitar elvörösödött. 
 – Jól vagyok – mondta grimaszolva. – Hagyjatok. 



 Mickey ismét  Myron  felé  fordult.  Myron százkilencvenhárom centi  magas  volt,  Mickey 
nagyjából ugyanakkora. Izmos, erős testfelépítésű kölyök – manapság minden gyerek súlyzózik –, 
de akkor is csak egy kölyök. Mutatóujjával Myron mellkasára bökött. 
 – Szállj le a családomról! 
 – Hol van az apád, Mickey? 
 – Azt mondtam…
 – Hallottalak – szakította félbe Myron. – Hol az apád? 
 Mickey hátrált egy lépést, majd Al Bolitarra nézett. 
 – Ne haragudj, nagyapa – mondta, és a hangja átkozottul fiatalnak tűnt. 
 Myron apja előregörnyedve állt,  kezével  a térdére támaszkodva.  Myron odalépett  hozzá, 
hogy segítsen neki, de apja leintette. Felegyenesedett.  Myron mintha büszkeséget látott volna az 
arcán. 
 – Semmi baj, Mickey. Megértelek. 
 – Mi az, hogy „megértelek”? – fortyant fel Myron, majd ismét az unokaöccséhez fordult. – 
Mi a jó büdös franc volt ez? 
 – Szállj le rólunk! 
 Myron számára szürreális és megindító élmény volt ilyen körülmények között találkoznia 
először az unokaöccsével. 
 – Mi lenne, ha bemennénk megbeszélni? 
 – Mi lenne, ha eltakarodnál a pokolba? 
 Mickey vetett még egy utolsó gondterhelt pillantást nagyapjára. Al Bolitar bólintott, mintha 
csak azt mondaná, minden rendben van. Mickey Myron felé fordult, fenyegetően a szemébe nézett, 
majd megpördült, és elrohant a sötétségbe. Myron utána akarta vetni magát, de az apja elkapta az 
alkarját. 
 – Hagyd! 
 Al Bolitar arca vörös volt, és nehezen vette a levegőt, de mosolygott. 
 – Jól vagy, Myron? 
 Myron megérintette vérző ajkát. 
 – Túlélem. Miért mosolyogsz? 
 Apja az utat fürkészte, ahol Mickey eltűnt a sötétben. 
 – Van vér a pucájában. 
 – Most csak viccelsz, ugye? 
 – Gyere – mondta az apja. – Odabent megbeszéljük. 
 A  lenti  tévészobába  mentek.  Myron  apja  időtlen  időkig  egy  Barca-Lounger  márkájú, 
dönthető támlás, műbőr karosszékből nézte a tévét, igazi foteloszaurusz volt, amit a vége felé már 
csak  a  szigetelőszalag  tartott  össze.  Most  már  azonban  egy  ötelemes  hiperszuper  Multiplex  II 
kanapé állt a tévé előtt, amelyben külön tároló hely volt az italoknak. Myron egy Bob Diszkont 
Bútorboltja nevű
 üzletben  vette,  bár  voltak  fenntartásai,  mert  Bob  rádióreklámait  kész  kínszenvedés  volt 
végighallgatni. 
 – Részvétem Suzze miatt, nagyon sajnálom. 
 – Köszönöm. 
 – Tudod, mi történt vele? 
 – Nem, egyelőre nem. Dolgozom rajta. – Apja arca még mindig vörös volt a megerőltetéstől. 
–
 Biztos, hogy jól vagy? 
 – Persze, semmi bajom. 
 – Anya hol van? 
 – Elment Carol nénéddel és Sadie-vel. 
 – Megszomjaztam, hozok egy pohár vizet – mondta Myron. – Te is kérsz? 
 – Igen. És tegyél jeget a szádra, nehogy feldagadjon. 
 Myron  felment  a  konyhába,  fogott  két  poharat,  és  megtöltötte  őket  a  méregdrága 



vízadagolóból. A fagyasztóban talált egy csomag jeget. Kivette, és visszament a tévészobába. Az 
egyik poharat apjának nyújtotta, aztán leült a jobb oldali fotelba. 
 –  Még  mindig  nem  tértem  magamhoz  az  imént  történtekből  –  szólalt  meg  Myron.  – 
Életemben először találkozom az unokaöcsémmel, erre rögtön behúz egyet. 
 – Csodálod? – kérdezte az apja. 
 Myron előrehajolt, mint aki rosszul hall. 
 – Tessék? 
 – Kitty felhívott – felelte az apja. – Elmesélte, hogy lerohantad a plázában. 
 Myron sejthette volna, hogy ez fog történni. 
 – Most persze fel tudott hívni. 
 – Igen. 
 – És Mickey ezért támadott rám? 
 – Nem sugalltál  olyasmit, hogy az anyja… – Al Bolitar elhallgatott,  kereste a megfelelő 
szót, de nem találta – …valami rossz? 
 – De igen. Hiszen az anyja valami rossz. 
 – És te mit szólnál, ha valaki ilyet mondana az anyádról? Hogyan reagálnál rá? 
 Myron  apja  ismét  elmosolyodott.  Láthatóan  jókedve  volt  vagy  a  verekedés  okozta 
adrenalinlökettől,  vagy  mert  annyira  büszke  volt  az  unokájára.  Al  Bolitar  Newark  egyik 
szegénynegyedében született, a város egyik leghírhedtebb utcájában. Tizenegy éves korában kezdett 
dolgozni a Mulberry Street egyik hentesüzletében.  Felnőtt  élete nagy részében egy alsóneműket 
gyártó üzem vezetője volt Newark North Wade negyedében, a Passaic folyó közelében. Üvegfalú 
irodája a futószalag fölött helyezkedett  el. Látta a beosztottjait,  és azok is látták őt. Az 1967-es 
zavargások során próbálta megmenteni az üzemet,  de a fosztogatók porig égették.  Mire apjának 
sikerült újjáépíttetnie, és visszamehetett dolgozni, örökre megváltozott a véleménye a városról és az 
alkalmazottairól. 
 – Gondolj  csak bele  – folytatta  az apja.  – Gondold végig,  miket  mondtál  Kittynek.  Mit 
szólnál, ha valaki ugyanezeket mondaná az anyádról? 
 – Anya nem Kitty. 
 – Gondolod, hogy ez érdekli Mickey-t? 
 Myron megrázta a fejét. 
 – Miért mondta el neki? 
 – Miért, talán hazudnia kellett volna a fiának? 
 Myron nyolcéves korában összeverekedett Kevin Wernerrel a Burnet Hill általános iskola 
előtt.  Az igazgató,  Mr.  Celebre,  behívatta  a szüleit,  és dörgedelmes előadást  tartott  nekik arról, 
milyen elvetemült dolog a verekedés. Amikor hazaértek, anyja szó nélkül felment az emeletre. Apja 
leült  vele  szemben  ugyanebben  a  szobában.  Myron  súlyos  büntetésre  számított,  apja  azonban 
előrehajolt  ültében,  és  mélyen  a  szemébe  nézett.  „Soha  nem  foglak  összeszidni  azért,  mert 
verekedésbe keveredtél – mondta. – Ha úgy érzed, hogy az adott helyzetben nincs más megoldás, 
nem fogom megkérdőjelezni a döntésedet. Állj ki magadért.  Soha ne fuss el,  és soha ne hátrálj 
meg.” Apja meglepő tanácsa ellenére Myron az elkövetkező években jó néhány esetben meghátrált,  
mert az volt az „okos” dolog, de az igazság az – és ez talán megmagyarázza azt a vonását, amit 
barátai hőskomplexusnak neveztek –, hogy ezek a meghátrálások minden verésnél jobban fájtak. 
 – Erről akartál beszélni velem? – kérdezte Myron. 
 Az apja bólintott. 
 – Meg kell ígérned, hogy békén hagyod őket. Most már nyilván magad is rájöttél, de nem 
lett volna szabad ilyeneket mondanod az öcséd feleségének. 
 – Csak beszélni akartam Braddel. 
 – Ő nincs itt – mondta az apja. 
 – Hol van? 
 – Valami jótékonysági kiküldetésen Bolíviában. Kitty nem akarta elárulni a részleteket. 
 – Lehet, hogy baj van. 
 – Brad és Kitty között? – Apja kortyolt egyet a vízből. – Meglehet. De az nem ránk tartozik. 



 – Ha Brad Bolíviában van, Kitty és Mickey mit keresnek itt? 
 – Vissza akarnak költözni az Államokba. New Jersey és Kalifornia között vacillálnak. 
 Újabb hazugság,  Myron  esküdni  mert  volna  rá.  Kitty  így  akarja  manipulálni  az  apósát. 
Tartsd távol Myront, és akkor talán a közeledbe költözünk. Ha tovább csesztet minket, akkor meg 
sem állunk a nyugati partig. 
 – Miért most? Miért jönnek haza annyi év után? 
 – Nem tudom. Nem kérdeztem. 
 – Apa, tudom, hogy nem szeretsz beleszólni a gyerekeid életébe, de nem gondolod, hogy ez 
már mégiscsak túlzás? 
 Apja elnevette magát. 
 – Teret kell hagynod nekik, Myron, nem akaszkodhatsz rájuk. Például neked se mondtam 
soha, mit gondolok Jessicáról. 
 Már megint a régi barátnője. 
 – Várjunk csak. Azt hittem, kedvelted Jessicát. 
 – Nem illett hozzád – felelte az apja. 
 – Sosem mondtad. 
 – Nem az én dolgom volt. 
 – Talán mégis jobban tetted volna – mondta Myron. – Talán megspóroltál volna nekem egy 
nagy adag szívfájdalmat. 
 Al Bolitar megrázta a fejét. 
 –  Bármit  megtettem volna,  hogy megvédjelek.  –  Önkéntelenül  is  az  ajtó  felé  pillantott,  
mintha azt sugallná,  éppen az imént  bizonyította  be.  – De ilyenkor a legokosabb hagyni,  hogy 
elkövesd a saját hibáidat. Egy hibáktól mentes életet nem érdemes leélni. 
 – Szóval azt mondod, engedjem el? 
 – Egyelőre, igen. Brad tudja, hogy kapcsolatba akartál lépni vele, Kitty el fogja mondani. Én 
is írtam neki egy e-mailt. Ha úgy látja jónak, jelentkezni fog. 
 Myronnak bevillant egy másik emlékkép: a hétéves Bradet kiközösítették a többiek a nyári 
táborban. 
 Elrontotta  az  utolsó  ütést  softballban,  mire  egy  emberként  kezdték  csúfolni.  Myron 
emlékezett öccsére, ahogy zokogva ül a pálya szélén, és hiába próbálja megvigasztalni, Brad egyre 
csak azt hajtogatja, hogy hagyja békén. Soha életében nem érezte még annyira tehetetlennek magát. 
Aztán eszébe jutott egy másik alkalom, amikor a februári iskolaszünetben az egész család elment 
Miamiba. 
 Ugyanabban a szállodai szobában aludtak Braddel, és egyik este, miután hazatértek a Parrot 
Jungle  nevű  parkból,  Myron  a  suliról  kérdezte,  mire  Bradből  kitört  a  zokogás,  és  elmondta, 
mennyire  gyűlöl  iskolába járni, mert  nincs egyetlen barátja sem. Myronnak majd megszakadt  a 
szíve.  Másnap  a  medence  szélén  ülve  megkérdezte  az  apjától,  hogyan  segítsen  Bradnek.  Apja 
tanácsa egyszerű volt:
 „Ne hozd fel a témát. Ne szomorítsd el. Hadd élvezze a vakációt.” 
 Brad ügyetlen, kétbalkezes srác volt, igazi későn érő típus. Persze az is lehet, hogy Myron 
árnyékában nehezebb volt felnőnie. 
 – Azt hittem, szeretnéd, ha kibékülnénk – szólalt meg Myron. 
 – Nagyon szeretném. De ezt nem lehet erőltetni. Adj neki egy kis időt. 
 Apja még mindig nehezen vette a levegőt az iménti verekedés után. Nem lett volna értelme 
felizgatni. 
 Nyugodtan várhat reggelig, mondta magának Myron, de aztán mégsem tudta megállni. 
 – Kitty drogozik – mondta. 
 Apja felvonta a szemöldökét. 
 – Ez biztos? 
 – Igen. 
 Apja megdörzsölte az állát, és eltűnődött ezen az új fejleményen. 
 – Akkor is úgy gondolom, hogy békén kell hagynod őket – jelentette ki némi töprengés után. 



 – Komolyan beszélsz? 
 –  Tudtad,  hogy  volt  egy  időszak,  amikor  anyád  gyakorlatilag  függővé  vált  a 
fájdalomcsillapítótól? 
 Myron döbbenten hallgatott. 
 – Későre jár  – szólalt  meg az apja.  Hozzákészülődött,  hogy felálljon a kanapéról.  – Jól 
vagy? 
 – Várj egy kicsit. Ledobod ezt a bombát, aztán fogod magad, és elsétálsz? 
 – Nem nagy ügy. Éppen erről beszélek. Megoldottuk. 
 Myron nem tudta, mit felelhetne erre. Csak remélni merte, hogyha megosztaná apjával Kitty 
klubbéli kalandját, apja nem azzal válaszolna, hogy „anyád is ugyanezt csinálta”. 
 Ennyi elég volt mára, gondolta Myron. Nincs értelme kapkodni. Holnap is lesz nap. 
 Kocsi állt meg a ház előtt, majd ajtócsapódást hallottak. 
 – Megjött anyád. – Al Bolitar óvatosan felállt. Myron követte a példáját. – Ne beszélj neki 
arról, ami ma este történt. Nem akarom, hogy aggódjon. 
 – Rendben. És, apa…
 – Igen? 
 – Szép vetődés volt. 
 Apja igyekezett elrejteni mosolyát. Myron Al Bolitar ráncos arcára pillantott. Ismét rátört a 
melankólia, ami olyankor kerítette hatalmába, amikor szembesült vele, hogy a szülei megöregedtek. 
 Mondani akart még valamit, megköszönni neki, de tudta, hogy az apja úgyis tudja, ezért 
minden további szó felesleges és oda nem illő volna. Ne rontsuk el a pillanatot, gondolta. Hadd 
maradjon meg ilyennek. 
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 Hajnali fél háromkor Myron felment az emeletre, abba a szobába, amelyen gyerekkorában 
Braddel osztoztak – most is nyugtázta, hogy ablakában ott virít a tűzoltókat útbaigazító matrica –, 
és bekapcsolta a számítógépet. 
 Bejelentkezett a Skype-ra. Felugrott egy kis ablak, és amikor meglátta Terese arcát, mint 
mindig, ezúttal is nagyot dobbant a szíve, és melegség járta át a testét. 
 – Istenem, milyen gyönyörű vagy – mondta. 
 Terese elmosolyodott. 
 – Beszélhetek őszintén? 
 – Kérlek. 
 – Te vagy a legszexibb férfi, akivel valaha találkoztam, elég rád néznem, és máris a falat  
kaparom a vágytól. 
 Myron kicsit kihúzta magát ültében. Íme, a tökéletes orvosság. 
 – Próbálom nem kidülleszteni a mellkasom – mondta. – De nem nagyon sikerül. 
 – Lehetek még mindig őszinte? – kérdezte Terese. 
 – Kérlek. 
 –  Abban  is  benne  lennék,  hogy  akár  videón  keresztül  megpróbáljunk  valamit,  de  nem 
nagyon tudom, hogy megy az. Hát te? 
 – Töredelmesen bevallom, hogy én sem. 
 – Akkor mi régimódiak vagyunk? Sosem értettem, hogy működik a telefonszex. 
 – Én egyszer próbáltam – ismerte el Myron. 
 – És? 
 – Életem egyik legkínosabb élménye. Egy különösen alkalmatlan pillanatban kitört belőlem 
a nevetés. 
 – Oké, akkor ebben egyetértünk. 
 – Teljesen. 



 –  De  ugye  nem  csak  azért  mondod?  Mert  hát,  tudod,  értem  én,  hogy  olyan  messze 
vagyunk…
 – Nem csak azért mondom. 
 – Jól van – nyugodott meg Terese. – És mi a helyzet odahaza? 
 – Mennyi időd van? – kérdezte Myron. 
 – Nagyjából húsz perc. 
 – Mi lenne, ha tíz percig így folytatnánk, aztán a másik tízben elmondanám? 
 Terese még a számítógép képernyőjén keresztül is képes volt úgy nézni rá, mintha ő lenne 
az egyetlen férfi a világon. Minden más eltűnt körülöttük. Csak ketten maradtak. 
 – Nagy baj van? – kérdezte. 
 – Igen. 
 – Oké, szépfiú. Ahogy akarod. Vezess, én megyek utánad. 
 De Myron  hiába  tervezte  el,  képtelen  volt  megvalósítani.  Azonnal  elmondta,  mi  történt 
Suzze-val. 
 Amikor befejezte, Terese azt kérdezte:
 – És most mit fogsz csinálni? 
 – Legszívesebben nem csinálnék semmit. Elfáradtam. 
 Terese bólintott. 
 – Vissza akarok menni hozzád Angolába. Feleségül akarlak venni és ott maradni veled. 
 – Én is ezt akarom. 
 – Érzem, hogy most egy „de” következik. 
 – Nem, igazából nincsen „de” – felelte Terese. – Nincs semmi, ami boldogabbá tenne. El 
sem tudod képzelni, mennyire szeretek veled lenni. 
 – De? 
 – De nem jöhetsz el csak úgy. Nem a te stílusod. Hogy mást ne mondjak, az üzletet sem 
hagyhatod teljesen Esperanzára. 
 – Eladhatnám neki a részemet. 
 – Nem adhatod el.  De még ha meg is  tehetnéd,  Suzze-ról  akkor  is  ki  kell  derítened az 
igazságot. Meg kell tudnod, mi van a testvéreddel. Vigyáznod kell a szüleidre. Nem hagyhatsz ott 
csapot-papot, hogy ide gyere. 
 – Te pedig nem jöhetsz haza – mondta Myron. 
 – Egyelőre még nem. 
 – Akkor mi lesz? 
 Terese vállat vont. 
 – Ezt megszívtuk. De ne aggódj, hamarosan kideríted, mi történt Suzze-val, és elrendezed a 
dolgokat. 
 – Magabiztosnak tűnsz. 
 – Ismerlek. Meg fogod tenni. És azután, amikor mindennel végeztél,  eljössz hozzám egy 
hosszú látogatásra. Benne vagy? 
 Felvonta az egyik szemöldökét, és elmosolyodott. 
 Myron viszonozta a mosolyát. Érezte, ahogy az izmok ellazulnak a vállában. 
 – De még mennyire – válaszolta. 
 – Myron! 
 – Igen? 
 – Siess! 
 Myron délelőtt felhívta Lexet. Nem vette föl. Felhívta Buzzt. Ő sem. Loren Muse megyei 
főnyomozó viszont első csörgésre felkapta a telefont – Myronnak még megvolt a száma legutóbbi 
találkozásuk óta. Myron rábeszélte, hogy találkozzanak Suzze és Lex házánál, ahol a túladagolás 
történt. 
 – Ha ez segít lezárni az ügyet, akkor benne vagyok – mondta Muse. 
 – Köszönöm. 
 Egy órával később Muse az épület előcsarnokában várta. Beszálltak a liftbe, és elindultak a 



legfelső
 emeletre. 
 – Az előzetes boncolás szerint Suzze T halálát a légzőszervek leállása okozta, a szervezetbe 
került túl nagy mennyiségű heroin következtében – tájékoztatta Muse. – Nem tudom, mennyit tud 
az  ópiátszármazékok  túladagolásáról,  de  a  kábítószer  általában  csökkenti  az  áldozat 
légzőképességét,  míg  végül  a légzés  teljesen leáll.  Az áldozatnak gyakran  még van pulzusa,  és 
percekig életben marad légzés nélkül. Szerintem ez menthette meg a magzat életét, de nem vagyok 
orvos.  Más  drogot  nem  találtak  a  szervezetében.  Nem vágták  fejbe,  vagy  ilyesmi,  semmilyen 
külsérelmi nyomot nem találtunk a testén. 
 – Röviden semmi új fejlemény – mondta Myron. 
 – Egyvalami  azért  van. Megtaláltam azt a kommentet,  amiről tegnap este beszélt.  Suzze 
Facebook-oldalán. Azt, ami csak három szóból áll: NEM TŐLE VAN. 
 – És maga szerint? 
 – Szerintem igaz lehet – felelte Muse. 
 – Suzze megesküdött, hogy nem az. 
 Muse a szemét forgatta. 
 –  Persze,  és  sosem  láttunk  még  olyat,  hogy  egy  nő  hazudott  volna  az  apa  kilétéről. 
Gondoljon  csak  bele.  Tételezzük  fel,  hogy a  gyerek  nem Lex  Ryderé.  Lehet,  hogy Suzze-nak 
bűntudata volt. Talán aggódott, hogy lelepleződik. 
 – Bármikor el lehet végeztetni egy apasági vizsgálatot – érvelt Myron. – És akkor minden 
kétséget kizáróan kiderül. 
 – Persze, el lehetne. És meg is tenném, ha gyilkossági ügyben nyomoznék. Ha gyilkossági 
ügyben nyomoznék, kérnék egy végzést, és elvégeztetném. De, mint említettem, ez nem az. Csak 
próbálom megindokolni, miért adagolhatta magát túl. Ennyi. 
 – Talán Lex végzés nélkül is beleegyezik a DNS-vizsgálatba. 
 – Nocsak, nocsak – mondta Muse, miközben a lift megállt a legfelső szinten. 
 – Mi az? 
 – Szóval maga nem tud róla. 
 – Miről nem tudok? 
 – Azt hittem, maga Lex nagymenő védőügyvédje. 
 – Mit akar ezzel mondani? 
 – Csak annyit, hogy Lex már lelépett a gyerekkel – felelte Muse. 
 – Hogyhogy „lelépett”? 
 – Erre. – Elindultak felfelé a tetőteraszra vezető csigalépcsőn. 
 – Mondja már. 
 –  Sztárügyvédként  nyilván  tisztában  van  vele,  hogy  semmi  okom nem volt  Lex  Ryder 
őrizetbe  vételére.  Ma  kora  reggel,  az  orvosi  javallat  ellenére,  újszülött  fiával  kijelentkezett  a 
kórházból. Joga van hozzá. A barátját, Buzzt itt  hagyta, és felfogadott egy ápolónőt a csecsemő 
gondozására. 
 – Hová mentek? 
 – Mivel nem történt gyilkosság, és nem gyanúsítjuk semmivel, nem követem figyelemmel a 
tartózkodási helyét. 
 Muse  felért  a  tetőre.  Myron  szorosan  a  nyomában.  A  nő  a  boltív  alatt  álló  Cleopatra 
kanapéhoz lépett. 
 Muse megtorpant, lenézett, és a kanapéra mutatott. 
 – Itt történt – mondta csendesen. 
 Myron az elefántcsontfehér ülőalkalmatosságra pillantott. Nem voltak rajta vérfoltok, sem 
gyűrődések, semmi jele a halálnak. Az ember azt gondolná, hogy egy kanapé valahogy megőrzi a 
nyomát annak, ha valaki meghal benne. 
 – Itt találták meg? 
 Muse bólintott. 
 – A tű a padlón hevert.  Elveszítette az eszméletét,  nem reagált.  A fecskendőn csak az ő 



ujjlenyomatai vannak. 
 Myron Manhattan távoli sziluettjére nézett. A víz csendes volt. Az égbolt a lila és a szürke 
árnyalataiban játszott. Behunyta a szemét, és gondolatban visszarepült két éjszakát. A szél zúgása 
felé sodorta Suzze szavait: „Az embereknek néha igenis szükségük van segítségre… Talán nem is 
tudsz róla, de legalább százszor megmentetted az életemet.” 
 De  ezúttal  nem.  Ezúttal,  Lex  kérésére,  kihátrált  az  ügyből.  Teljesítette  a  szívességet  – 
megtudta, kitől származik a NEM TŐLE VAN-komment; megtalálta Lexet –, és aztán úgy döntött, 
békén hagyja Suzze-t. 
 Myron még mindig a látóhatárt fürkészte. 
 – Azt mondta, hogy egy spanyol akcentussal beszélő férfi hívta a 911-et? 
 – Igen. A vonalas szám egyik hordozható készülékéről. A földszinten találtuk meg a padlón. 
 Valószínűleg menekülés közben eldobta. Próbáltunk ujjlenyomatokat venni róla, de minden 
el van kenődve. Lexét és Suzze-ét sikerült rajta azonosítani, de másét nem. Amikor a mentősök 
ideértek, az ajtó nyitva volt. Bejöttek, és idefönt megtalálták. 
 Myron zsebre dugta a kezét. A szél az arcába vágott. 
 – Ugye tudja, hogy az illegálisan itt dolgozó takarító sztorija nem állja meg a helyét? 
 – Miért nem? 
 – Takarítja a lépcsőházat, meglátja, hogy nyitva az ajtó, belép a lakásba, aztán fogja magát, 
és felmegy egészen a tetőteraszra? 
 Muse elgondolkodott. 
 – Mond valamit. 
 – Sokkal valószínűbb, hogy az illető, aki telefonált, itt volt, amikor Suzze belőtte magát. 
 – És akkor? 
 – Hogyhogy „és akkor”? – kérdezett vissza Myron meglepetten. 
 –  Mint  többször  rámutattam,  kizárólag  rendőrségi  szempontból  foglalkozom  ezzel  az 
üggyel, nem kíváncsiságból. Ha egy barátja is jelen volt, miközben belőtte magát, és aztán az a 
barát elrohant, nem fogok körözést kiadni ellene.  Ha esetleg a dílere volt,  oké, talán elő tudom 
keríteni és rábizonyítani, hogy tőle vette a drogot, de elsősorban nem ezért vagyok itt. 
 – Előző éjjel itt jártam nála, Muse. 
 – Tudom. 
 – Itt álltunk, ezen az erkélyen. Zaklatott volt, de egyáltalán nem viselkedett úgy, mint aki 
öngyilkosságra készül. 
 – Ezt  már  mondta  – jegyezte  meg Muse.  –  De ha jobban belegondol,  a  zaklatott  és  az 
öngyilkosságra  hajlamos  között  elég  vékony  a  határvonal.  És  ha  már  itt  tartunk,  soha  nem 
mondtam, hogy öngyilkos hajlamai lettek volna. De zaklatott volt, és olyankor az ember könnyen 
kibillen a lelki egyensúlyából. 
 És lehet, hogy ő túlságosan kibillent. 
 Ismét feltámadt a szél, és Myron megint Suzze hangját vélte kihallani – tényleg ez lett volna 
az utolsó, amit mondott neki? – a szél zúgásából: „Mindnyájunknak akadnak titkai, Myron.” 
 – És még valami – folytatta Muse. – Ha ez gyilkosság volt,  valószínűleg a legostobább, 
amivel  valaha  találkoztam.  Tételezzük  fel,  hogy ki  akarom nyírni  Suzze-t.  Mondjuk azt,  hogy 
valamivel sikerül rávennem, hogy beadja magának a heroint. Lehet, hogy közben fegyvert szorítok 
a fejéhez, vagy ilyesmi. Tud követni? 
 – Persze. 
 – Szóval, ha meg akarom ölni, miért nem ölöm meg egyszerűen? Minek felhívni a 911-et, és 
kockáztatni,  hogy  életben  lesz  még,  amikor  ideérnek?  Ha  már  itt  tartunk,  ennyi  droggal  a 
szervezetében miért nem kísértem az erkély széléhez, és löktem le onnan? Akárhogy is, ha az a 
célom, hogy megöljem, nem hívom a mentőket, vagy nem hagyom nyitva az ajtót a takarítónak. 
Érti, miről beszélek? 
 – Értem – felelte Myron. 
 – És logikusnak tartja az érvelésemet? 
 – Teljes mértékben. 



 – Lát valahol hibát az elméletemben? 
 – Nem. – Myron még egyszer végigpörgette a fejében Muse szavait. – Szóval, ha magának 
van igaza, akkor tegnap valószínűleg kapcsolatba lépett a dílerével. Van valami ötlete, ki lehetett 
az? 
 – Nem, egyelőre nincs. Csak annyit tudunk az autópálya-kapu információból, hogy tegnap 
kocsiba ült, és a 280-as úthoz vezető kijáratnál lehajtott a Garden State Parkwayről. Elképzelhető, 
hogy Newarkba ment. 
 Myron elgondolkodott. 
 – A kocsiját ellenőrizte? – kérdezte némi töprengés után. 
 – A kocsiját? Nem. Miért? 
 – Nem bánja, ha én megnézem? 
 – Van hozzá kulcsa? 
 – Van. 
 Muse hitetlenkedve ingatta a fejét. 
 – Ügynökök. Persze, nézze csak. Nekem vissza kell mennem dolgozni. 
 – Még egy kérdés, Muse. 
 Muse várakozóan nézett rá. 
 – Miért mutatta meg nekem mindezt azok után, hogy tegnap este kijátszottam az ügyvéd-
kártyát? 
 – Mert jelen pillanatban nincs ügy – felelte a nő. – De ha mégis tévedek, és kiderül, hogy 
gyilkosság volt,  akkor tudom, hogy nem fogja futni hagyni  a gyilkost.  Ahhoz Suzze túlságosan 
sokat jelentett magának. 
 Szótlanul haladtak lefelé a lifttel. Muse a földszinten kiszállt. Myron továbbment a garázsba. 
 Megnyomta  a távirányítót,  és figyelte,  merről  jön a csippanás. Suzze egy Mercedes S63 
AMG-vel közlekedett.  Kinyitotta  az ajtót,  és beült  a kormány mögé.  Mezei  virág illatú  parfüm 
csapta meg az orrát, és azonnal Suzze jutott eszébe róla. Kinyitotta a kesztyűtartót, és megtalálta 
benne a forgalmit, a biztosítást igazoló kártyát és a kocsi műszaki leírását. Benyúlt az ülések alá, 
bár maga sem tudta, mit keres. Valami nyomot, amin elindulhat. De csak aprópénzt meg két tollat  
talált. Sherlock Holmes ebből valószínűleg kiokoskodta volna, merre járt Suzze, de Myron nem volt 
rá képes. 
 Beindította a motort, mire bekapcsolt a műszerfalba épített GPS. Megnyomta a KORÁBBI 
ÚTI CÉLOK menüpontot, és a képernyőn megjelentek a Suzze által megadott címek. Erre varrjál 
gombot, Sherlock. A legutóbbi cím Kasseltonban volt, New Jersey-ben. Hmm. Ahhoz, hogy oda 
eljusson valaki, a 146-os kijáratnál kell lehajtania a Garden State Parkwayről. 
 Az utolsó előtti bejegyzés egy kereszteződés volt a New Jersey-i Edisonban. Myron elővette 
a BlackBerryjét, és bepötyögte a kilistázott címeket. Amikor végzett, elküldte őket Esperanzának. Ő
 majd megnézi őket, és eldönti, melyik fontos közülük. A bejegyzések mellett nem szerepelt 
dátum, ezért azt sem lehetett kizárni, hogy Suzze hónapokkal korábban járt ezeken a helyeken, és 
ritkán használta a GPS-t. 
 De a  jelek egyelőre  arra  utaltak,  hogy Suzze  nemrégiben ellátogatott  Kasseltonba,  talán 
éppen a halála napján. Egy utat mindenképp megér, gondolta Myron. 
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 A kasseltoni címen egy négy üzletből álló kis bevásárlóközpontot talált. A legnagyobb egy 
Kings Supermarket volt, mellette sorakozott a másik három: egy Renato’s Pizzeria, egy SnowCap 
névre  keresztelt  fagylaltozó  és  egy  régimódi  fodrászüzlet,  amit  Sal  és  Shorty  Joe  Hajvágó 
Szalonjának hívtak. 
 Vajon mit kereshetett itt Suzze? 
 Az otthonához jóval közelebb is akadtak fagylaltozók, pizzériák vagy szupermarketek, és 



Myron azt sem tartotta valószínűnek, hogy Sal vagy Shorty Joe vágta volna Suzze haját. Akkor 
miért jött el idáig? Myron állt, és várta, hogy megvilágosodjon. Eltelt két perc. A megvilágosodás 
csak nem akart bekövetkezni, ezért Myron úgy döntött, rásegít egy kicsit. 
 A Kings Supermarkettel kezdte. Mivel jobb ötlete nem volt, körbemutogatta Suzze T fotóját, 
és megkérdezte, látta-e valaki errefelé. A régi, jól bevált módszerek. Akárcsak Sal és Shorty Joe. 
Néhány ember felismerte Suzze-t még teniszező korából. Néhányan látták a hírekben előző este, és 
zsarunak nézték Myront, és ő nem is igyekezett eloszlatni ezt a tévedést. Végül azonban az derült 
ki, hogy senki nem látta a szupermarketben. 
 Egyből semmi. 
 Myron kilépett az ajtón, és körülnézett a parkolóban. Legvalószínűbb tipp? Suzze azért jött 
ide,  hogy  drogot  vegyen.  A  drogdílerek,  különösen  a  kertvárosokban,  előszeretettel  használtak 
nyilvános parkolókat az anyag átadására. Két autó leparkol egymás mellett, leeresztik az ablakokat; 
valaki pénzt dob egyik kocsiból a másikba, és cserébe kap egy kis tasak kábítószert. 
 Megpróbálta  maga  elé  képzelni  a  jelenetet.  Suzze,  a  nő,  aki  előző éjjel  még  a  titkairól 
beszélt,  és  bűntudata  volt,  amiért  fiatalkorában  mindenáron  győzni  akart,  aki  nyolc  hónapos 
terhesen két nappal korábban besétált az irodájába, és azt mondta: „Olyan boldog vagyok” – ez a 
Suzze  eljött  ennek  a  szupermarketnek  a  parkolójába,  hogy  halálos  adag  heroint  vásároljon 
magának? 
 Nem, akárhogy igyekezett, Myron ezt nem tudta elképzelni. 
 Lehet, hogy valaki mással találkozott ebben a parkolóban, nem a dílerével. Ki tudja? Talán 
mégis Sherlock kellene ide. Oké, menjünk szép sorjában, három üzlet még hátra van, gondolta. 
Renato pizzériája zárva volt. A fodrászok viszont dolgoztak. Myron a kirakaton keresztül látta a két 
idősebb férfit, amint vehemensen magyaráznak valamit, és közben tökéletesen elégedettnek tűnnek 
a  sorsukkal.  A  SnowCap  fagylaltozó  felé  fordult.  Valaki  jókora  feliratot  függesztett  az  üzlet 
homlokzatára:  BOLDOG  SZÜLETÉSNAPOT,  LAUREN!  Nyolc-kilenc  év  körüli  kislányok 
igyekeztek befelé, kezükben ajándékcsomaggal. Kimerült, elgyötört, boldog anyukák kísérték őket 
kézen fogva. 
 „Olyan boldog vagyok” – visszhangoztak Suzze szavai a fejében. 
 Suzze életének is így kellett volna alakulnia, gondolta Myron az édesanyákat nézve. Suzze 
is  ezt  akarta.  Minden  ember  követ  el  ostobaságokat.  Sokszor  úgy  hajítjuk  el  magunktól  a 
boldogságot,  mint  egy  piszkos  szalvétát.  Talán  itt  is  ez  történt  –  Suzze,  egy  lépésre  álma 
beteljesülésétől, megint elrontotta, mint oly sokszor a múltban. 
 Myron belesett a fagylaltozó ablakán, és látta a kislányokat, amint elengedik anyjuk kezét, 
és  sikítva  ugranak  egymás  nyakába.  Az  egész  helyiség  egy  nyüzsgő  színkavalkád  volt.  Az 
édesanyák  a sarokba húzódtak  a kávéskannával.  Myron ismét  megpróbálta  ideképzelni  Suzze-t, 
ahol lennie kellene, amikor észrevette,  hogy egy magas férfi bámulja a pult mögül.  A hatvanas 
éveiben járó férfinak közepes méretű pocakja és tankönyvbe illő, kopasz foltra ráfésült frizurája 
volt.  Néhány  másodpercenként  feljebb  tolta  az  orrnyergén  a  szemüveget,  ami  mintha  egy 
árnyalatnyival divatosabb lett volna a kelleténél, olyasmi,  amit mondjuk egy menő építész orrán 
tudna elképzelni az ember. 
 Az üzletvezető, gondolta Myron. Valószínűleg egyfolytában így fürkészi az utcát, vizslatja a 
járókelőket, igazi buzgómócsing. Tökéletes. Myron az ajtó felé indult, kezében Suzze T fotójával. 
 Mire odaért, a férfi már az ajtónál állt, és kinyitotta előtte. 
 – Segíthetek? – kérdezte. 
 Myron felmutatta a fényképet. A férfi vetett rá egy pillantást, majd behunyta a szemét. 
 – Ismeri ezt a nőt? – kérdezte Myron. 
 Az üzletvezető hangja nagyon távolinak tűnt, amikor megszólalt:
 – Tegnap beszéltem vele. 
 Nem úgy néz ki, mint egy drogdíler, gondolta Myron. 
 – Miről? 
 A férfi nyelt egyet, és visszafordult az üzlet belseje felé. 
 – A lányomról – mondta. – A lányomról akart hallani. – Egy pillanatra elhallgatott, majd így 



szólt Myronhoz: – Jöjjön utánam. 
 Besétáltak  a  fagylaltospult  mögé.  Az ott  dolgozó nő kerekes  székben ült.  Éppen széles 
mosollyal  magyarázta  egy  vendégnek,  hogyan  tudja  saját  kezűleg  összekeverni  a  furcsábbnál 
furcsább nevű
 fagylaltízeket,  hogy  megkapja  a  saját  egyedi  ízkombinációját.  Myron  a  másik  irányba 
pillantott. A buli maximális fordulatszámon pörgött. A lányok egymással versengve keverték ki a 
különböző ízű
 fagylaltokat. Két középiskolás korú lány segített nekik kanalazni, miközben egy harmadik 
éppen  a  Reese  kedvence  nevű  krémet  keverte  össze  süteménytésztával,  Oreo  sütivel,  színes 
drazséval, gumimacikkal, csokoládécsipsszel és müzliszettel. 
 – Szereti a fagylaltot? – kérdezte a férfi. 
 Myron széttárta a karját. 
 – Ki nem szereti? 
 – Szerencsére nem sokan vannak. – A férfi gyorsan le is kopogta az egyik műanyag asztal  
lapján. –
 Milyen ízűt szeretne? 
 – Igazán kedves, de köszönöm, most nem kérek. 
 De a férfi ezt nem fogadta el válaszként. 
 – Kimberley! 
 A kerekes székes nő felkapta a fejét. 
 – Készíts a vendégünknek egy SnowCap különlegességet. 
 – Rendben. 
 Az üzlet tele volt a SnowCap fagylaltozó logójával. Myronnak korábban is leeshetett volna a 
tantusz. 
 SnowCap. Snow. Myron vetett még egy pillantást a férfi arcára. Az azóta eltelt tizenöt év 
nem  bánt  vele  se  kegyetlenül,  se  kegyesen  –  egyszerűen  csak  megöregedett.  Myron  végre 
összerakta a képet. 
 – Maga Karl Snow – mondta Myron. – Alista édesapja. 
 – Maga zsaru? – kérdezte a férfi. 
 Myron habozott. 
 – Nem számít. Nincs mit mondanom. 
 Myron úgy döntött, kockáztat egy kicsit. 
 – Ugye nem akar még egy gyilkosság eltussolásában segédkezni? 
 Arra számított, hogy a férfi sokkot vagy dührohamot kap a kérdéstől, de csak egy határozott  
fejrázás volt a válasz. 
 – Olvastam az újságban. Suzze T-t túladagolás ölte meg. 
 Talán még nagyobbat kell kockáztatni. 
 – Persze, a maga lánya meg kiesett az ablakon. – Myron azonnal megbánta, amint a szavak 
elhagyták a száját. Túl sok túl hamar. Várta a dühödt reakciót. Hiába. 
 Karl Snow arca megereszkedett. 
 – Üljön le – intett egy székre. – És mondja el, kicsoda maga. 
 Myron leült Karl Snow-val szembe, és bemutatkozott. Snow mögött Lauren szülinapi partija 
egyre hangosabban zajlott. Myron egy pillanatra eltűnődött a sors iróniáján: egy kislány szülinapi 
partijának egy olyan ember a házigazdája, aki elveszítette a saját lányát. 
 – A hírekben túladagolásról volt szó – mondta Karl Snow. – Igaz ez? 
 – Nem tudom biztosan – felelte Myron. – Ezt akarom kideríteni. 
 – Nem értem. Miért maga? Miért nem a rendőrség? 
 – Elárulná, mit keresett itt? 
 Karl Snow hátradőlt a széken, és feljebb tolta a szemüvegét. 
 –  Hadd  kérdezzek  valamit,  mielőtt  jobban  belemélyednénk  a  témába.  Van  valami 
bizonyítéka arra, hogy Suzze T-t meggyilkolták? Igen vagy nem? 
 – Például az a tény, hogy nyolc hónapos terhes volt, és alig várta, hogy megszülessen a 



gyereke –
 válaszolta Myron. 
 Karl Snow arcán látszott, hogy nem sikerült meggyőznie. 
 – Ez nem úgy hangzik, mint egy bizonyíték. 
 – Nem is az – ismerte el Myron. – Amit biztosan tudok, az a következő: Suzze tegnap eljött 
ide. 
 Beszélt magával. Néhány órával később pedig már halott volt. 
 A  férfi  a  háta  mögé  pillantott.  A  fiatal,  kerekes  székes  nő  hatalmas  adag  fagylalttal 
közeledett feléjük. 
 Myron fel akart állni, hogy segítsen neki, de Karl Snow megrázta a fejét. Myron a helyén 
maradt. 
 –  Egy  darab  SnowCap  különlegesség  –  mondta  a  nő,  ahogy  lerakta  Myron  elé.  –  Jó 
étvágyat! 
 Akkora adag volt, hogy egy kocsi csomagtartójába is alig fért volna be. Myron azon sem 
lepődött volna meg, ha felbillen tőle az asztal. 
 – Ezt egyedül kellene megennem? – kérdezte Myron. 
 – Igen. 
 – Gyomorszűkítő műtétet is árulnak mellé, vagy esetleg egy adag inzulint? 
 A lány a szemét forgatta:
 – Hű, de eredeti poén. 
 – Mr. Bolitar – szólalt meg Karl Snow. – Hadd mutassam be a lányomat, Kimberley-t. 
 –  Örülök,  hogy megismerhetem –  mondta  Kimberley  olyan  angyali  mosollyal,  amitől  a 
legcinikusabb férfinak is megolvadt volna a szíve. Csevegtek néhány percig – Myron megtudta, 
hogy Kimberley az üzletvezető, Karl csak a tulaj –, aztán a lány visszagurult a pult mögé. 
 Karl még akkor is a lányát nézte, amikor megszólalt:
 –  Tizenkét  éves  volt,  amikor  Alista…  –  Elhallgatott,  mintha  nem  tudná,  milyen  szót 
használjon.  –  Az édesanyjuk két  évvel  korábban halt  meg mellrákban.  Nem kezeltem túl  jól  a 
helyzetet. Inni kezdtem. 
 Kimberley agyi bénulással született. Állandó felügyeletet igényelt. Alista pedig… nos, ő, azt 
hiszem, akármerre néztem, valahogy mindig a holttérben maradt. 
 Mintegy  végszóra  a  bulizók  nevetése  söpört  végig  a  fagylaltozón.  Myron  a  szülinapos 
Laurenre pillantott. Ő is boldogan mosolygott, orra alatt barna csokibajusz virított. 
 – Nem áll szándékomban bántani magát vagy a lányát – mondta Myron. 
 – Ha most válaszolok a kérdéseire, meg kell ígérnie, hogy soha többé nem jön ide – felelte 
Karl Snow lassan. – Nem akarom, hogy a média újra betegye a lábát az életünkbe. 
 – Megígérem. 
 Karl Snow két kézzel megdörzsölte az arcát. 
 – Suzze Alista halála felől érdeklődött. 
 Myron várta, hogy folytassa, de amikor a férfi csak hallgatott, megkérdezte:
 – Mit akart tudni? 
 – Azt akarta tudni, hogy Gabriel Wire ölte-e meg a lányomat. 
 – És maga mit felelt? 
 – Elmondtam neki, hogy mióta személyesen találkoztam Mr. Wire-rel, nem hiszem, hogy 
vétkes lenne a lányom halálában. Elmondtam, hogy végeredményben ez egy tragikus baleset volt, 
és  elégedett  vagyok  az  ügy  lezárásával.  Azt  is  közöltem  vele,  hogy  a  megegyezés  részletei 
bizalmasak, így azokat nem áll módomban megosztani vele. 
 Myron szótlanul bámulta a férfit. Karl Snow monoton hangon adta elő a szöveget, mint aki 
begyakorolta. Myron várta, hogy Snow a szemébe nézzen. Nem tette. Csak megrázta a fejét, és 
ennyit mondott:
 – Nem hiszem el, hogy meghalt. 
 Myron nem tudta eldönteni, hogy Alistáról vagy Suzze-ról beszél-e. Karl Snow pislogott 
néhányat, aztán Kimberley-re nézett. Láthatóan erőt merített a látványból. 



 – Veszített már el gyereket, Mr. Bolitar? 
 – Nem. 
 – Megkímélem a közhelyektől. Sőt, megkímélem mindentől. Tudom, mit gondolnak rólam 
az emberek: az érzéketlen apa, aki a busás kártérítésért cserébe futni hagyta a lánya gyilkosát. 
 – És nem erről van szó? 
 – Néha titokban kell szeretni egy gyereket. Néha pedig titokban kell gyászolni. 
 Myron nem teljesen értette, mit akar ezzel mondani. 
 – Egyen a fagyiból, különben Kimberley észreveszi – mondta Karl. – Hátul is szeme van 
annak a lánynak. 
 Myron  fogta  a  kanalat,  és  megkóstolta  a  fagylaltköltemény  első  rétegét,  amely  mintha 
tejszínhab lett volna süteménydarabokkal. Mennyei íze volt. 
 – Ízlik? 
 – Mennyei – felelte Myron. 
 Karl Snow ismét elmosolyodott, de nem volt öröm az arcán. 
 – A recept Kimberley találmánya. 
 – Zseniális. 
 – Kimberley rendes lány. És imádja ezt a helyet. Alistával elrontottam. Nem fogom még 
egyszer elkövetni ugyanazt a hibát. 
 – Suzze-nak is ezt mondta? 
 – Részben. Próbáltam megértetni vele, milyen helyzetben voltam akkor. 
 – Milyenben? 
 –  Alista  rajongott  a  HorsePowerért,  és  mint  minden  tizenéves  lány,  teljesen  odáig  volt 
Gabriel Wire-
 ért.  –  Sötét  árny  suhant  át  Karl  Snow  arcán.  Lesütötte  a  szemét.  –  Közeledett  Alista 
tizenhatodik  születésnapja.  Nem  volt  pénzem  nagy  bulit  rendezni  neki,  de  tudtam,  hogy  a 
HorsePower koncertet ad a Madison Square Gardenben. Azt hiszem, nem sokat koncerteztek, nem 
igazán követtem őket figyelemmel, de tudtam, hogy van az a jegyiroda a Marshalls aljában a 4-es út 
mentén.  Szóval  fölkeltem  hajnali  ötkor,  és  beálltam  a  sorba.  Gondolhatja.  Senki  nem  volt 
harmincnál idősebb rajtam kívül. Két órát álltam sorba, hogy megvehessem a jegyeket a koncertre. 
Amikor sorra kerültem, az ablak mögött ülő nő pötyögni kezdett valamit a számítógépen, és először 
azt mondta, minden jegy elkelt, aztán hirtelen így szólt: „Nem, várjon! Még maradt kettő.” Soha 
életemben nem örültem még annyira  annak, hogy megvehetek  valamit.  Mintha a sors keze lett  
volna, érti? Mintha ennek így kellett volna történnie. 
 Myron igyekezett minél semlegesebb arccal bólintani. 
 – Alista születésnapjáig még volt egy hét, ezért azt gondoltam, addig nem adom oda neki. 
Kimberley-nek elmondtam,  és  mindketten  majd  meghaltunk  a  vágytól,  hogy eláruljuk.  Azok a 
jegyek,  mintha  lyukat  égettek  volna  a  zsebembe.  Ismeri  ezt  az  érzést?  Amikor  valami  olyan 
különleges ajándékot vesz, hogy képtelen kivárni, mikor adhatja már oda? 
 – Persze – mondta Myron halkan. 
 – Így voltunk ezzel mi is Kimberley-vel. Végül kocsiba ültünk, és elmentünk Alista elé a 
középiskolához. Leparkoltam, kivettem Kimberley-t, beleültettem a székébe, és így vártuk Alistát 
vigyorogva. Alista elhúzta a száját, amikor meglátott minket, ahogyan csak a kamaszlányok tudják, 
és megkérdezte: „Mi az?”. Én meg válasz helyett elővettem a jegyeket, mire Alista… – Snow egy 
pillanatra elhallgatott, ahogy hatalmába kerítette az emlék. – …Alista sikítani kezdett, a nyakamba 
ugrott, és úgy szorított…
 Elcsuklott a hangja. Kivett egy szalvétát a tartóból, és a szeméhez akarta emelni, de aztán 
meggondolta magát. Az asztalt bámulva folytatta. 
 – Szóval Alista magával vitte a legjobb barátnőjét a koncertre. Úgy volt, hogy utána ahhoz a 
barátnőhöz mennek aludni. De nem így történt. A többit maga is tudja. 
 – Részvétem. 
 Karl Snow megrázta a fejét. 
 – Rég volt. 



 – És nem is hibáztatja Gabriel Wire-t? 
 – Hibáztatni?  – Egy pillanatra  elgondolkodott.  – Az igazság az,  hogy én nem figyeltem 
eléggé  Alistára  az  anyja  halála  után.  Szóval,  ha  jobban  megnézem,  kik  játszottak  szerepet  a 
halálában: a road, aki kiszúrta Alistát a tömegben? Egy vadidegen. A biztonsági őr, aki beengedte a 
színpad mögé? Egy vadidegen. Gabriel Wire. Ő is egy vadidegen. Én voltam az apja, és én nem 
vigyáztam rá. Mire számíthattam volna tőlük? 
 Karl Snow pislogott egyet, és elnézett jobbra. 
 – És ezt elmondta Suzze-nak is? 
 – Elmondtam neki, hogy nincs semmilyen bizonyíték arra, hogy Gabriel Wire bármi rosszat 
tett  volna  aznap  éjjel.  Legalábbis  semmi  olyan,  amit  a  rendőrség  bizonyítani  tudna.  Ezt 
egyértelműen  közölték  velem.  Igen,  Alista  járt  Wire  szállodai  lakosztályában.  Igen,  kiesett  az 
erkélyről, és igen, valóban harminckét emeletnyit zuhant. De ahhoz ez nem elég, hogy eljussunk A-
ból  B-be,  hogy  vádat  emeljünk  egy  befolyásos  rocksztár  ellen,  a  börtönbüntetésről  nem  is 
beszélve… – Vállat vont. – Volt egy másik lányom, akinek a gondját kellett viselnem. Nem volt  
pénzem.  Tudja,  mibe  kerül  felnevelni  egy mozgássérült  gyereket?  Milyen  elképesztő  költségei 
vannak? A SnowCap most már egy kis üzletlánc. Mit gondol, miféle pénzből indítottam el? 
 Myron próbálta megérteni, de mégsem tudta teljesen eltüntetni a vádló élt a hangjából. 
 – A lánya gyilkosától kapott pénzből? 
 – Nem érti. Alista meghalt. Aki meghalt, az halott. Semmit nem tehettem már érte. 
 – Kimberley-ért azonban igen. 
 – Pontosan. De nem ilyen rideg számítás volt ez, mint amilyennek látszik. Tételezzük fel, 
hogy nem fogadom el a pénzt. Wire úgy is megússza, és még Kimberley-n sem tudok segíteni. Így 
legalább Kimberley-ről gondoskodtam. 
 – Ne vegye sértésnek, de nekem ez nagyon is rideg számításnak tűnik. 
 – Igen, egy kívülálló számára talán az is. De én egy apa vagyok. Egy apa, akinek igazából 
csak  egyetlen  feladata  van.  Megvédeni  a  gyerekeit.  Ennyi.  És  egyszer  kudarcot  vallottam, 
elengedtem a lányomat  arra a koncertre,  nem ellenőriztem,  hogy… Soha semmivel  nem tudom 
jóvátenni azt a hibát. – Elhallgatott, és kitörölt egy könnycseppet a szeméből. – Azt akarta tudni, 
mire volt kíváncsi Suzze. Elmondom. Arra volt kíváncsi, hogy szerintem Gabriel Wire ölte-e meg 
Alistát. 
 – Azt nem mondta, miért akarja tudni? Ennyi év után? 
 – Nem – felelte Snow, és ismét elkapta a tekintetét. 
 – Mi az? 
 – Semmi. Szólnom kellett volna neki, hogy ne bolygassa az ügyet. Túl veszélyes. Alista is 
találkozott Gabriel Wire-rel, és nézze, mi lett a vége. 
 – Azt akarja mondani…? 
 – Semmit  nem akarok mondani.  A hírek szerint  herointúladagolás  végzett  vele.  Nagyon 
feldúltnak tűnt, amikor távozott, úgyhogy összességében nem vagyok meglepve. 
 A  háta  mögött  Lauren  egyik  barátnője  sírva  fakadt  –  valaki  összecserélte  az 
ajándékcsomagját. Karl Snow meghallotta a sírást, és azonnal odasietett a lányokhoz. Mindegyik 
valakinek a lánya volt, kislányok, akik hamarosan felnőnek, és rocksztárokba lesznek szerelmesek. 
De  egyelőre  még  kislányok  voltak,  akik  egyszerűen  csak  fagylaltot  akarnak  és  a  nekik  járó 
ajándékcsomagot. 
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 Win tudta, hogyan lehet azonnali találkozót kicsikarni Herman Ache-ből. 
 III. Windsor Horne Lockwood, akárcsak II. Windsor Horne Lockwood és Windsor Horne 
Lockwood,  ezüst  golfütővel  a  szájában  született.  Családja  alapító  tagja  volt  a  Philadelphia 
közelében elterülő



 ardmore-i Merion Golf Clubnak. Win klubtag volt Pine Valley-ben is, ami évről évre elnyeri 
a világ legjobb golfpályája címet (annak ellenére, hogy egy aquapark közelében van New Jersey 
déli részén), és arra az esetre, ha valami különlegesre vágyna, belépett a Ridgewood Golf Clubba is, 
ahol egy A. W. Tillinghast által tervezett huszonhét lyukú pálya igyekezett a golf szerelmeseinek 
minden igényét kielégíteni. 
 Herman Ache – az „egykori” gengszter – állítólag a gyerekeinél is jobban szerette a golfot. 
Lehet, hogy ez túlzás, de Win, egy szövetségi fegyintézetben tett közelmúltbeli látogatása alapján, 
biztosra vette, hogy Herman Ache az öccsénél, Franknél egyértelműen jobban szereti a golfot. Így 
hát  Win felhívta  Herman  irodáját  aznap délelőtt,  és  megkérdezte,  nincs-e kedve ütögetni  egyet 
Ridgewoodban. 
 Herman Ache habozás nélkül igent mondott. 
 Herman  Ache  túl  dörzsölt  volt  ahhoz,  hogy  ne  mérje  fel,  Winnek  célja  van  ezzel  a 
találkozóval,  de  nem  érdekelte.  Ridgewoodba  még  a  leggazdagabb  és  legbefolyásosabb 
maffiavezérek is csak ritkán jutottak el. Valószínűleg egy bedrótozott szövetségi ügynök karjaiba is 
boldogan  besétált  volna,  ha  ez  azt  jelenti,  hogy ütögethet  néhányat  Tillinghast  egyik  legendás 
pályáján. 
 – Köszönöm a meghívást – mondta Herman. 
 – Részemről a megtiszteltetés. 
 Az első szakasz,  az úgynevezett  Keleti  elütőhelyén  álltak.  A pályára  mobiltelefont  tilos 
bevinni, de Win nem sokkal korábban beszélt Myronnal, aki beszámolt neki a találkozásáról Karl 
Snow-val. 
 Winnek kellett egy kis idő, hogy megeméssze az információkat. Gondolatban megrázta a 
fejét,  hogy a  játékra  tudjon összpontosítani,  és  a  labda  mögé  lépett.  Kifújta  a  levegőt,  és  egy 
kétszázkilencven yardos ütéssel megfelezte a lyukhoz vezető távolságot. 
 Herman Ache következett. Lendítése egy majom kecsességét idézte. A labda balra húzva a 
fák fölé repült, és majdnem a 17-es úton landolt. 
 Herman a homlokát ráncolta. Az ütőre meredt, láthatóan azt hibáztatta. 
 – Mondjak valamit? Láttam egyszer Tigert ugyanilyet ütni a Barclay Openen. 
 – Hogyne – bólintott Win. – Te és Tiger. Ha nem látnám az arcodat, meg sem tudnálak 
különböztetni tőle. – Hermannal is tegeződtek, ahogy régi ellenfelek között szokás. 
 Herman Ache szája agresszív mosolyra húzódott. Annak ellenére, hogy már a hetvenes évei 
végét  taposta,  sárga  Nike golfpólót  és,  a  legújabb – bár  nem túl  szerencsés  – trendet  követve, 
testhezálló  fehér  trapéznadrágot  viselt,  hozzá  pedig  fekete  övet,  derekán  dísztárcsa  méretű 
ezüstcsattal. 
 Ache külső tényezőre hivatkozva megismételt ütést kért – Win soha nem tett  volna ilyet 
valaki más vendégeként –, és új labdát helyezett a tee-re. 
 – Hadd kérdezzek valamit, Win. 
 – Állok rendelkezésedre. 
 – Nyilván te is tudod, hogy nem vagyok már fiatal. 
 Ache ismét elmosolyodott.  Kedves nagypapának akart tűnni, de a fogaira húzott koronák 
miatt  inkább  egy  vámpírra  emlékeztetett.  Herman  Ache  bőre  narancssárgán  világított  a  sok 
szoláriumozástól, elegáns ősz frizurája gazdagságról árulkodott – más szóval a létező legdrágább 
parókát viselte. Az arca tökéletesen ránc- és mimikamentes volt. Botox. Nem is kevés. A bőre túl 
olajosan  csillogott,  mintha  nem  is  élő  ember  lenne,  hanem  egy  bábu  Madame  Tussaud 
panoptikumában. A nyaka árulta el. 
 Löttyedt volt és ráncos, mint egy vénember herezacskója. 
 – Tisztában vagyok vele – felelte Win. 
 – És nyilván azt is tudod, hogy számos törvényes vállalkozás tartozik az irányításom alá. 
 Ha valaki szükségesnek érzi hangsúlyozni, hogy a vállalkozásai „törvényesek”, az általában 
pont az ellenkezőjét jelenti. 
 Win semleges arccal bólintott. 
 – Arra gondoltam, hogy az ajánlásoddal esetleg felvehetnének a klubtagok közé – folytatta 



Herman Ache. – A te neveddel és összeköttetéseiddel valószínűleg csak egy szavadba kerülne. 
 Winnek minden önuralmára szüksége volt, hogy el ne sápadjon. Azt is sikerült megállnia, 
hogy a szívéhez kapjon, és hátratántorodjon. 
 – Majd megbeszéljük – mondta végül. 
 Herman a labda mögé állt, és összeszűkült szemmel fürkészte a pályát, mint aki Eldorádót 
keresi.  A  labda  mellé  helyezte  a  lábát,  és  gyötrelmes  lassúsággal  gyakorolni  kezdte  az 
ütőmozdulatokat.  A labdaszedők összenéztek.  Herman ismét a pályát  tanulmányozta.  Ha ez egy 
film lenne, akkor a nézők látták volna, ahogy az óra mutatója körbefordul, a naptár lapjai szállnak a 
szélben, a levelek megbarnulnak, leesik a hó, feljön a nap, és kizöldül a táj. 
 Win Golfkrédójának 12-ik pontja:  Teljességgel  elfogadható,  ha valaki  nem tud golfozni. 
Teljességgel elfogadhatatlan, ha mindezt lassan teszi. 
 Herman végül elütötte a labdát – ez is balra húzott. A labda nekicsapódott egy fának, és 
visszapattant a játéktérre. A labdaszedők láthatóan megkönnyebbültek. Win és Ache túljutottak az 
első két lyukon, semleges témákról csevegve közben. A golf, természeténél fogva, magányos játék. 
Az ember gyakorlatilag semmi mással nem foglalkozik az eredményen kívül. Ez sok szempontból 
jó, de nincs éppen társalgásélénkítő hatása. 
 A harmadik szakasz előtt,  a legendás  ötütéses  dombok lábánál  egy percre megálltak,  és 
végigpillantottak a csodaszép, zöld tájon. Lélegzetelállító látvány volt. Egy másodpercig egyikük 
sem mozdult. Win légzése lelassult, kis híján a szemét is behunyta. A golfpálya szentély. Könnyű 
gúnyt űzni belőle, valóban a legérthetetlenebb sportok közé tartozik, de amikor Win eltöltött egy-
egy  napot  a  szabad  ég  alatt,  és  minden  irányból  ez  a  megnyugtató  zöld  vette  körül,  akadtak 
pillanatok, amikor még ő, a megrögzött agnosztikus is úgy érezte, mintha megáldották volna. 
 – Win? 
 – Igen? 
 – Köszönöm – mondta Herman Ache. Könnyek ültek a szemében. – Köszönöm. 
 Win a férfira pillantott. A varázs megtört. Nem ezzel az emberrel akarta megosztani ezt a 
pillanatot. 
 De úgy gondolta, talán eljött az idő, hogy rátérjen a témára. 
 – Visszatérve erre a klubtagsági ajánlásra. 
 Herman Ache reménykedve nézett Winre. 
 – Igen? 
 – Mégis mit mondanék a tagsági bizottságnak a te, hmm, üzleti érdekeltségeidről? 
 – Már mondtam. Teljesen törvényesek. 
 – Igen, de feltehetően a múltad is érdekelni fogja őket. 
 – Először is, az már a múlt. Másodszor: az sem én voltam. Hadd kérdezzek valamit, Win. 
Mi a különbség a mostani és az öt évvel ezelőtti Herman Ache között? 
 – Kíváncsian várom a választ. 
 – Elárulom. A különbség az, hogy most már nincs Frank Ache. 
 – Értem. 
 – Az a rengeteg bűncselekmény, a sok erőszak – az mind nem én voltam. Hanem az öcsém, 
Frank. 
 Ismered őt, Win. Frank brutális és goromba. Mindent elkövettem, hogy kordában tartsam. Ő 
volt minden probléma okozója. Ezt nyugodtan elmondhatod a tagsági bizottságnak. 
 Eladni az öccsét egy golfklub tagságért. Micsoda lovag! 
 – Nem hinném, hogy a saját édestestvéred befeketítése jó pontot szerezne neked a bizottság 
előtt –
 felelte Win. – Errefelé fontosak a családi értékek. 
 Egy szemvillanás, villámgyors taktikaváltás. 
 – Ó, szó sincs róla, hogy befeketíteném! Imádom Franket. Ő az én kisöcsém. Mindig is az 
marad. 
 Gondoskodom róla. Tudod, hogy börtönben van, igaz? 
 – Hallottam róla – mondta Win. – Szoktad látogatni? 



 – Persze, amikor csak tehetem. Mókás, de Frank szeret ott lenni. 
 – A börtönben? 
 –  Ismered  Franket.  Gyakorlatilag  átvette  ott  az  irányítást.  Őszinte  leszek  hozzád.  Nem 
akartam, hogy egyedül vigye el a balhét, de Frank ragaszkodott hozzá. Magára vállalta a család 
többi tagja helyett, ezért a legkevesebb, amit tehetek érte, hogy gondját viselem. 
 Win az öreg maffiózó arcát és testbeszédét figyelte. Semmi. A legtöbb ember azt hiszi, hogy 
valami módon meg lehet állapítani, ha hazudnak neki – hogy egyértelmű jelei vannak az átverésnek 
–, és ha megtanuljuk azokat a jeleket, akkor el tudjuk dönteni, mások mikor mondanak igazat, és 
mikor  hazudnak.  Akik  hisznek  az  efféle  ostobaságokban,  azokat  csak  még  könnyebb  átverni. 
Herman Ache valódi szociopata volt. Minden bizonnyal több embert ölt meg – pontosabban több 
ember megölésére adott parancsot –, mint amennyit Frank elképzelni tudott volna. Frank Ache nem 
alakoskodott, sosem akart többnek látszani brutális gyilkosnál. Herman Ache ezzel szemben olyan 
volt, mint a fűben lapuló kígyó vagy a báránybőrbe bújt farkas, és ez tette sokkal veszedelmesebbé. 
 A hetedik lyuk előtt aznap közelebb volt a tee a megszokottnál, ezért Win a three wood ütő 
helyett felajánlotta Hermannak a drivert. 
 – Feltehetek egy kérdést az egyik üzleti érdekeltségeddel kapcsolatban? 
 Herman Ache Win szemébe nézett – a kígyó előbújt a fűből. 
 – Milyen kapcsolatban állsz Gabriel Wire-rel? 
 Még egy szociopata is meg tud lepődni. 
 – Ez meg mi a francért érdekel? 
 – Myron képviseli a partnerét. 
 – És? 
 – Tudom, hogy régebben te kezelted a szerencsejáték-adósságait. 
 – És szerinted ez illegális? A kormány árulhat lottószelvényeket. Las Vegas, Atlantic City 
meg azok a nyavalyás indiánok pörgethetik a rulettkereket, de ha egy tisztességes üzletember teszi, 
akkor az máris bűncselekmény? 
 Win alig tudta elnyomni ásítását. 
 – Szóval még mindig hozzád tartoznak a szerencsejáték-adósságai? 
 – Továbbra sem értem, mi közöd hozzá. Wire-rel teljesen törvényes üzleti megállapodást 
kötöttünk. 
 Ez minden, amit tudnod kell. 
 – Törvényes üzleti megállapodást? 
 – Ahogy mondod. 
 – Valamit akkor sem értek – ingatta a fejét Win. 
 – Micsodát? 
 – Miféle törvényes üzleti megállapodásnak lehet része az, hogy Evan Crisp őrzi Wire házát 
Adionán? 
 Ache kezében megmerevedett a driver ütő. Visszaadta a labdaszedőnek, és lehúzta a fehér 
kesztyűt a bal kezéről. Közelebb lépett Winhez. 
 – Idehallgass – szólalt  meg vészjósló hangon. – Ehhez ti  kisfiúk vagytok Myronnal.  Ne 
üssétek bele az orrotokat. Ismered Crispet? 
 – Csak hallomásból. 
 Ache bólintott. 
 – Akkor tudod, hogy nem tanácsos ujjat húzni vele. 
 Herman  még  egyszer  Win  szemébe  nézett,  majd  ismét  a  labdaszedőhöz  fordult.  Újra 
belebújtatta a kezét a kesztyűbe,  majd elkérte a drivert.  A labdaszedő odanyújtotta  neki, azután 
elindult  balra  a  fák  felé,  mert  Herman  Ache  golflabdái  láthatóan  azt  a  vidéket  részesítették 
előnyben. 
 – Nem áll szándékomban sérteni az üzleti érdekeidet – mondta Win. – És Gabriel Wire-nek 
sem akarok kellemetlenséget okozni. 
 – Akkor mit akarsz? 
 – Engem Suzze T érdekel. Ki akarom deríteni, mi történt vele. Ki akarom deríteni, mi történt 



Alista Snow-val. Tudni akarom, mi van Kitty Bolitarral. 
 – Fogalmam sincs, miről beszélsz. 
 – Kíváncsi vagy az elméletemre, Herman? 
 – Mivel kapcsolatban? 
 – Menjünk vissza tizenhat évet – felelte Win. – Gabriel Wire jelentős összeggel tartozik 
neked a szerencsejáték miatt. Drogfüggő, a rózsaszín topok bolondja…
 – Rózsaszín topok? 
 – A fiatal lányokat kedveli – magyarázta Win. 
 – Aha. Most már értem. Rózsaszín topok. 
 –  Örülök  neki.  Ráadásul  Gabriel  Wire  –  ami  a  te  szempontodból  a  legfontosabb  – 
megszállott  szerencsejátékos.  Röviden:  kész  katasztrófa,  de  legalább  jövedelmező.  Van  pénze, 
hatalmas keresőpotenciállal rendelkezik, tehát hosszú távon lehet vele bevételi forrásként számolni. 
Tudsz követni? 
 Herman Ache nem válaszolt. 
 – Aztán Wire egy napon túl messzire megy. A Madison Square Gardenben adott koncert 
után meghívja a lakosztályába Alista Snow-t, egy naiv tizenhat éves lányt.  Wire kokaint és más 
partidrogokat kever az italába, aminek az a vége, hogy a lány kizuhan az erkélyről. Wire pánikba 
esik. De az is lehet, hogy mivel olyan értékes számodra, eleve ott van egy embered a helyszínen. 
 Talán maga Crisp. Feltakarítod utána a mocskot. Megfenyegeted a szemtanúkat, lefizeted a 
Snow családot, egyszóval mindent elkövetsz, hogy megvédd a srácot. Most már még jobban le van 
kötelezve neked. Nem tudom, mi lehet az a „törvényes üzleti megállapodás”, amit kötöttetek, de 
gondolom,  Wire fizet,  mint  a  katonatiszt,  mennyit,  mondjuk a  bevételei  felét?  Az akkor is  évi 
sokmillió dollár. 
 Herman Ache-nek minden önuralmára szüksége volt, hogy fel ne robbanjon. 
 – Win! 
 – Igen? 
 –  Tudom,  hogy  Myronnal  kemény  fickóknak  hiszitek  magatokat,  de  egyikőtök  sem 
golyóálló. 
 – Nocsak. Nocsak. – Win széttárta a karját. – Hová tűnt Mr. Törvényes Üzletember? 
 – Figyelmeztettelek. 
 – Jut eszembe, meglátogattam az öcsédet a börtönben. 
 Herman arca elkomorult. 
 – Üdvözletét küldi. 
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 Alighogy Myron visszaért az irodába, Big Cyndi már ugrott is, hogy közölje vele a legújabb 
fejleményt. 
 – Sikerült megtudnom valamit Gabriel Wire tetoválásáról, Mr. Bolitar. 
 – Hadd halljam. 
 Big Cyndi ma rózsaszínben volt, az arcára kent pirosító elegendő lett volna egy minibusz 
újradukkózásához. 
 – Ma Gellan kutatásai szerint Gabriel Wire-nek valóban volt egy tetoválása. De nem a jobb, 
hanem a  bal  combján.  Ami most  jön,  az  lehet,  hogy kissé  furcsán fog  hangzani,  ezért  kérem, 
figyeljen. 
 – Csupa fül vagyok. 
 – A tetoválás  egy szívet  ábrázolt.  Maga a  tetoválás  állandó volt.  De a  beleírt  név csak 
ideiglenes. 
 – Ezt nem egészen értem. 
 – Maga is látta, hogy néz ki Gabriel Wire, igaz? 



 – Természetesen. 
 – Rocksztár, ráadásul iszonyatosan jóképű. De volt egy nagy gyengéje. 
 – Úgymint? 
 – Szerette a kiskorú lányokat. 
 – Pedofil lett volna? 
 –  Nem,  azt  azért  nem  hinném,  hogy  fejletlen  kisiskolásokra  bukott.  Egyszerűen  csak 
szerette, ha a lányok fiatalok. Tizenhat-tizenhét évesek. 
 Mint például Alista Snow. És most, hogy jobban belegondolt, Suzze T abban az időben. 
 – Szóval annak ellenére, hogy Gabriel Wire szexi rocksztár volt, gyakran szüksége volt egy 
kis trükkre ahhoz, hogy meggyőzze az illető lányt az elkötelezettségéről. 
 – Nem teljesen értem, hogy jön ide a tetoválás. 
 – Egy piros szívet ábrázolt. 
 – És? 
 – A közepe teljesen üres volt. Csak szimplán piros. Gabriel Wire pedig fogott egy filctollat, 
és beleírta  a  lány nevét,  akire  éppen hajtott.  Úgy tett,  mintha az egész tetoválást  csak annak a 
lánynak a kedvéért csináltatta volna. 
 – Ejha. 
 – Igen. 
 – Már-már ördögi. 
 Big Cyndi felsóhajtott. 
 – El se hinné, mire képesek a férfiak, hogy meghódítsanak egy szép nőt. 
 Myron igyekezett az eredeti mederben tartani a beszélgetést. 
 – Hogy működhetett ez pontosan? 
 – Többféleképpen. Ha Gabriel azonnal nyélbe akarta ütni a dolgot, akkor még aznap éjjel 
elvitte a lányt egy tetováló szalonba. Azt mondta neki, hogy várja meg, amíg ő bemegy a hátsó 
szobába, és megcsináltatja a tetoválást. Hátul aztán fogta a tollat, és berajzolta a lány nevét. Néha 
megvárta vele a második randevút, és akkor mutatta meg. 
 –  Mármint  mélyen  a  szemébe  nézett,  és  azt  búgta:  „annyira  fontos  vagy  nekem,  hogy 
magamra tetováltattam a nevedet”? 
 – Pontosan. 
 Myron megrázta a fejét. 
 – El kell ismernie, hogy zseniális húzás – mondta Big Cyndi. 
 – Inkább beteg. 
 – Persze, az is – bólintott Big Cyndi. – Gabriel Wire bármelyik lányt megkaphatta, még a 
fiatalokat is. 
 Ezért jogosan merül fel a kérdés, miért volt szükség erre az egész hercehurcára. Miért nem 
lépett tovább egyszerűen a következő lányhoz? 
 – És? 
 –  Szerintem,  sok  más  férfihoz  hasonlóan,  neki  is  az  kellett,  hogy  a  lányok  tényleg 
szerelmesek  legyenek  belé.  Fiatalon  akarta  elcsábítani  őket.  Ha  engem  kérdez,  akkor  Wire 
megrekedt azon az érzelmi szinten, amikor a fiúk összetörik egy lány szívét azzal, hogy faképnél 
hagyják. Mint középiskolában. 
 – Elképzelhető. 
 – Csak egy elmélet – szerénykedett Big Cyndi. 
 –  Oké,  ez  mind  nagyon  érdekes,  de  mi  a  helyzet  a  másik  tetoválással,  amilyen  Suzze 
combján is volt? 
 – A minta eredeti művészi alkotás, nem valaminek a másolata – felelte Big Cyndi. – Ma 
Gellan szerint Suzze és Gabriel szeretők voltak. Suzze megcsináltatta a tetoválást, mire Gabriel is 
csináltatott egy ugyanolyat, hogy meggyőzze vagy átverje vele. 
 – Akkor az is csak ideiglenes volt? 
 – Nem lehet biztosan tudni, de, a múltjából kiindulva, nagy a valószínűsége. 
 Esperanza az ajtóban állt. Myron ránézett. 



 – Van valami ötleted? 
 – A helyzet elég egyértelmű – mondta Esperanza. – Suzze és Gabriel szeretők voltak. Valaki 
feltett egy képet a tetoválásról, amelyet mindketten magukon viselnek, és írt hozzá egy üzenetet, 
hogy a gyerek nem Lextől van. 
 – Kitty elismerte, hogy ő írta – jegyezte meg Myron. 
 – Ez beleillik a képbe – bólintott Esperanza. 
 – Miért is? 
 Megcsörrent  az  irodai  telefon.  Big  Cyndi  visszament  az  íróasztalához,  és  mézesmázos 
hangon beleszólt a kagylóba:
 – MB Reps. 
 Egy másodpercig hallgatott, majd megrázta a fejét Myronék felé, és saját magára mutatott: 
egyedül is el tudja intézni. 
 Esperanza intett Myronnak, hogy menjen vele az irodájába. 
 – Megvan Suzze híváslistája. 
 A televízióban úgy tesznek,  mintha  bonyolult  lenne megszerezni  egy híváslistát,  vagy a 
cselekmény kedvéért azt mondják, hogy napokba, esetleg hetekbe telik. Valójában néhány perc az 
egész.  Ebben az esetben még ennyi  ideig sem tartott.  Suzze,  az MB Reps sok más ügyfeléhez 
hasonlóan,  a  cégen keresztül  fizette  a  számláit.  Ez  azt  jelentette,  hogy Myronéknak  megvolt  a 
telefonszáma, a lakcíme, a PIN-kódja, a társadalombiztosítási azonosítója. Esperanza egyszerűen 
csak lekérte a híváslistát a neten keresztül, mintha a saját telefonja lenne. 
 – Utoljára Lex mobilját hívta, de Lex nem vette föl. Valószínűleg épp a repülőgépen ült. De 
Lex aznap egyszer már kereste korábban. Közvetlenül az után, hogy beszéltek, Suzze felhívott egy 
lenyomozhatatlan  mobilszámot.  Mindezt  a  halála  délelőttjén.  A  rendőrség  nyilván  azt  fogja 
gondolni, hogy a dílerét hívta. 
 – Pedig nem? 
 Esperanza megrázta a fejét. 
 – A telefonszám megegyezik azzal, amit Szívtiprótól kaptál. 
 – Kittyt hívta? 
 – Igen – mondta Esperanza. – Lehet, hogy Suzze tőle kapta a drogot. 
 – Kittytől? 
 – Igen. 
 – Még mindig nem bírom elhinni – ingatta a fejét Myron. 
 – Mit nem hiszel el? 
 – Suzze-t. Te is láttad, amikor itt volt. Gyereket várt. Boldog volt. 
 Esperanza hátradőlt a széken, és néhány pillanatig szótlanul nézett Myronra. 
 – Emlékszel, amikor Suzze megnyerte a US Opent? 
 – Persze. De hogy jön ez ide? 
 – Élete legjobb teljesítményét nyújtotta. Összeszedte magát, csak a teniszre koncentrált, és 
bumm, azonnal  megnyerte  az egyik legnagyobb tornát.  Soha senkin nem láttam még ilyen erős 
győzni akarást. Még mindig előttem van az a fonák keresztütés, amivel megnyeri, aztán az arcára 
kiülő
 felhőtlen boldogság, ahogy a levegőbe dobja az ütőjét, majd megfordul, és rád mutat. 
 – Ránk – helyesbített Myron. 
 – Ugyan már. Mindig te voltál az ügynöke, a barátja, te sem gondolhatod komolyan, amit  
mondtál. De nem is ez a lényeg. Emlékezz vissza, mi történt azután. 
 Myron megpróbálta felidézni. 
 – Óriási bulit csaptunk. Suzze magával hozta a trófeát. Abból ittuk a pezsgőt. 
 – És azután? 
 Myron bólintott, mert egyszerre rájött, hová akar kilyukadni Esperanza. 
 – Szétesett. 
 – És nem kicsit. 
 Négy nappal pályafutása legfényesebb sikere után – miután meghívták a Today show-ba, 



David Letterman késő esti beszélgetős műsorába, és még vagy egy tucat kiemelt rendezvényre – 
Myron elment Suzze-hoz, aki délután kettőkor még zokogva hevert az ágyban. Azt mondják, nincs 
rosszabb, mint amikor egy álom valóra válik. Suzze azt gondolta, hogy a US Open megnyerése egy 
csapásra boldoggá teszi. Azt remélte, hogy attól fogva finomabb lesz a reggeli, a nap gyengédebben 
cirógatja a bőrét, és a tükörből egy csinosabb, okosabb, szeretetreméltóbb valaki néz majd vissza rá. 
 Azt hitte, a győzelem majd megváltoztatja. 
 – Éppen, amikor minden a legjobban alakult számára, ismét lőni kezdte magát – mondta 
Esperanza. 
 – És szerinted most is ez történt? 
 Esperanza felemelte a két kezét, és úgy mozgatta őket, mintha egy mérleg két serpenyője 
lettek volna. 
 – Fent, lent. Fent, lent. 
 – És az a látogatás Karl Snow-nál annyi év után? Gondolod, hogy véletlen egybeesés? 
 – Nem. De azt igen, hogy érzelmileg nagyon megviselte. Ez ismét a droghasználat mellett 
szól,  és nem ellene.  Időközben ellenőriztem a Suzze GPS-éből  kiírt  címeket.  Az első,  amire  te 
magad  is  rájöttél,  Karl  Snow  fagylaltozója.  A  többit  mind  könnyű  megmagyarázni,  kivéve  a 
másodikat. 
 – Azt az útkereszteződést Edisonban? – Hirtelene eszébe jutott valami: – Várj csak. Nem azt 
mondtad, hogy Kitty a telefonját egy edisoni T-Mobile-ban vette? 
 – De igen. – Esperanza behozott valamit a számítógép képernyőjére. – Itt a Google Föld 
műholdképe. 
 Myron megnézte. Egy ShopRite, egy Best Buy, egyéb üzletek. Egy benzinkút. 
 – T-Mobile nincs köztük – állapította meg Esperanza. 
 Ennek ellenére egy utat megér, gondolta Myron. 
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 Myron a kocsiban bekapcsolta a Bluetooth-fülhallgatót, és nekilátott az ügyeit intézni. Az 
első
 félórában kizárólag az ügyfeleivel beszélt. Az élet nem áll meg. Aki nem hiszi, próbáljon 
csak visszatérni a munkájához egy kis kihagyás után. 
 Néhány perccel azelőtt, hogy megérkezett volna, Win hívta. 
 – Van nálad fegyver? – tért rá a lényegre rögtön. 
 – Jól sejtem, hogy sikerült felbosszantanod Herman Ache-et? 
 – Jól. 
 – Kapcsolatban áll Gabriel Wire-rel? 
 – Nagyon úgy tűnik. De valami nem stimmel. 
 – Éspedig? 
 – Elővezettem neki az elméletünket arról, hogy zsarolással és szerencsejáték-adósságokkal 
tartja sakkban Gabrielt. 
 – És? 
 – Némi habozás után Mr. Ache beismerte, hogy az elméletünk helytálló – mondta Win. 
 – És ez mit jelent? 
 – Herman Ache a saját anyjának is letagadná a nevét. 
 – Tehát ha beismeri, akkor valami más is van a háttérben. 
 – Igen. Addig is fegyverkezz föl. 
 – Ha hazaérek, magamhoz veszek egy pisztolyt – nyugtatta meg Myron. 
 – Nem kell addig várnod. Van az ülésed alatt egy 38-as. 
 Elképesztő. Myron benyúlt az ülése alá, és kezével kitapintotta a fegyver markolatát. 
 – Van még valami, amit tudnom kell? 



 – Az utolsó lyukat birdie-vel teljesítettem. 
 – Nem csoda, hogy Herman begurult. 
 – Pedig igyekeztem visszafogni magam. 
 – Attól tartok, hamarosan eljön az a pont, amikor személyesen kell találkoznunk Gabriel 
Wire-rel –
 mondta Myron. 
 – Vagyis meg kell rohamoznunk a várat – felelte Win. – Illetve a kis palotáját Adionán. 
 – Gondolod, hogy át tudunk jutni a biztonságiakon? 
 – Ezt meg sem hallottam. 
 Myron  megérkezett  Edisonban  a  kereszteződéshez,  és  beállt  egy  üzletsor  parkolójába. 
Körülnézett, hátha itt is van fagylaltozó, de nem, ez a hely sokkal átlagosabb volt: Best Buy, Staples 
és egy DSW
 nevű cipőbolt, aminek az alapterülete egy kisebb európai hercegségével vetekedett. 
 Vajon mit kereshetett itt Suzze? 
 Gondolatban újra végigpörgette az előző nap eseményeit.  Suzze-t először felhívta a férje, 
Lex. A beszélgetés negyvenhét percig tartott. Harminc perccel azután, hogy lerakta, Suzze felhívta 
Kitty mobilját. Ez jóval rövidebb beszélgetés volt – mindössze négy perc. Oké. És aztán? Volt egy 
kis szünet,  majd  négy órával  később,  Suzze belépett  Karl  Snow fagylaltozójába,  hogy a lánya,  
Alista Snow haláláról faggassa. 
 De mit csinálhatott abban a hiányzó négy órában? 
 A GPS logikáját követve a Kittyvel folytatott négyperces beszélgetés és a Karl Snow-nál tett 
látogatás között eljött Edisonba, ehhez a kereszteződéshez. Suzze nem ütött be pontos címet a GPS-
be, mint annál a bevásárlóközpontnál. Csak a kereszteződést adta meg. Az egyik sarkon álltak ezek 
az üzletek. 
 A másikon egy benzinkút. A harmadikon egy Audi-kereskedés. A negyediken pedig semmi, 
csak egy erdő. 
 Tehát miért? Miért nem adta meg a valódi címet? 
 Kiindulópont: Suzze közvetlenül azután jött ide, hogy felhívta Kittyt.  Régi és komplikált 
kapcsolatuk  fényében  a  négyperces  beszélgetés  meglehetősen  rövidnek  tűnt.  Lehetséges 
következtetés: Suzze és Kitty éppen elég hosszú ideig társalogtak ahhoz, hogy megbeszéljenek egy 
találkozót. Második következtetés: abban maradtak, hogy itt találkoznak, ebben a kereszteződésben. 
 Myron  egy  éttermet  vagy  kávézót  keresett  a  tekintetével,  de  egyiket  sem  talált. 
Valószínűtlennek tartotta, hogy két egykori teniszcsillag cipőt, irodafelszerelést vagy elektronikai 
cikkeket akart volna vásárolni, ezért az egyik sarkot kihúzta a listáról. Elnézett előbb jobbra, aztán 
balra. És akkor, az Audi-kereskedés mögött, Myron meglátott egy táblát, ami felkeltette a figyelmét. 
Cikornyás betűkkel ez a felirat állt rajta: GLENDALE MOBIL LAKÓPARK. 
 Átvágott az úton, és megpillantotta a lakókocsikat. Már a lakókocsitelepek sem a régiek, 
gondolta, mindenhová beférkőztek ezek a PR-trükkök. A kacifántos tábla és a „lakópark” alapján 
akár egy newporti elit lakóövezet is lehetne mögötte. A lakókocsik egymás mellett sorakoztak, mint 
a házak, és a köztük lévő ösvényeket olyan nevekkel látták el, mint Garden Road vagy Old Oak 
Drive. 
 Myron  már  messziről  látta,  hogy  több  lakókocsi  ajtaján  is  KIADÓ  tábla  lóg.  Új 
következtetés: Kitty és Mickey itt laknak. Talán Suzze nem tudta a pontos címet. Talán a GPS nem 
ismerte fel a Garden Roadot vagy az Old Oak Drive-ot, ezért Suzze a legközelebbi kereszteződés 
címét adta meg. 
 Nem volt nála fénykép Kittyről, amit körbemutogathatna, és ha van, azzal is csak gyanússá 
tette volna magát.  Azt sem csinálhatta,  hogy szép sorban bekopog mindegyik lakókocsi ajtaján, 
ezért  végül  a  jó  öreg  megfigyelés  mellett  döntött.  Visszaült  az  autójába,  és  megállt  a  park 
felügyelőjének irodája mellett, ahonnan a legtöbb lakókocsira rálátott. Mennyi ideje van arra, hogy 
itt várakozzon? Egy óra, esetleg kettő. Felhívta régi barátját, Zorrát, a korábbi Moszad-ügynököt, 
aki mindig kapható volt egy kis megfigyelésre. Zorra megígérte, hogy két órán belül felváltja. 
 Myron  elhelyezkedett,  és  kihasználta  az  időt,  hogy  felhívja  az  egyik  ügyfelét.  Chaz 



Landreaux –
 Myron legidősebb NBA-játékosa,  egykori  All-Star szereplő – abban reménykedett,  hogy 
sikerül még egy évadot lehúznia a profik között. Myron folyamatosan hívogatta a csapatfőnököket, 
próbált  kibrusztolni  egy utolsó esélyt  a  népszerű veteránnak,  de  senki  nem kapott  utána.  Chaz 
teljesen maga alatt volt. 
 – Még nem vonulhatok vissza – mondta Myronnak. – Érted, miről beszélek? 
 Myron értette. 
 – Ne hagyd abba az edzéseket – tanácsolta. – Valaki előbb-utóbb adni fog egy esélyt. 
 – Kösz, haver. Tudom, hogy hasznára lehetnék egy fiatal csapatnak. 
 – Én is tudom. Hadd kérdezzek valamit. A legrosszabb forgatókönyv szerint: ha az NBA 
mégsem jön össze, lenne kedved Kínában vagy Európában játszani? 
 – Nem nagyon. 
 Myron a szélvédőn keresztül meglátta, hogy nyílik az egyik lakókocsi ajtaja. A következő 
pillanatban az unokaöccse, Mickey lépett ki rajta. Myron előrehajolt. 
 – Chaz, rajta vagyok az ügyön. Holnap beszélünk. 
 Lerakta. Mickey a nyitott ajtóban állt. Vetett még egy utolsó pillantást a lakókocsi belsejébe, 
majd hagyta becsukódni az ajtót. Nagydarab srác volt, ahogy Myron előző éjszaka megállapította, 
minimum százkilencven centi magas és legalább kilencven kiló. Mickey egyenes tartással, feltartott 
fejjel lépkedett. A klasszikus Bolitar-járás, döbbent rá Myron. Az apja is így jár. Brad is. És ő maga 
is. 
 A génjeid elől nem menekülhetsz, kölyök. 
 És most? 
 Nem lehet kizárni annak a lehetőségét, hogy Suzze beszélt vagy találkozott Mickey-vel. De, 
az  igazat  megvallva,  elég  valószínűtlennek  tűnik.  Jobb  lesz,  ha  nyugton  marad.  Jobb  lesz,  ha 
megvárja,  míg Mickey elmegy,  és csak utána próbál bejutni a lakókocsiba. Remélhetőleg,  Kitty 
még ott van. Ha mégsem, Mickey-t akkor sem lesz nehéz felkutatnia, a srác ugyanis piros Staples  
pólót visel. Minden bizonnyal éppen munkába indul. 
 A Staples ilyen fiatal gyerekeket is alkalmaz? 
 Myron  nem  mert  volna  megesküdni  rá.  Lehajtotta  a  napellenzőt.  Tudta,  hogy  a  nap 
tükröződése miatt kizárt,  hogy Mickey felismerje. Amikor az unokaöccse közelebb ért, Myron a 
pólójára tűzött névtáblát is ki tudta betűzni: BOB. 
 Egyre különösebb. 
 Megvárta,  míg  Mickey a kereszteződés  felé  fordul,  aztán  kiszállt  a  kocsiból.  Elsétált  az 
úttestig, és Mickey után nézett. Igen, valóban a Staplesbe igyekezett. Myron megfordult, és elindult 
a Garden Roadon. A park tiszta volt, és láthatóan jól karban tartották. Némelyik lakókocsi előtt  
összecsukható székek álltak. Máshol műanyag százszorszépek és olyan szélben pörgő forgókerekek 
díszítették az előteret. Szélcsengők csilingeltek. Kerti díszeket is szép számmal látott, Szűz Mária 
volt a legnépszerűbb. 
 Myron  bekopogott  az  ajtón.  Semmi  válasz.  Erősebben  kopogott.  Még  mindig  semmi. 
Megpróbált belesni az ablakon, de a redőnyt lehúzták. Körbejárta a lakókocsit. Az összes redőny le 
volt húzva így fényes nappal. Visszament az ajtóhoz, és megpróbálta elfordítani a kilincsgombot. 
Zárva volt. 
 Alaposan  megvizsgálta:  a  rugós  zár  valószínűleg  nem  új.  Myron  nem  tartotta  magát 
gyakorlott  betörőnek,  de  egy  régi  rugós  zár  megbuherálása  azért  nem  olyan  nagy  mutatvány. 
Körülnézett, hogy megbizonyosodjon róla, senki sem figyeli. Évekkel korábban Win megtanította, 
hogyan kell kinyitni egy zárat hitelkártyánál is vékonyabb kártyával. A kártya a tárcájában lapult, 
mindig magánál hordta, de soha nem használta, mint egy kamaszsrác az óvszert. Most elővette a 
kártyát – még egyszer körbesandított –, majd az ajtó és a keret közti résbe csúsztatta, és nyomni 
kezdte lefelé. Tudta, ha az ajtón van hevederzár, akkor hiába erőlködik. Szerencsére a zár olcsó volt 
és rozoga. 
 Az ajtó kitárult. 
 Myron gyorsan belépett, és behúzta maga mögött az ajtót. Egyetlen lámpa sem égett, és a 



lehúzott redőnyök alatt beszűrődő napfény kísérteties félhomályba burkolta a szobát. 
 – Halló! 
 Semmi válasz. 
 Felkapcsolta a villanyt. Az izzó pislákolva kelt életre. A szoba nagyjából pont olyan volt,  
amit  az  ember  egy  bérelhető  lakókocsitól  vár.  Középen  egy  kilencvenkilenc  dolláros, 
összeszerelhető
 „szórakoztató  egység”  terpeszkedett,  mellette  néhány reklámújság,  arrébb  egy kisméretű 
televízió és egy viharvert laptop. A kanapé előtt egy kis asztalka állt, ami a holdra szállás óta nem 
látott  poháralátétet.  Myron  gyanította,  hogy  a  kanapén  aludni  szokott  valaki,  mert  párnát  és 
összehajtott  takarót  pillantott  meg  az  egyik  végében.  Valószínűleg  Mickey,  biztos  az  anyjáé  a 
hálószoba. 
 Myron kiszúrt egy fényképet a polcon. Felkapcsolta az olvasólámpát, és közelebb emelte a 
fényhez. 
 Mickey volt az, kosárlabdamezben,  kócos hajjal,  göndör fürtjei a homlokára tapadtak az 
izzadságtól. 
 Brad állt mellette, karjával átölelte fia nyakát, mint aki le akarja rántani a földre. Mindketten 
boldogan mosolyogtak. Brad tekintetéből olyan őszinte szeretet sugárzott, a jelenet pedig annyira 
intim volt, hogy Myron szinte elszégyellte magát. Ezen a képen egyértelműen látszott, hogy Brad 
orra el  van ferdülve.  De Myron nem csak ezt  látta.  Brad megöregedett,  kezdett  kopaszodni,  és 
ahogy Myronban  tudatosult  az  elvesztegetett  idő,  amit  sosem tudnak már  bepótolni,  ismét  úgy 
érezte, hogy megszakad a szíve. 
 Hirtelen zajt hallott a háta mögül. Megpördült. A hálószoba felől jött. Az ajtóhoz lépett, és 
belesett. A nappali takaros rendben volt. A háló azonban úgy nézett ki, mintha tornádó söpört volna 
végig rajta, és a pusztítás közepén Kitty hevert hanyatt fekve. Láthatóan nem volt magánál. Myron 
reménykedett benne, hogy csak alszik. 
 – Helló! 
 Kitty  nem mozdult.  Lassan,  zihálva  lélegzett.  A szoba állott  cigaretta-  és  verítékszagtól 
bűzlött.  Myron közelebb lépett  az ágyhoz.  Úgy döntött,  körülnéz egy kicsit,  mielőtt  felébreszti.  
Kitty mobiltelefonja az ágy melletti asztalkán pihent. Myron megnézte. Megtalálta benne a Suzze-
tól és Joel „Szívtipró” 
 Fishmantől bejövő hívásokat. Három vagy négy másik szám is szerepelt a híváslistájában, 
némelyiknek mintha tengerentúli hívószáma lett volna. Gyorsan bepötyögte őket a BlackBerryjébe, 
és elküldte Esperanzának. Átkutatta Kitty táskáját, és megtalálta benne az ő és Mickey útlevelét. 
Pecsétek tucatjai  borították az oldalakat,  tanúsítva,  hogy gazdáik az összes lakható kontinensen 
megfordultak. 
 Myron sietve átlapozta őket, hátha ki tudja deríteni a sorrendet. Sok pecsét elmosódott. De 
annyit  azért  sikerült  megállapítania,  hogy  Kitty  nyolc  hónappal  ezelőtt  lépett  be  az  Egyesült 
Államokba Peruból. 
 Visszarakta az útleveleket a táskába, és tovább keresgélt benne. Először nem talált semmi 
különöset,  de  aztán  végigtapogatta  a  bélését,  és  –  hohó  –  kemény  dudort  érzett  az  ujjai  alatt. 
Feltépte a varrást, és egy kis, barnás porral teli műanyag tasakot húzott elő. 
 Heroin. 
 Érezte, ahogy elönti az agyát a düh. Már éppen azon volt, hogy kirugdossa Kittyt az ágyból,  
amikor megpillantott valamit a padlón. Egy pillanatig hitetlenkedve pislogott. Ott hevert, Kitty feje 
mellett,  ahová az  ember  egy könyvet  vagy újságot  dob,  mielőtt  elalszik.  Myron  lehajolt,  hogy 
közelebbről is megnézze. Nem akart hozzáérni, nehogy rákerüljenek az ujjlenyomatai. 
 Egy revolver volt az. 
 Körülnézett, talált egy pólót a földön, és azzal felemelte a fegyvert. Egy 38-as. Ugyanolyan, 
mint ami
 – Winnek hála – Myron övébe dugva is lapult. Mi a fene folyik itt? Eljátszott a gondolattal, 
hogy felhívja a gyámhatóságot, és hagyja a francba az egészet. 
 – Kitty! 



 Most  már  hangosabban  szólította,  durvábban.  Semmi  mozgás.  Ez  nem  alvás.  Hanem 
eszméletvesztés. 
 Belerúgott az ágyba. Még mindig semmi. Talán vizet kéne locsolnia az arcába, gondolta, de 
végül elvetette az ötletet, és inkább nekiállt gyengéden pofozgatni. Ahogy fölé hajolt, megérezte 
Kitty kellemetlen szájszagát.  Egy pillanatra  ismét  visszarepült  az időben, és látta  maga előtt  az 
elragadó kamaszlányt, a centerpálya sztárját. Eszébe jutott kedvenc mondása: ember tervez, Isten 
nevet. 
 De ebben a nevetésben semmi vidámság nincs. 
 – Kitty! – mondta még hangosabban. 
 A nő szemhéja hirtelen felpattant. Gyorsan oldalra gördült, ezzel meglepte Myront. Kellett 
egy másodperc, hogy rájöjjön, mire készül. Kitty a fegyver után nyúlt. 
 – Ezt keresed? 
 Felmutatta  a pisztolyt.  Kitty a szeméhez emelte a kezét,  noha alig szűrődött  be fény,  és 
pislogva nézett rá. 
 – Myron? 
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 – Mi a francért tartasz csőre töltött fegyvert magadnál? 
 Kitty kiugrott az ágyból, és kinézett a lehúzott redőny alatt. 
 – Hogyan találtál meg? – Elkerekedett a szeme a rémülettől. – Uramisten, nem követtek? 
 – Micsoda? Nem hát. 
 – Biztos vagy benne? – Pánikba esve rohant egy másik ablakhoz. – Hogy találtál meg? 
 – Nyugodj meg. 
 – Nem nyugszom meg! Hol van Mickey? 
 – Láttam munkába menni. 
 – Máris? Mennyi az idő? 
 – Délután egy. – Myron igyekezett a lényegre térni. – Találkoztál tegnap Suzze-val? 
 – Így találtál rám? Pedig megígérte, hogy nem árulja el. 
 – Mit nem árul el? 
 – Semmit. De főleg azt nem, hol vagyok. Elmagyaráztam neki. 
 Beszéltesd, gondolta Myron. 
 – Mit magyaráztál el neki? 
 – A veszélyt. De már ő is értette. 
 – Kitty, beszélj értelmesen. Miféle veszély fenyeget? 
 Kitty a fejét ingatta. 
 – Nem hiszem el, hogy Suzze feladott. 
 – Nem adott fel. A GPS-e és a híváslistája alapján találtalak meg. 
 – Micsoda? Hogyan? 
 Myron ebbe most nem akart belemenni, ezért inkább megkérdezte:
 – Mennyi ideje aludtál? 
 – Nem tudom. Tegnap éjjel elmentem. 
 – Hová? 
 – Semmi közöd hozzá. 
 – Szerezni egy adagot? 
 – Takarodj innen! 
 Myron  hátrált  egy lépést,  és  felemelte  a  kezét,  jelezve,  hogy nem akarja  bántani.  Nem 
szabad vádaskodnia. Miért csesszük el mindig, ha családtagokról van szó? 
 – Tudod, mi történt Suzze-val? 
 – Mindent elmondott. 



 – Mit mondott el? 
 – Szigorúan bizalmas. Megígértem, hogy hallgatok. És ő is megígérte. 
 – Kitty, Suzze meghalt. 
 Myron egy másodpercig azt hitte, a nő talán nem hallotta,  amit mondott.  Kitty szótlanul 
meredt rá, a tekintete végre kitisztult. Aztán rázni kezdte a fejét, egyre gyorsabban. 
 – Kábítószer-túladagolás – folytatta Myron. – Tegnap éjjel. 
 Újabb fejrázás. 
 – Nem, az nem lehet. 
 – Szerinted honnan szerezte a drogot, Kitty? 
 – Az nem lehet. Sosem tett volna ilyet. Gyereket várt. 
 – Te adtad neki? 
 – Én? Uramisten, miféle alaknak gondolsz te engem? 
 Olyannak, aki fegyvert tart az ágya mellett, gondolta Myron. Olyannak, aki heroint rejteget 
a  táskájában.  Olyannak,  aki  vadidegeneket  szop le  egy adagért.  Hangosan azonban csak ennyit 
mondott:
 – Itt járt tegnap, igaz? 
 Kitty nem válaszolt. 
 – Miért? 
 – Felhívott – felelte Kitty. 
 – Honnan tudta a számodat? 
 – Küldött egy üzenetet Facebookon. Akárcsak te. Azt írta benne, hogy sürgős. Hogy van 
valami, amit el kell mondania. 
 – Mire te megírtad neki a mobilszámodat. 
 Kitty bólintott. 
 – Aztán felhívott. És megbeszélted vele, hogy itt találkoztok. 
 – Nem itt. Nem tudtam, megbízhatok-e benne. Meg voltam ijedve. 
 Myron végre megértette. 
 – Ezért nem adtad meg neki a pontos címet, csak a kereszteződést. 
 –  Igen.  Azt  mondtam  neki,  parkoljon  le  a  Staples  előtt.  Így  megfigyelhettem,  tényleg 
egyedül van-e, és senki nem követi. 
 – Mitől féltél, ki követné? 
 De Kitty határozottan megrázta a fejét, láthatóan nem mert válaszolni a kérdésre. Myron 
nem erőltette, mert félt, hogy ismét bezárkózik. 
 – Szóval találkoztatok – mondta. 
 – Igen. 
 – És miről beszéltetek? 
 – Már mondtam: szigorúan bizalmas. 
 Myron közelebb lépett hozzá. Próbálta leplezni, mennyire undorodik Kittytől. Gyengéden a 
vállára tette a kezét, és a szemébe nézett. 
 – Figyelj rám, kérlek. 
 Kitty üveges tekintettel meredt rá. 
 –  Suzze  tegnap  délután  felkeresett  téged.  –  Myron  lassan,  tagoltan  beszélt,  mintha  egy 
óvodásnak magyarázna. – Majd elhajtott Kasseltonba, hogy beszéljen Karl Snow-val. Tudod, ki az? 
 Kitty behunyta a szemét, és bólintott. 
 – Azután hazament, és akkora adag drogot fecskendezett a vénájába, ami végzett vele. 
 – Sosem tett volna ilyet – rázta a fejét Kitty. – A babájával biztosan nem. Ismerem Suzze-t.  
Ez gyilkosság volt. Megölték. 
 – Kik? 
 Újabb határozott fejrázás. 
 – Kitty, segítened kell, hogy kiderítsem, mi történt vele. Miről beszélgettetek? 
 – Megfogadtuk, hogy senkinek nem áruljuk el. 
 – Suzze már halott. Ez felold a fogadalmad alól. Nem követsz el bűnt, ha elárulod nekem. 



Mit mondott? 
 Kitty a táskájába nyúlt, és elővett egy doboz Kool cigarettát, aztán egy másodpercig csak 
bambán meredt rá. 
 – Tudta, hogy én írtam a NEM TŐLE VAN kommentet. 
 – Haragudott? 
 – Éppen ellenkezőleg. Azt akarta, hogy bocsássak meg neki. 
 Myron ezen elgondolkodott. 
 – Amiért annak idején ugyanezt terjesztette rólad, amikor terhes voltál? 
 – Először én is azt hittem. Azt hittem, azért akar bocsánatot kérni, mert mindenkinek azt 
mondta, hogy fűvel-fával lefekszem, a gyerek pedig nem Bradtől van. – Myron szemébe nézett. – 
Neked is ezt mondta, igaz? 
 – Igen. 
 –  Ezért  gondoltad,  hogy valami  kurva  vagyok?  Ezért  mondtad  Bradnek,  hogy a gyerek 
valószínűleg nem az övé? 
 – Nem csak emiatt. 
 – De hozzájárult, ugye? 
 – Gondolom. – Myron hasztalan próbált uralkodni magán. – Ugye nem akarod bemesélni 
nekem, hogy Brad volt az egyetlen férfi az életedben? 
 Hiba. Myron azonnal érezte. 
 – Számítana bármit, hogy mit mondok? – kérdezett vissza Kitty. – Úgyis a legrosszabbat 
feltételezed rólam. Mindig is azt tetted. 
 – Csak annyit  akartam, hogy Brad legyen elővigyázatos, ez minden. Én vagyok a bátyja. 
Csak meg akartam óvni. 
 – Ó, micsoda nemes lélek – felelte Kitty keserűen. 
 Myron érezte, hogy ismét kezdi elveszíteni. Próbálta visszaterelni az eredeti vágányra. 
 – Szóval Suzze azért jött, hogy bocsánatot kérjen azokért a pletykákért? 
 – Nem. 
 – De az előbb azt mondtad…
 – Azt mondtam, hogy először azt hittem. És valóban bocsánatot is kért. Beismerte, hogy a 
versenyszellem a legrosszabbat hozta ki belőle. Mire mondtam neki, hogy az nem a versenyszellem 
volt,  hanem az a rohadék anyja.  Csak az első hely számít.  Nem ejtünk foglyokat.  Az a nő egy 
elmebeteg. Emlékszel rá? 
 – Persze. 
 –  De  azt  nem  tudtam,  milyen  közveszélyes  őrült.  Biztos  emlékszel  arra  a  csinos 
műkorcsolyázónőre, akit a riválisa exe megtámadott az olimpia előtt. Hogy is hívták? 
 – Nancy Kerrigan. 
 – Ő az. Szerintem Suzze anyja is képes lett volna felbérelni valakit, hogy vascsővel törje 
össze a térdemet. De Suzze azt mondta, nem az anyja tehetett róla. Persze, nyomást gyakorolt rá, ő 
pedig engedett neki, de akkor is ő tette meg, nem az anyja. 
 – Mit tett meg? 
 Kitty elnézett valahová jobbra. Ajkán halvány mosoly játszott. 
 – Akarsz hallani valami furcsát, Myron? 
 Myron várta, hogy folytassa. 
 –  Imádtam a  teniszt.  Magát  a  játékot.  –  Tekintete  a  távolba  révedt.  Myron  emlékezett, 
milyen  volt  akkor,  ahogy  párducként  pattogott  a  pályán.  –  Nem  volt  olyan  erős  bennem  a 
versenyszellem, mint a többi lányban. Persze, én is győzni akartam. De igazából játszani szerettem, 
egészen kislány korom óta. Sosem értettem azokat, akik mindenáron győzni akarnak. Borzalmas 
embereknek tartottam őket, főleg a teniszezőket. Tudod, miért? 
 Myron megrázta a fejét. 
 –  Egy  teniszmeccset  ketten  vívnak  egymás  ellen.  Egyikük  győz.  A  másik  veszít.  De 
szerintem a legtöbb ember számára az élvezetet  nem a győzelem adja. Hanem az, hogy valakit 
megvert. –



 Elfintorodott,  mint  egy  zavart  kisgyerek.  –  Miért  csodáljuk  ezt  annyira?  Győzteseknek 
hívjuk őket,  de ha jobban meggondolod,  arról van szó, hogy valaki mást vesztessé tesznek. Mi 
olyan csodálatra méltó ebben? 
 – Jó kérdés. 
 – Hivatásos teniszező akartam lenni, mert nincs annál csodálatosabb, mint amikor az ember 
abból élhet, amit imád csinálni. 
 Myron fejében Suzze szavai visszhangoztak: „Kitty remek játékos volt, igaz?”. 
 – Valóban. 
 – De ha igazán jó,  igazán tehetséges  vagy,  akkor mindenki  azon igyekszik,  hogy kiölje 
belőled a játék szeretetét. Miért van ez? 
 – Nem tudom. 
 – Miért van az, hogy amint meglátják benned a tehetséget, megfosztanak a játék szépségétől, 
és  úgy  tesznek,  mintha  az  egész  csak  a  győzelemről  szólna?  Elküldtek  azokba  a  röhejes 
edzőtáborokba, ahol összeeresztettek bennünket a legjobb barátainkkal. Ez nem csak a te sikeredről 
szólt, hanem a barátaid kudarcáról is. Suzze ezt magyarázta, mintha én még mindig nem érteném. 
Én, akinek az egész karrierje derékba tört. Suzze mindenkinél jobban tudta, mit jelentett nekem a 
tenisz. 
 Myron nem szólalt meg, nem akarta megtörni a varázst. Várta, hogy Kitty folytassa, de nem 
tette. 
 – Szóval Suzze azért jött, hogy bocsánatot kérjen? 
 – Igen. 
 – És mit mondott pontosan? 
 – Azt mondta… – Kitty tekintete ismét elkalandozott, ezúttal a redőnyt bámulta meredten – 
… azt kérte, ne haragudjak, amiért tönkretette a karrieremet. 
 Myron igyekezett uralkodni az arcvonásain, hogy semmit ne lehessen leolvasni róluk. 
 – Mivel tette tönkre a karrieredet? 
 – Te nem hittél nekem, Myron. 
 Myron hallgatott. 
 –  Azt  hitted,  szándékosan  estem teherbe.  Hogy megfogjam a  testvéredet.  –  Szomorúan 
elmosolyodott. 
 – Ennél nagyobb ostobaságot még sosem hallottam. Ugyan miért tettem volna? Tizenhét 
éves voltam. 
 Profi teniszező akartam lenni, nem családanya. Miért estem volna szándékosan teherbe? 
 Alig néhány napja, hogy Myron is végigjárta ezt a gondolatmenetet. 
 – Ne haragudj – felelte halkan. – Lehetett volna több eszem. A fogamzásgátló sem jelent 
százszázalékos védelmet. Ez az első, amit hetedikben elmondanak egészségtanon. 
 – Mégsem hittél nekem, igaz? 
 – Akkor nem. Őszintén sajnálom. 
 – Újabb bocsánatkérés – mondta a fejét rázva. – És ez is túl későn. De tévedsz. 
 – Tévedek? 
 – A fogamzásgátlóval kapcsolatban. Suzze ezért jött, hogy ezt bevallja. Azt mondta, először 
egyszerű
 csínytevésnek szánta. De Suzze tudta, hogy vallásos vagyok – hogy az abortusz nekem nem 
opció. 
 Szóval mi a legbiztosabb módja annak, hogy kiiktasson engem, a legnagyobb vetélytársát? 
 Ismét Suzze szavai két nappal korábbról: „A szüleim elmagyarázták, hogy a győzelemért 
mindent szabad. Bármit megtehetsz a sikerért. Hogy előnyhöz juss az ellenfeleddel szemben…” 
 – Jézusom. 
 Kitty bólintott. 
 – Azért jött Suzze, hogy ezt elmondja. Kicserélte a fogamzásgátló tablettáimat. Ezért estem 
végül teherbe. 
 Végre összeállt  a kép.  Sokkoló kép volt,  Myron végre megértette.  Kellett  hozzá néhány 



másodperc, hogy meg tudja emészteni. Suzze nagyon zaklatott volt azon az éjszakán, amikor az 
erkélyen beszélgettek. Most már értette, miért beszélt annyit a bűntudatról, a túlzásba vitt versengés 
veszélyeiről, a megbánásról – így már minden világos volt. 
 – Fogalmam sem volt róla – suttogta Myron. 
 – Tudom. De ez nem változtat a helyzeten, nem igaz? 
 – Valóban nem. Megbocsátottál neki? 
 –  Hagytam,  hogy  végigmondja,  amit  akar  –  felelte  Kitty.  –  Hagytam,  hogy  mindent 
részletesen  megmagyarázzon.  Nem  szakítottam  félbe.  Nem  tettem  fel  kérdéseket.  És  amikor 
befejezte,  felálltam,  odamentem  hozzá,  ebben  a  szobában  voltunk  akkor  is,  és  megöleltem. 
Megöleltem,  és  sokáig  úgy  tartottam  magamhoz  szorítva.  Aztán  csak  annyit  mondtam: 
„Köszönöm”. 
 – Mit köszöntél meg? 
 – Ő is ezt kérdezte. Kívülállóként valóban jogos a kérdés. Mert nézd meg, mi lett belőlem. 
Óhatatlanul  is  felmerül  a  kérdés,  milyen  lenne  az  életem,  ha  nem  cserélte  volna  ki  azokat  a 
tablettákat? Talán tényleg az a korszakos nagy teniszező vált volna belőlem, akinek jósoltak, sorra 
nyertem volna a nagy tornákat, körbeutaztam volna a világot, és luxuskörülmények között élnék. 
Talán  Braddel  is  együtt  maradtunk  volna,  hogy  a  visszavonulásom  után,  talán  éppen  most, 
gyerekünk legyen, aztán boldogan éljünk, amíg meg nem halunk. Talán. De egyvalamit biztosan 
tudok: ha Suzze nem cserélte volna ki a tablettáimat, akkor Mickey most nem lenne. 
 A szeme megtelt könnyekkel. 
 – Bármi történt is, bármilyen tragédiák következtek is belőle, Mickey tízszeresen kárpótol 
mindenért
 – folytatta. – Bármi volt is Suzze indítéka, Mickey-t neki köszönhetem. Isten legnagyobb 
ajándéka, és ezt soha nem kaphattam volna meg, ha nem teszi azt, amit tett. Ezért nem egyszerűen 
megbocsátottam,  hanem  minden  áldott  nap  köszönetet  mondtam  neki.  Nem  számít,  milyen 
állapotban ébredek, mindig letérdelek, és megköszönöm Istennek ezt a gyönyörű, tökéletes fiút. 
 Myron  kővé  dermedve  állt.  Kitty  kikerülte,  átment  a  nappaliba,  majd  ki  a  konyhába. 
Kinyitotta  a  hűtőszekrényt.  Nem sok  minden  volt  benne,  de  azok  takaros  rendben  sorakoztak 
egymás mellett. 
 – Mickey bevásárolt – mondta. – Kérsz valamit inni? 
 – Nem – felelte Myron, aztán megkérdezte: – És te mit vallottál be Suzze-nak? 
 – Semmit. – Myron látta rajta, hogy hazudik. Ismét az ideges, távolba révedő pillantások. 
 – Akkor miért ment innen Karl Snow fagylaltozójába? 
 –  Nem  tudom  –  válaszolta  Kitty.  Hirtelen  összerezzent,  ahogy  meghallotta  egy  kocsi 
közeledő
 hangját. – Uramisten! – Becsapta a hűtő ajtaját, és kilesett a lehúzott redőny alatt. Az autó 
továbbhaladt, de Kitty nem nyugodott meg. Elkerekedett a szeme a rettegéstől. Az egyik sarokba 
hátrált, és úgy meredt a bútorokra, mintha azok bármelyik pillanatban rávethetnék magukat. –
 Csomagolnunk kell. 
 – És hová akartok menni? 
 Kitty  kinyitott  egy  szekrényt.  Mickey  ruhái  vagy  vállfán  lógtak,  vagy  szépen 
összehajtogatva hevertek a felső polcon. Rendszerető egy kölyök, gondolta Myron. 
 – Add vissza a fegyveremet. 
 – Kitty, mi folyik itt? 
 – Ha te megtaláltál bennünket… Nem biztonságos. 
 – Mi nem biztonságos? Hol van Brad? 
 Kitty  megrázta  a  fejét,  és  előhúzott  egy  bőröndöt  a  kanapé  alól.  Hajigálni  kezdte  bele 
Mickey ruháit. 
 Ahogy  figyelte  ezt  a  paranoiás  drogfüggőt  –  ennél  kíméletesebben  nem  lehetett 
megfogalmazni –, Myron egyszerre rádöbbent valamire. 
 – Brad sosem tenne ilyet a családjával – mondta Myron. 
 Ezek a szavak végre eljutottak Kittyhez. Lelassultak a mozdulatai. 



 – Nem tudom, tényleg veszélyben vagytok-e, Kitty,  vagy csak a drog miatt uralkodott el 
rajtad ez az irracionális paranoia, de ismerem az öcsémet. Sosem hagyna így magadra a fiatokkal.  
Teljesen ki vagy készülve, látom, hogy az életedért reszketsz, nem tudom eldönteni, hogy valódi 
okod van-e rá,  vagy csak képzelődsz,  de azt tudom, hogy Brad sosem hozná ilyen helyzetbe a 
családját. 
 Kitty arca mintha ezer darabra hullott volna szét. 
 – Nem ő tehet róla – mondta kislányosan sírós hangon. 
 Ajjaj.  Myron  tudta,  hogy  most  óvatosnak  kell  lennie.  Tett  egy  lépést  Kitty  felé,  majd 
gyengéden így szólt:
 – Tudom. 
 – Annyira félek. 
 Myron bólintott. 
 – De Brad nem segíthet rajtunk. 
 – Hol van? 
 Kitty megrázta a fejét, a teste megmerevedett. 
 – Nem mondhatom meg. Kérlek. Nem mondhatom meg. 
 –  Oké.  –  Felemelte  a  kezét.  Nyugi,  Myron,  ne  feszítsd  túl  a  húrt.  –  De  azt  talán 
megengedhetnéd, hogy én segítsek. 
 Kitty gyanakvóan nézett rá. 
 – Hogyan? 
 Végre egy apró rés.  Elvonót  akart  javasolni neki.  Ismert  egy helyet  Livingstonban,  nem 
messze a házától. Oda akarta elvinni, hátha le tudják szedni a szerről. Kitty az elvonón lesz, Mickey 
pedig őnála fog lakni, amíg Brad utánuk nem jön. 
 De képtelen volt szabadulni a saját szavaitól: Brad nem tenne velük ilyet. Ez csak két dolgot 
jelenthetett. Brad vagy nem tudja, milyen állapotban van a felesége. Vagy valami miatt nem tud a 
segítségükre sietni. 
 – Kitty – szólalt meg lassan. – Brad veszélyben van? Miatta rettegsz ennyire? 
 – Hamarosan visszajön. – Vakarni kezdte a karját, erősen, mintha bogarak másznának a bőre 
alatt. 
 Tekintete vadul cikázott jobbra-balra. 
 Hohó, gondolta Myron. 
 – Jól vagy? – kérdezte. 
 – Csak ki kell mennem a fürdőszobába. Hol a táskám? 
 Az bizony. 
 Berontott  a  hálószobába,  felkapta  a  táskáját,  és  magára  zárta  a  fürdő  ajtaját.  Myron 
megpaskolta a farzsebét.  A heroinnal teli  zacskó még mindig ott lapult.  Hallotta  bentről,  ahogy 
Kitty kétségbeesetten kutat a táskájában. 
 – Kitty? – próbált kapcsolatba lépni vele. 
 Hirtelen lépéseket  hallott  az ajtó felöl.  Myron azonnal  felkapta a fejét.  Kitty kikiabált  a 
fürdőszobából:
 – Ki az? 
 Myron nem hagyta, hogy rá is átragadjon a nő pánikja, de azért előhúzta a fegyverét, és az 
ajtóra irányította. Az ajtó kinyílt, és Mickey lépett be rajta. Myron gyorsan leeresztette a fegyvert. 
 Mickey a nagybátyjára nézett. 
 – Mi a jó büdös…? 
 – Helló, Mickey. – Myron a névtáblájára mutatott. – Vagy szólítsalak inkább Bobnak? 
 – Hogy találtál meg minket? 
 Mickey is félt. Hallotta a hangján. Dühös volt, de elsősorban félt. 
 – Hol van az anyám? – kérdezte. 
 – A fürdőszobában. 
 Mickey az ajtóhoz rohant, és rátette a kezét. 
 – Anya? 



 – Jól vagyok, Mickey. 
 Mickey az ajtónak támasztotta a fejét, és behunyta a szemét. 
 – Anya, gyere ki, kérlek – mondta leírhatatlan gyengédséggel a hangjában. 
 – Nincs semmi baj – szólalt meg Myron. 
 Mickey szembefordult vele, a keze ökölbe szorult. Tizenöt éves, és kész nekimenni az egész 
világnak, gondolta Myron. Vagy legalábbis a nagybátyjának. Mickey sötét hajú, széles vállú srác 
volt,  az arcán pedig az a fajta komor,  merengő kifejezés ült,  amitől a lányoknak megroggyan a 
térde. Myron eltűnődött, honnan jöhet ez a komor merengés, aztán a fürdőszobaajtóra pillantott, és 
rájött, hogy valószínűleg tudja a választ. 
 – Hogy találtál meg minket? – kérdezte Mickey újra. 
 – Nem fontos. Fel kell tennem néhány kérdést anyádnak. 
 – Miről? 
 – Hol van az apád? 
 – Nehogy elmondd neki! – üvöltötte Kitty odabentről. 
 Mickey az ajtóhoz hajolt. 
 – Anya? Gyere ki, jó? 
 Ismét  kétségbeesett  – és Myron tudta:  eredménytelen  – kotorászás  hangjai  hallatszottak. 
Kitty átkozódni kezdett. Mickey ismét Myron felé fordult. 
 – Tűnj el innen! 
 – Nem megyek sehová. 
 – Micsoda? 
 – Tizenöt éves vagy, én pedig felnőtt. A válaszom: nem megyek sehová. 
 Kitty most már sírt. Mindketten hallották. 
 – Mickey? 
 – Igen, anya. 
 – Hogy kerültem haza tegnap éjjel? 
 Mickey gyors pillantást vetett Myronra. 
 – Hazahoztalak. 
 – Te fektettél ágyba? 
 Mickey láthatóan nem szívesen folytatta ezt a párbeszédet Myron előtt. Suttogni próbált az 
ajtón keresztül, hogy Myron ne hallja. 
 – Igen. 
 Myron a fejét ingatta. 
 Kitty hangja most már majdnem egy oktávot emelkedett. 
 – Nem nyúltál bele a táskámba? 
 – Nem, Kitty – szólalt meg Myron. – Nem Mickey volt az, hanem én. Mickey tett egy lépést  
a nagybátyja felé. Myron a farzsebébe nyúlt, és előhúzta a heroint. Kinyílt a fürdőszoba ajtaja. Kitty 
kitámolygott, és azt mondta:
 – Add ide! 
 – Eszem ágában sincs. 
 – Nem tudom, ki a francnak képzeled magad, de…
 – Eleget láttam – szakította félbe Myron. – Drogos vagy. Ő meg egy gyerek. Mindketten 
velem jöttök. 
 – Nem parancsolgathatsz nekünk – vágta oda Mickey. 
 – De igen, Mickey, és meg is teszem. A nagybátyád vagyok. Lehet, hogy nem tetszik, de 
nem hagylak itt a drogos anyáddal, aki a fia szeme láttára lövi be magát. 
 Mickey nem mozdult az anyja elől. 
 – Jól vagyunk. 
 – Nem vagytok jól. Illegálisan dolgozol, álnéven. Kocsmákból szeded össze, vagy te dugod 
ágyba,  amikor  hazatántorog.  Te  tartod  elfogadható  állapotban  ezt  a  helyet.  Te  gondoskodsz az 
ennivalóról, miközben ő itt fekszik, és drogozik. 
 – Úgysem tudnád bizonyítani. 



 – Hogyne tudnám, de nem is ez a fontos. Elmondom, mi fog történni, akár tetszik, akár nem. 
Kitty, beviszlek egy rehabilitációs központba. Ismerem, megbízható hely. Nem tudom, képesek-e 
segíteni rajtad, talán nem, de egy próbát megér. Mickey, te pedig velem jössz. 
 – Megy a halál. 
 – Márpedig így lesz. Lakhatsz Livingstonban a nagyszüleiddel, ha nem akarsz velem lenni. 
Anyádat meggyógyítják, mi pedig felvesszük a kapcsolatot apáddal, és elmondjuk neki, mi folyik  
itt. 
 Mickey a testével védte reszkető anyját. 
 – Nem kényszeríthetsz bennünket, hogy veled menjünk. 
 – De igen. 
 – Azt hiszed, félek tőled? Ha nagyapa nem lett volna ott…
 – Ezúttal nem a sötétből ugrasz rám – figyelmeztette Myron. 
 Mickey magabiztos vigyort erőltetett az arcára. 
 – Attól még lenyomnálak. 
 – Nem, Mickey, nem. Erős vagy és bátor, de esélyed sem lenne. Visszatérve a lényegre: 
vagy azt teszitek, amit mondok, vagy hívom a zsarukat. Amit anyád csinál, az minimum egy gyerek 
gondatlan veszélyeztetése. Ezért akár börtönbe is kerülhet. 
 – Ne! – üvöltötte Kitty. 
 – Nem hagyok választási lehetőséget nektek. Hol van Brad? 
 Kitty  kilépett  a  fia  mögül.  Próbálta  egyenesen  tartani  magát,  és  Myron  egy  pillanatra 
meglátta benne az egykori élsportolót. 
 – Anya? – nézett rá Mickey. 
 – Igaza van – szólalt meg Kitty. 
 – De…
 – Segítségre van szükségünk. Védelemre. 
 – Tudunk magunkra vigyázni – erősködött Mickey. 
 Kitty két kezébe fogta a fia arcát. 
 – Minden rendben lesz – nyugtatta meg. – Myronnak igaza van. Segítségre van szükségem. 
Te pedig biztonságban leszel. 
 – Kitől lesz biztonságban? – kérdezte Myron sokadszorra is. – Ez most már tényleg több a 
soknál. 
 Tudni akarom, hol van az öcsém. 
 – Mi is – felelte Kitty. 
 – Anya! 
 Myron közelebb lépett. 
 – Miről beszélsz? 
 – Brad három hónappal ezelőtt eltűnt – mondta Kitty. – Azóta menekülünk. Egyikünk sincs 
biztonságban. 
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 Miközben Kitty és Mickey összepakolták kevéske holmijukat, Myron felhívta Esperanzát, és 
megkérte, hogy jelentse be Kittyt  a Coddington Rehabilitációs Intézetbe. Azután Myron az apját 
hívta. 
 – Nem gond, ha Mickey egy ideig a házban lakik? 
 – Dehogy – felelte az apja. – Mi történt? 
 – Sok minden. 
 Apja egyszer  sem szakította  félbe,  miközben Myron elmesélte  Kitty drogproblémáját,  és 
hogy egyedül maradt Mickey-vel, mert Brad eltűnt. Amikor befejezte, az apja így szólt:
 – Az öcséd soha nem hagyná magára a családját. 



 Myron pontosan ugyanezt gondolta. 
 – Tudom. 
 – Ami azt jelenti, hogy bajban van – folytatta Al Bolitar. – Tudom, hogy nem voltatok a  
legjobb viszonyban, de…
 Nem fejezte be a mondatot. Ez volt a módszere. Amikor Myron fiatal volt, az apja mindig 
úgy sarkallta  nagyobb teljesítményre,  hogy azt  Myron sosem érezte  tolakodónak.  Nem titkolta, 
mennyire büszke a fia sikereire, de ezzel sosem rakott terhet a fia vállára. Ezúttal sem kért semmit,  
de nem is volt rá szükség. 
 – Megtalálom – ígérte Myron. 
 Menet közben Myron kifaggatta őket a részletekről. 
 Kitty elöl ült mellette. Mickey nem foglalkozott velük, kifelé bámult a bal hátsó ablakon, 
fülében az iPod fehér fülhallgatójával – játszotta a morcos tinédzsert, vagyis önmagát, legalábbis 
Myron így gondolta. 
 Mire  megérkeztek  a  Coddington  Rehabilitációs  Intézethez,  Myron  a  következőket  tudta 
meg: nyolc hónappal ezelőtt, az útlevélbe pecsételt dátum bizonysága szerint, Brad, Kitty és Mickey 
Bolitar  Los Angelesbe költöztek.  Három hónappal  ezelőtt  Brad (Kitty szavaival)  „sürgős, titkos 
kiküldetésre” 
 utazott Peruba, és meghagyta nekik, hogy ne beszéljenek róla senkinek. 
 – Hogyhogy ne beszéljetek róla senkinek? 
 Kitty úgy tett, mintha nem értené a kérdést. 
 –  Azt  mondta,  ne  aggódjunk  miatta,  és  ne  mondjuk  el  senkinek.  Azt  is  mondta,  hogy 
legyünk óvatosak. 
 – Miért? 
 Kitty megrántotta a vállát. 
 – Neked sincs ötleted,  Mickey? – A srác meg se rezdült.  Myron megismételte a kérdést 
olyan hangosan, ahogy csak a torkán kifért. Mickey vagy nem hallotta, vagy nem kívánt reagálni rá. 
Myron ismét Kittyhez fordult: – Úgy tudtam, hogy valami jótékonysági szervezetnél dolgoztatok. 
 – Így is van. 
 – Hát akkor? 
 Újabb vállrándítás. Myron feltett még néhány kérdést, de nem sokat tudott meg. Hetek teltek 
el,  Brad  nem  adott  életjelet  magáról.  Egy  idő  után  Kitty  úgy  érezte,  figyelik  őket.  Valaki 
rendszeresen felhívta őket, aztán lerakta. Egy éjjel megtámadták egy pláza parkolójában, de sikerült 
elmenekülnie. Akkor döntött úgy, hogy elköltöznek Mickey-vel, és igyekeznek láthatatlanná válni. 
 – Miért nem mondtad el ezt korábban? – kérdezte Myron. 
 Kitty úgy meredt rá, mintha Myron azt javasolta volna, hogy állatokkal fajtalankodjon. 
 – Neked? Most csak viccelsz, ugye? 
 Myron nem akarta újrakezdeni régi vitájukat. 
 – Vagy másnak – mondta. – Brad három hónapja eltűnt. Mégis meddig akartál várni? 
 – Már mondtam: Brad megkért, hogy ne szóljak senkinek. Azt mondta, azzal mindnyájunkat 
veszélybe sodornám. 
 Myron még mindig nem hitt neki – valami nem stimmelt ebben a sztoriban –, de amikor 
tovább faggatta, Kitty bezárkózott, és sírva fakadt. Valamivel később, úgy gondolva, hogy Mickey 
nem hallja (bár Myron nem mert volna megesküdni rá), Kitty könyörgött, hogy adja vissza neki a 
tasakot –
 „Csak még egy utolsót, kérlek”. Azzal érvelt, hogyha úgyis elvonóra megy, mit számít az az 
egy adag ide vagy oda. 
 A  táblán  apró,  piros  betűkkel  ez  állt:  CODDINGTON  REHABILITÁCIÓS  INTÉZET. 
Myron  behajtott  a  kapun.  Kívülről  úgy  festett,  mint  egy  álviktoriánus  stílusban  épült  panzió. 
Odabent,  legalábbis  az előcsarnokban egy luxushotel  és  egy börtön bizarr  egyvelege  fogadta a 
látogatókat. A hangszórókból halk klasszikus zene szólt. A mennyezetről kristálycsillár lógott. A 
boltíves ablakokat vastag rácsok védték. 
 A recepciós névtábláján a CHRISTINE SHIPPEE név állt, de Myron tudta, hogy a nő több 



egyszerű
 recepciósnál. Christine valójában a Coddington Intézet egyik alapítója volt. Egy feltehetően 
golyóálló üvegablak mögül üdvözölte őket, bár az „üdvözöl” talán kissé erős kifejezés volt arra, 
amit csinált. 
 Christine arca egy elsőbbségadás kötelező táblára emlékeztetett. Olvasószemüvege vékony 
láncon lógott a nyakában. Végigmérte őket – láthatóan nem találta kielégítőnek a látványt  –, és 
felsóhajtott. 
 Egy bankokban használt kis fémcsúszdán keresztül eléjük tolta a nyomtatványokat. 
 – Töltsék ki a papírokat. Aztán jöjjenek vissza – mondta Christine bemutatkozás helyett. 
 Myron az egyik sarokba ment. Elkezdte leírni Kitty nevét, de a nő leállította. 
 – Írd inkább azt, hogy Lisa Gallagher. Az az álnevem. Nem akarom, hogy megtaláljanak. 
 Myron ismét  megkérdezte,  kik azok az „ők”, mire Kitty ismét azt felelte,  hogy fogalma 
sincs. Nem volt értelme vitába szállni vele. Myron kitöltötte az űrlapokat, aztán visszavitte őket a 
recepcióra. 
 Christine elvette tőle a lapokat, felrakta a szemüvegét, és nekiállt kijavítani a hibákat. Kitty 
most már egész testében remegett. Mickey átölelte az anyját, próbálta megnyugtatni. Nem segített.  
Kitty egyre kisebbnek, törékenyebbnek látszott. 
 – Van bőröndje? – kérdezte Christine. 
 Mickey felmutatta az anyja helyett. 
 –  Hagyja  itt.  Átnézzük a  tartalmát,  mielőtt  bevisszük a  szobájába.  –  Christine  Kittyhez 
fordult. –
 Búcsúzzon el. Azután álljon ahhoz az ajtóhoz, és majd beengedjük. 
 – Várjon – szólalt meg Mickey. 
 Christine Shippee felé fordította a tekintetét. 
 – Bemehetek vele? – kérdezte a fiú. 
 – Nem. 
 – De látni akarom a szobáját – erősködött Mickey. 
 –  Én pedig  iszapbirkózni  akarok Hugh Jackmannel.  Ugyanakkora  az  esély  mindkettőre. 
Búcsúzzanak el, aztán haladjunk. 
 Mickey nem tágított. 
 – Mikor látogathatom meg? 
 – Majd elválik. Az anyjának detoxikálásra van szüksége. 
 – Meddig fog tartani? – kérdezte Mickey. 
 Christine Myronra nézett. 
 – Miért magyarázkodom egy gyereknek? 
 Kitty még mindig reszketett. 
 – Én sem tudom, mi vár itt rám. 
 – Ha nem akarsz bemenni… – kezdte Mickey. 
 – Mickey – vágott közbe Myron. – Ezzel nem segítesz. 
 Mickey hangja remegett az elfojtott indulattól. 
 – Nem látod, hogy meg van ijedve? 
 – Tudom, hogy meg van ijedve – felelte Myron. – De ezzel tényleg nem segítesz. Hagyd, 
hogy a szakemberek végezzék a dolgukat. 
 Kitty a fiába kapaszkodott, és közben a nevét suttogta:
 – Mickey. 
 Myron  egy része  mélységesen  együtt  érzett  Kittyvel.  Egy jóval  nagyobb  része  azonban 
legszívesebben kitépte volna a fia karjából, hogy átrugdossa azt az önző seggét azon a nyavalyás 
ajtón. 
 Mickey tett egy lépést Myron felé. 
 – Biztosan létezik más megoldás is. 
 – Nem létezik. 
 – Nem hagyom itt. 



 – De igen, Mickey, itt fogod hagyni. Vagy ez, vagy hívom a zsarukat vagy a gyámügyet,  
vagy akit kell. 
 De Myron most már rájött, hogy nem Kitty van megijedve, hanem Mickey. Elvégre még 
csak  egy  gyerek,  emlékeztette  magát  Myron.  Újra  eszébe  jutottak  a  Facebookon  látott  boldog 
családi fotók –
 apa, anya, egyszem fiú. Mickey apja eltűnt valahol Dél-Amerikában. Az anyja éppen most 
készül belépni  egy távirányítással  nyitható ajtón a detoxikálás  és a drog-rehabilitáció magányos 
világába. 
 – Ne aggódj – szólalt meg Myron a legbarátságosabb hangján. – Gondoskodni fogunk rólad. 
 Mickey vágott egy grimaszt. 
 – Most viccelsz? Azt hiszed, szükségem van a segítségedre? 
 – Mickey – Kitty volt az. A fiához fordult, és hirtelen a helyükre kerültek a szerepek: Kitty 
volt az anya, Mickey pedig a fia. – Nem lesz semmi baj – mondta olyan határozottan, ahogy csak 
tudta. –
 Maradj a nagyszüleidnél, náluk jó helyed lesz. Aztán, amint lehet, gyere, és látogass meg. 
 – De…
 Ismét megérintette az arcát. 
 – Minden rendben lesz. Megígérem. Hamarosan meglátogathatsz. 
 Mickey az anyja vállába temette az arcát. Kitty egy ideig magához ölelve tartotta, és a feje  
fölött Myronra pillantott. Myron bólintott, de ezzel nem sikerült megvigasztalnia Kittyt. A nő végül 
elhúzódott Mickey-től, és minden további szó nélkül elindult az ajtó felé. Megvárta, míg a recepciós 
megnyomja a gombot, és az ajtó felzúg, majd eltűnt az épület belsejében. 
 –  Rendbe fog jönni  –  mondta  Christine  Shippee  Mickey-nek,  hangjába  ezúttal  már  egy 
árnyalatnyi kedvesség is vegyült. 
 Mickey  sarkon  fordult,  és  kicsörtetett  az  ajtón.  Myron  követte.  Megnyomta  az  autó 
távirányítóját, a zárak hangos kattanással kinyíltak. Mickey a hátsó ajtó után nyúlt. Myron ismét 
megnyomta a távirányítót, mire az ajtók bezáródtak. 
 – Most szórakozol? 
 – Ülj előre – mondta Myron. – Nem vagyok a sofőröd. 
 Mickey becsusszant az anyósülésre. Myron beindította a motort. Mickey felé fordult, de a 
srác addigra már berakta a fülébe az iPod fülhallgatóit. Myron megveregette a vállát. 
 – Vedd ki. 
 – Tényleg azt hiszed, mostantól úgy ugrálok, ahogy te fütyülsz? 
 De néhány perccel később azért csak megtette, amit Myron kért. Morcosan bámult kifelé az 
ablakon,  Myronnak csak  a  tarkóját  mutatva.  Alig tíz  percre  voltak  a  livingstoni  háztól.  Myron 
kérdezgetni akarta, szerette volna, ha megnyílik előtte, de tudta, hogy valószínűleg ez is sok volt 
neki egy napra. 
 Mickey, még mindig kifelé bámulva az ablakon, egyszer csak megszólalt:
 – Ne merészelj ítélkezni fölötte. 
 Myron két kézzel fogta a kormánykereket. 
 – Csak segíteni akarok. 
 – Nem volt mindig ilyen. 
 Myronnak tucatnyi kérdése lett volna, de nem akart ajtóstul rontani a házba, ezért inkább 
hallgatott. 
 Amikor Mickey ismét megszólalt, mentegetődző volt a hangja. 
 – Csodálatos anya. 
 – Biztos vagyok benne. 
 – Ne beszélj velem ilyen lekezelően, Myron. – Jogos, gondolta Myron. 
 – És akkor mi történt? 
 – Ezt meg hogy érted? – kérdezte Mickey. 
 – Azt mondtad, nem volt mindig ilyen. Mármint drogos? 
 – Ne nevezd így! 



 – Mondj jobbat. 
 Hallgatás. 
 – Szóval áruld el, hogy értetted azt, hogy „Nem volt mindig ilyen” – faggatta Myron. – Mi 
történt? 
 – Hogyhogy „Mi történt”? – Mickey előre fordította a fejét, és most az utat fürkészte elszánt 
tekintettel. – Apa történt. Nem hibáztathatod érte anyát. 
 – Senkit sem hibáztatok. 
 – Korábban olyan boldog volt.  El se hinnéd. Mindig nevetett.  Aztán apa elment,  és… – 
Elcsuklott a hangja, nagyot nyelt, de uralkodott magán. – Anya szétesett. Fogalmad sincs, milyen 
sokat jelentenek egymásnak. Azt gondolod, nagyapáéké egy jó házasság, de nekik vannak barátaik, 
ismerőseik, rokonaik. Anyának és apának senkije nincs egymáson kívül. 
 – Csak te. 
 Mickey elkomorodott. 
 – Mondtam már, hogy felejtsd el ezt a stílust, nem vagyok már hatéves. 
 – Bocs. 
 – Nem érted, miről beszélek, de ha egyszer látnád őket együtt, azonnal megértenéd. Amikor 
két ember ennyire szereti egymást… – Mickey elhallgatott, mint aki nem tudja, hogyan folytassa. –
 Vannak párok, akik annyira egymáshoz nőnek, mintha egyetlen ember lennének. Az egyik a 
másik nélkül… – Nem fejezte be a gondolatot. 
 – Mikor nyúlt újra a kábítószerhez? 
 – Két hónappal ezelőtt. 
 – Miután apád eltűnt? 
 – Igen. Előtte tiszta volt, egészen a születésem óta, szóval, igen, mielőtt elmondanád, tudom, 
hogy régen drogozott. 
 – Honnan tudod? 
 – Sok mindent tudok. – Szomorú mosoly jelent meg Mickey arcán. – Azt is tudom, mit 
tettél.  Tudom, hogyan akartad szétválasztani őket. Tudom, hogy azt mondtad apának, anyát egy 
másik  srác  csinálta  föl.  Hogy fűvel-fával  lefeküdt.  Hogy apának  nem lenne  szabad  otthagynia 
miatta az iskolát. 
 – Honnan tudod ezeket? 
 – Anyától. 
 – Anyád ezt mind elmondta neked? 
 Mickey bólintott. 
 – Nem szokott hazudni nekem. 
 A mindenit. 
 – Mi mindent mesélt még? 
 Mickey összefonta a karját a mellkasa előtt. 
 – Most nem fogok végigmenni az elmúlt tizenöt éven a kedvedért. 
 – Anyád azt is elmondta, hogy ráhajtottam? 
 – Micsoda? Nem. Fúj. Tényleg? 
 – Nem. De apádnak ezt mondta, hogy eltávolítson bennünket egymástól. 
 – Fúj, ez annyira undorító! 
 – És apád? Ő miket mondott? 
 – Azt mondta, eltaszítottad őket. 
 – Nem akartam, hogy ez legyen belőle. 
 – Ki érdekel, hogy mit akartál? Eltaszítottad őket, és kész. – Mickey hangosan kifújta a 
levegőt. –
 Eltaszítottad őket, és most itt tartunk. 
 – Hogyhogy „itt tartunk”? 
 – Mit nem értesz ezen? 
 Mickey úgy értette, hogy az apja eltűnt, az anyja drogos lett. És mindezért Myront okolta, 
mert  talán  az  egész  életük  máshogy  alakult  volna,  ha  akkor  Myron  egy  kicsit  megértőbb,  és 



elfogadja őket. 
 – Csodálatos anya – ismételte Mickey. – A legjobb. 
 Ja, a heroinért bárkit leszopó drogos, mint az Év Anyukája. Persze Myron apja is rámutatott, 
a  gyerekek  hajlamosak  figyelmen  kívül  hagyni  a  rossz  dolgokat,  Mickey  viselkedése  azonban 
minden ésszerű határon túlment. Ugyanakkor, gondolta Myron, mi alapján lehet megítélni egy szülő
 teljesítményét? Ha a végeredményt nézzük, akkor a helyzet egyáltalán nem olyan tragikus. 
Mickey fantasztikus srác. Bátor, erős, okos, és bármire kész a családjáért. 
 Szóval hiába egy hazudós, drogos kurva, Kitty valamit azért csak jól csinált. 
 Egy  hosszú  percig  szótlanul  ültek  egymás  mellett,  majd  Myron  úgy  döntött,  egy 
közömbösnek tűnő
 megjegyzéssel újraéleszti a társalgást. 
 – Úgy hallom, ügyes vagy a palánk alatt. 
 Ügyes vagy a palánk alatt? Honnan vette ezt az ódivatú kifejezést? 
 – Myron! 
 – Igen? 
 – Hagyjuk a bájcsevejt. 
 Mickey  ismét  bedugta  a  fülét,  egészségtelen  erősségűre  tekerte  a  hangerőt,  és  megint 
kibámult az oldalsó ablakon. Az út hátralévő részét csöndben tették meg. Amikor megálltak a ház 
előtt Livingstonban, Mickey kikapcsolta az iPodot, és körülnézett. 
 – Látod azt az ablakot? – mutatta Myron. – Amelyiken a matrica van? 
 Mickey odanézett, de nem szólt semmit. 
 –  Gyerekkorunkban  az  volt  a  szobánk  apáddal.  Szivacslabdával  kosaraztunk, 
baseballkártyákat csereberéltünk, és feltaláltunk egy hokihoz hasonló játékot, amit teniszlabdával 
játszottunk. 
 Mickey várt egy ütemet, aztán a nagybátyja felé fordult, és így szólt:
 – Teniszlabdával hokizni? Hát, a sajtreszelőnél jobb. 
 Tele van a világ fárasztó figurákkal. 
 Az elmúlt  huszonnégy óra minden borzalma ellenére – vagy talán éppen azért  – Myron 
önkéntelenül is elnevette magát. Mickey kiszállt a kocsiból, és elindult  ugyanazon az ösvényen, 
ahol előző este megtámadta Myront. Myron követte, és eljátszott a gondolattal, hogy viccből ráveti 
magát az unokaöccsére. Különös, hogyan működik az emberi agy. 
 Myron anyja az ajtóban várta őket. Először Mickey-t ölelte meg, úgy, ahogyan csak ő tud 
ölelni. El Bolitar egész lényét beleadta az ölelésbe, semmit nem spórolt ki belőle. Mickey behunyta 
a szemét, és elmerült nagyanyja karjaiban. Myron azt hitte, unokaöccse menten elsírja magát, de 
annál azért keményebb fából faragták. Myron anyja végül elengedte az unokáját, és átölelte a fiát.  
Azután hátrált egy lépést, megállt a bejárat előtt, és fürkésző tekintettel meredt rájuk. 
 – Mi ez az egész? – kérdezte. 
 – Mire gondolsz? – kérdezett vissza Myron. 
 – Ne értetlenkedj már. Apád egyszer csak azt mondja, Mickey egy ideig nálunk fog lakni. 
Semmi  többet.  Ne  érts  félre,  Mickey.  Örülök,  hogy  itt  maradsz  nálunk.  Túl  hosszú  ideje 
csavarogtok a világban. Neked itt a helyed, ide tartozol. Hozzánk. Mi vagyunk a családod. 
 Mickey nem szólt semmit. 
 – Apa hol van? – kérdezte Myron. 
 – Lement az alagsorba, hogy előkészítse a régi hálószobádat Mickey-nek. Szóval mi történt? 
 – Mi lenne, ha előbb megkeresnénk apát, aztán leülnénk megbeszélni? 
 – Felőlem – mondta az anyja, majd megfenyegette az ujjával. – De aztán semmi huncutság. 
 Huncutság? 
 – Al! Megjöttek a gyerekek. 
 Beléptek a házba, Myron anyja becsukta mögöttük az ajtót. 
 – Al! 
 Semmi válasz. 
 Összenéztek, egy pillanatra mindhárman kővé dermedtek. Aztán Myron az alagsori lépcső 



felé indult. 
 Myron régi – Mickey jövendőbeli – szobájának ajtaja tárva-nyitva állt. 
 – Apa! – kiáltotta. 
 Még mindig semmi. 
 Myron hátrapillantott az anyjára, aki értetlenül nézett vissza rá. Myron érezte, hogy a pánik 
bontogatja szárnyát a mellkasában. A három lépcsőfokot egyetlen ugrással átszelve berontott a lenti 
szobába. Mickey szorosan a nyomában. 
 Alighogy  belépett  az  ajtón,  Myronnak  földbe  gyökerezett  a  lába.  Mickey  nem  tudott 
idejében megállni,  ezért hátulról nekiütközött,  kicsit meglökve nagybátyját.  De Myron meg sem 
érezte. 
 Döbbenten meredt maga elé, miközben a világ szép lassan darabokra hullott körülötte. 
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 Amikor Myron tizenegy éves volt, Brad pedig öt, apjuk elvitte őket a Yankee Stadiumba egy 
Red  Sox  elleni  meccsre.  A  legtöbb  fiúnak  van  ilyen  élménye  –  apával  egy  első  osztályú 
baseballmeccsen, tökéletes júliusi idő, az a lélegzetelállító pillanat,  amikor valamelyik nézőtérre 
vezető folyosó végén kibukkanva először pillantja meg az ember a pályát,  a szinte meseszerűen 
zöld gyepet, a ragyogó napsütést és a hősöket, amint a csapat mezében a profik könnyedségével 
melegítenek. 
 De ez meccs más miatt maradt emlékezetes. 
 Apjuknak a  kakasülőre  sikerült  jegyet  szereznie,  de  az  utolsó  pillanatban  egy üzlettársa 
meglepte két jeggyel közvetlenül a Red Sox kispadja mögé. Valami különös okból kifolyólag – és a 
család többi tagjának legnagyobb döbbenetére – Brad Red Sox-szurkoló volt. A magyarázat persze 
nem  volt  annyira  különleges.  Brad  első  baseballkártyáján  Carl  „Yaz”  Yastrzemski  szerepelt. 
Másnak ez talán nem lett volna olyan nagy dolog, Brad azonban mindig is hűséges típus volt. 
 Miután leültek,  apjuk egy bűvész mozdulatával  elővarázsolta  a  jegyeket,  és  megmutatta 
Bradnek. 
 – Meglepetés! 
 Átadta a jegyeket Myronnak, és leküldte őket a kispad mögötti székekhez. Ő fent maradt a 
kakasülőn. 
 Myron kézen fogta az izgatott Bradet, és lesétáltak a nézőtér aljára. Amikor odaértek, Myron 
alig  akart  hinni  a  szemének:  a  pálya  szinte  karnyújtásnyira  volt  tőlük.  Szóhoz  sem  jutottak 
örömükben. 
 Amikor Brad megpillantotta Yazt alig néhány méterre maga előtt, olyan széles mosoly jelent 
meg  az  arcán,  amelyet  Myron  a  mai  napig  is  csukott  szemmel  is  fel  tud  idézni.  Amikor  Yaz 
elfoglalta az ütőpozíciót, Brad szinte eszét vesztette az örömtől. 
 – Yaz! Yaz! Yaz! 
 Az előttük ülő pasas hátrafordult, és összevonta a szemöldökét. Huszonöt év körüli lehetett, 
ápolatlan  szakálla  kócosan  meredezett  az  állán.  Ez  volt  a  másik,  amit  Myron  soha  nem  fog 
elfelejteni. Az a szakáll. 
 – Elég legyen – mordult a szakállas fickó Bradre. – Hagyd abba! 
 A szakállas pacák visszafordult a pálya felé. Brad dermedten ült, mint akit felpofoztak. 
 – Ne törődj vele – mondta Myron. – Nem tilthatja meg, hogy kiabálj. 
 Ezt nem kellett  volna.  A szakállas fickó megpördült,  és elkapta Myron pólóját – Myron 
korához képest  magas  volt,  de  akkor  is  csak  egy tizenegy  éves  kisfiú.  A férfi  megmarkolta  a 
Yankee-címeres pólóját, és közelebb rántotta magához. Myron érezte a pasas sörszagú leheletét. 
 – A barátnőmnek megfájdul tőle a feje – sziszegte a szakállas. – Úgyhogy az öcséd most  
azonnal befogja a pofáját. 
 Myront  sokkolta  a férfi  gorombasága.  Könnyek szöktek a szemébe,  de nem hagyta  őket 



kicsordulni. 
 Furcsa szorítást érzett a mellkasában a félelemtől, és különös módon, a szégyentől. A fickó 
fogta még néhány másodpercig Myron pólóját, majd visszalökte a székére. Azután leült, és átkarolta 
a barátnője vállát. Myron attól tartott, hogy elbőgi magát, ezért kézen fogta Bradet, és visszasietett 
vele a kakasülőre. Először nem mondott semmit, de apjuk mindig éles szemű megfigyelő volt, a 
tizenegy éves fiúk pedig nem a világ legjobb színészei. 
 – Mi a baj? – kérdezte az apja. 
 Mellkasában  a  félelem  és  a  szégyen  gombócával  Myron  beszámolt  a  szakállas  férfi 
akciójáról. Al Bolitar igyekezett megőrizni a hidegvérét. Átkarolta a fiát, és bólogatva hallgatta, de 
a teste közben remegett az indulattól. Arca kipirult. Amikor Myron odáig ért a történetben, hogy a 
fickó megragadta a pólóját, Al Bolitar tekintete fellángolt, majd elsötétült. 
 Minden önuralmát összeszedve így szólt a fiaihoz:
 – Maradjatok itt, mindjárt visszajövök. 
 A folytatást Myron a messzelátóján keresztül nézte végig. 
 Apja lesietett  a lépcsőn,  és beült  a harmadik sorba,  közvetlenül  a szakállas  fickó mögé. 
Tölcsért  formált  a  kezéből,  és  kiabálni  kezdett,  ahogy  a  torkán  kifért.  Amúgy  is  kipirult  arca 
rákvörössé változott.  Folyamatosan ordított.  A szakállas  nem fordult  hátra.  Myron apja előrébb 
hajolt, megafonná alakított szája talán ha öt centire lehetett a fickó fülétől. 
 Tovább üvöltözött, megállás nélkül. 
 Végül  a  pasas  nem bírta  tovább,  és  megfordult.  Myron apja ekkor  olyasmit  tett,  amitől 
magasból figyelő fiának elállt a lélegzete: meglökte a férfit. A szakállas pacák értetlenül széttárta a 
karját. 
 Myron apja még kétszer meglökte, és hüvelykujjával a kijárat felé mutogatott, hogy menjen 
ki vele, beszéljék meg odakint. Amikor a szakállas visszakozott, Al Bolitar újra lökdösni kezdte. 
 Addigra a tömeg is felfigyelt rájuk. Az emberek felálltak a helyükről, hogy jobban lássanak. 
Két sárga széldzsekis biztonsági őr sietve megindult feléjük. Már a játékosok is őket nézték, még a 
nagy Yaz is. Az őrök közbeléptek, és kivezették Myron apját a szektorból. A közönség éljenzett.  
Apjuk integetett nekik, ahogy eltűnt a kijáratnál. 
 Tíz perccel később Al Bolitar visszatért a fiai mellé a kakasülőre. 
 – Menjetek vissza nyugodtan – mondta nekik. – Nem fog még egyszer szólni. 
 De Myron és Brad csak a fejüket rázták. Jobban tetszett nekik a fenti szék, az igazi hősük 
közvetlen közelében. 
 Most, több mint harminc évvel később, hősük az alagsori szoba padlóján haldoklott. 
 Órák teltek el. 
 Myron anyja előre-hátra billegett a széken a Szent Barnabás Kórház várótermében. Myron 
mellette ült, próbálta megnyugtatni. Mickey fel-alá járkált. 
 El Bolitar arról kezdett beszélni, hogy a férje egész nap nehezen vette a levegőt – „igazából 
már  tegnap  este  óta”  –,  mire  ő  ugratni  kezdte  –  „Al,  miért  lihegsz  egyfolytában,  mint  valami 
perverz?” –, de Al azt mondta, semmiség. Myron anyját bűntudat gyötörte, amiért hagyta magát 
lebeszélni arról, hogy kihívja az orvost – „tudod, milyen makacs tud lenni apád” –, pedig meg se 
kellett volna kérdeznie, csak egyszerűen telefonálnia. 
 Amikor elhangzott,  hogy Myron apja előző este  óta  kapott  nehezebben levegőt,  Mickey 
összerándult,  mint akit gyomorszájon vágtak. Myron próbálta megnyugtatni a pillantásával, de a 
srác egyszer csak sarkon fordult, és futásnak eredt a folyosón. 
 Myron  felállt,  hogy utánamenjen,  de  abban  a  pillanatban  felbukkant  végre  az  orvos.  A 
névtábláján azt állt, hogy MARK Q. ELLIS, kék köpenyt viselt. A szájmaszk az álla alatt fityegett.  
Ellis szeme vörös volt a kialvatlanságtól, arcán kétnapos borosta sötétlett. A kimerültség élő szobra 
volt. Ráadásul nagyjából egy idős lehetett  Myronnal,  vagyis túl fiatalnak tűnt ahhoz, hogy igazi 
kardiológus szaktekintély lehessen. Miután kihívták a mentőket, Myron szólt Winnek, hogy kerítse 
elő neki a legjobbat, és ha kell, fegyverrel kényszerítse ide. 
 – Az édesapja súlyos miokardiális infarktust szenvedett – szólalt meg dr. Ellis. 
 Szívroham. Myron érezte, hogy megbicsaklik a lába. Anyja halkan felnyögött.  Időközben 



visszatért Mickey, és ő is csatlakozott hozzájuk. 
 – Sikerült újra beindítanunk a légzést, de ezzel még nincs túl az életveszélyen. A vizsgálatok 
szerint a koszorúér elzáródott. Hamarosan többet fogunk tudni. 
 Indulni akart, de Myron utánaszólt. 
 – Doktor úr? 
 – Igen? 
 – Azt hiszem, tudom, mivel hajszolta túl magát. 
 Azt hiszem, tudom – nem azt hiszem vagy tudom – röviden: mint egy ideges kiskamasz. 
 – Tegnap éjjel… – folytatta Myron, bár még maga sem tudta, hogyan fogalmazza meg – …
tegnap éjjel kicsit hajba kaptunk az unokaöcsémmel. – Elmesélte, ahogy az apja kirontott a házból, 
és közbelépett. Beszéd közben Myron érezte, hogy könnyek gyűlnek a szemébe. A bűntudat és – 
igen, akárcsak tizenegy éves korában – a szégyen könnyei. A szeme sarkából látta az anyját. Olyan 
tekintettel meredt rá, ahogy korábban soha. 
 Ellis szótlanul bólogatott, majd így szólt:
 – Köszönöm az információt. – Azzal eltűnt a folyosón. 
 Myron anyja még mindig döbbenten meredt rájuk. Szeme lézerként villant Mickey-re, aztán 
vissza a fiára. 
 – Ti verekedtetek? 
 Myron kis  híján Mickey-re mutatott,  és azt  kiáltotta,  hogy „Ő kezdte!”,  de inkább csak 
lehajtotta a fejét, és bólintott. Mickey sztoikusan állta a nagyanyja tekintetét, de az arca falfehér 
volt. 
 –  Nem  értem.  –  El  Bolitar  még  mindig  Myront  bámulta.  –  Hogy  engedhetted  apádat 
verekedni? 
 – Az én hibám volt – szólalt meg Mickey. 
 El  felé  fordult,  és  végigmérte  az  unokáját.  Myron  mondani  akart  valamit  a  kölyök 
védelmében, ugyanakkor hazudni sem szeretett volna az anyjának. 
 – Csak reagált valamire, amit csináltam – nyögte ki végül. – Én is hibás vagyok. 
 Mindketten várták, hogy Myron anyja mondjon valamit. De El Bolitar nem szólt semmit. Ez 
így sokkal rosszabb volt.  Megfordult,  és lerogyott  a székbe. Arcához emelte – Parkinson-kórtól 
vagy az aggodalomtól – remegő kezét, és látszott  rajta, hogy minden önuralmára szüksége van, 
nehogy elsírja magát. Myron tett egy lépést felé, de aztán megtorpant. Érezte, hogy jobb, ha most 
inkább békén hagyja. Ismét bevillant neki a sokszor elképzelt jelenet: anyja és apja először állnak 
meg  a  livingstoni  ház  előtt,  karjukban  csecsemővel,  és  kezdetét  veszi  a  nagy  El-Al  utazás. 
Önkéntelenül is eltűnődött, vajon elérkeztek-e az utolsó fejezethez. 
 Mickey átsétált a váróterem túloldalára, és leült egy falra szerelt tévékészülék elé, Myron 
nyugtalanul járkált. Fázott, szinte reszketett. Behunyta a szemét, és alkukat próbált kötni a felsőbb 
hatalmakkal –
 mit fog tenni, mit fog feláldozni, ha cserébe az apja életben marad. Húsz perccel később 
megérkezett Win, Esperanza és Big Cyndi. Win tájékoztatta Myront, hogy dr. Mark Ellis remek 
kardiológus hírében áll,  de már  úton van Win közeli  barátja,  a legendás  szívspecialista  Dennis 
Callahan a New York-i Presbiteriánus Kórházból. Bementek egy privát várószobába, csak Mickey 
nem tartott velük. 
 Big Cyndi megfogta El Bolitar kezét, és színpadiasan zokogott vele. Ez láthatóan jólesett 
Myron anyjának. 
 Kínzó  lassúsággal  vánszorgott  az  idő.  Az  ember  ilyenkor  minden  lehetőséget  ezerszer 
végigpörget magában. Elfogad, elutasít, szitkozódik, sír. Az érzelmi hullámvasút egy pillanatra sem 
áll meg. 
 Többször is bement hozzájuk egy ápolónő, hogy közölje, semmi változás. 
 Mindenki kimerült csöndbe burkolózott. Myron a folyosón bóklászott, amikor egyszer csak 
Mickey sietett oda hozzá futva. 
 – Mi történt? 
 – Suzze T meghalt? – kérdezte Mickey. 



 – Nem tudtad? 
 – Nem – felelte Mickey. – Most láttam a tévében. 
 – Ezért kerestem fel anyádat – mondta Myron. 
 – Várj csak. Mi köze ehhez anyának? 
 – Suzze néhány órával a halála előtt nála járt a lakókocsiparkban. 
 Mickey meglepetten hátrált egy lépést. 
 – Azt hiszed, anyától kapta a drogot? 
 – Nem. Vagyis  nem tudom. Anyád azt mondta,  nem ő adta  neki.  Bizalmas beszélgetést 
folytattak Suzze-val. 
 – Miféle bizalmas beszélgetést? 
 Myronnak eszébe jutottak Kitty szavai: „Sosem tett volna ilyet. Gyereket várt. Ez gyilkosság 
volt. 
 Megölték.” Valami hirtelen a helyére csusszant Myron agyában. 
 – Anyád biztosra vette, hogy Suzze-t megölték. 
 Mickey nem válaszolt. 
 – És mintha még jobban megrémült volna, amikor kiderült, hogy túladagolásban halt meg. 
 – Na és? 
 – Ez mind összefügg, Mickey! A menekülésetek. Suzze halála. Apád eltűnése. 
 Mickey mesterkélten megvonta a vállát. 
 – Nem értem, hogyan. 
 – Fiúk? 
 Mindketten megfordultak.  Myron anyja  állt  előttük.  Könnyek csorogtak az arcán.  Egyik 
kezében gombóccá gyűrt zsebkendő fehérlett. Megnyomkodta vele a szemét. 
 – Tudni akarom, mi folyik itt. 
 – Mivel kapcsolatban? 
 – Elég a mellébeszélésből  – mondta olyan hangon, ahogyan csak egy anya tud a fiához 
szólni. –
 Mickey-vel egyik nap összeverekedtek, aztán meg hirtelen hozzánk költözik. Hol vannak a 
szülei? 
 Tudni akarom, mi folyik itt. Mindent tudni akarok. Most rögtön. 
 Így hát Myron elmondta neki. Anyja remegve, sírdogálva hallgatta végig. Myron semmit 
nem  hallgatott  el  előle.  Beszámolt  neki  Kitty  elvonókúrájáról  és  Brad  eltűnéséről  is.  Amikor 
befejezte,  az anyja  közelebb lépett  hozzájuk.  Először  Mickey-hez fordult,  és  a  szemébe nézett. 
Megfogta az unokája kezét. 
 – Nem a te hibád – szólalt meg. – Hallod, amit mondok? 
 Mickey behunyt szemmel bólintott. 
 – A nagyapád sosem hibáztatna  érte.  Én sem hibáztatlak.  Ha a  koszorúér  elzáródásából 
indulok ki, még az is lehet, hogy megmentetted az életét.  Te pedig – azzal Myronhoz fordult – 
hagyd abba a búslakodást, és indulj. Ha valami változás van, majd hívlak. 
 – Nem hagyhatom itt. 
 – De igen. 
 – Mi van, ha magához tér? 
 Anyja közelebb lépett hozzá, és a nyakát kinyújtva a szemébe nézett. 
 – Apád azt kérte, keresd meg az öcsédet. Nem az számít, milyen beteg. Tedd, amit mondott. 
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 És most merre? 
 Myron félrevonta Mickey-t. 
 – Láttam egy laptopot a lakókocsitokban. Mióta van meg? 



 – Talán két éve. Miért? 
 – Az az egyetlen számítógépetek? 
 – Igen. De miért? 
 – Ha apád azt használta, talán van rajta valami. 
 – Apa nem nagyon értett a technikai eszközökhöz. 
 – E-mail címe azért csak volt. Ha jól tudom, arról írt a nagyszüleidnek, nem? 
 Mickey megvonta a vállat. 
 – Gondolom, igen. 
 – Tudod a jelszavát? 
 – Nem. 
 – Oké, mitek van még? 
 A kölyök pislogott. Beharapta az alsó ajkát. Myronnak ismét figyelmeztetnie kellett magát, 
min is megy keresztül Mickey éppen: az apja eltűnt,  az anyja elvonón, a nagyapja szívrohamot 
kapott, ennek talán ő az oka. És mindössze tizenöt éves. Myron meg akarta érinteni, de Mickey 
elhúzódott. 
 – Nincs semmink. 
 – Oké. 
 – Nem sok tárgyunk van – folytatta Mickey védekező hangnemben. – Sokat utazunk. Kevés 
holmival. 
 Mégis mire gondolsz? 
 Myron felemelte a kezét. 
 – Oké, csak kérdeztem. 
 – Apa azt mondta, ne keressük. 
 – Azóta sok idő eltelt, Mickey. 
 A fiú megrázta a fejét. 
 – Nem kellene bolygatnod. 
 Myronnak nem volt ideje arra, hogy egy tizenöt éves gyereknek magyarázkodjon. 
 – Megtennél egy szívességet? 
 – Mit? 
 – Vigyáznál a nagyanyádra néhány óráig? 
 Mickey  nem  vesződött  a  válasszal.  Visszament  a  várószobába,  és  leült  egy  székre  a 
nagyanyjával szemben. Myron intett Winnek, Esperanzának és Big Cyndinek, hogy jöjjenek ki a 
folyosóra. 
 Elmondta  nekik  a  teendőket:  kapcsolatba  kell  lépniük  az  Egyesült  Államok  perui 
nagykövetségével,  hátha  ők  tudnak valamit  az  öccséről.  Minden  követ  meg  kell  mozgatniuk  a 
külügyminisztériumban,  hogy  ráállítsanak  valakit  Brad  Bolitar  ügyére.  Keríteniük  kell  egy 
számítógépes gurut, aki feltöri Brad e-mail fiókját vagy kideríti a jelszavát. Esperanza visszamegy 
New Yorkba, Big Cyndi pedig itt marad Myron anyjának segíteni, és azért, hátha ki tud még húzni 
valamit Mickey-ből. 
 – Elbűvölő tudok lenni – jegyezte meg Big Cyndi. 
 Amikor Myron kettesben maradt Winnel, ismét felhívta Lex telefonszámát. Továbbra sem 
vette fel. 
 – Ez az egész valahol összefügg – mondta Myron. – Először eltűnik az öcsém. Aztán Kitty 
pánikba esik, és menekülni kezd. Végül itt köt ki. Megírja azt a NEM TŐLE VAN kommentet, és  
kirakja mellé Suzze meg Gabriel Wire közös tetoválását. Találkozik Lexszel. Suzze meglátogatja 
előbb őt, aztán Alista Snow apját. Biztos, hogy van valami kapcsolat az események között. 
 – Azt nem mondanám, hogy „biztos” – szólalt  meg Win –, de valóban úgy fest,  hogy a 
szálak Gabriel Wire-hez vezetnek. Ott volt, amikor Alista Snow meghalt. Nyilvánvalóan viszonyt 
folytatott Suzze T-vel. Azóta is együtt dolgozik Lex Ryderrel. 
 – El kell jutnunk hozzá – jelentette ki Myron. 
 Win egymáshoz illesztette az ujjait. 
 – Azt akarod mondani,  hogy hatoljunk be egy visszavonultan élő,  erősen őrzött,  gazdag 



rocksztár birtokára egy kis szigeten? 
 – Nagyon úgy tűnik, hogy ott kell keresnünk a válaszokat. 
 – Akkor menjünk. 
 – Hogyan csináljuk? 
 – Ez igényel némi szervezést – felelte Win. – Adj egy pár órát. 
 Myron az órájára nézett. 
 – Rendben. Amúgy is vissza akarok menni a lakókocsiba és ellenőrizni azt a laptopot. Hátha 
van rajta valamit. 
 Win felajánlott Myronnak egy kocsit sofőrrel, de Myron azt remélte, hogy a vezetés segít 
kiszellőztetni a fejét. Nem sokat aludt az elmúlt napokban, ezért felhangosította a zenét. Az iPodot 
rádugta az autó sztereójára, és lágy, derűs számokkal szórakoztatta magát: The World Spins Madly 
On a The Weepiestől, Somewhere Only We Know Keane előadásában, Set Fire To The Third Bar a 
Snow Patroltól. 
 Pont erre volt szüksége. 
 Amikor Myron kicsi volt, az apja kizárólag zeneadókat hallgatott vezetés közben. Csuklóból 
tekergette  a kormányt,  és hangosan fütyörészett  hozzá.  Reggelente,  borotválkozás közben pedig 
általában a hírek szóltak. 
 Myron egyfolytában azt várta, mikor csörren meg a telefon. Úgy érezte, megszakad a szíve, 
ahogy kilépett a kórházból. 
 – Mi van, ha apa már csak egyetlenegyszer tér magához? – kérdezte az anyjától. 
 Mi van, ha elszalasztja az utolsó esélyt, hogy beszéljen vele? 
 – Mi olyat mondanál neki, amit nem tud amúgy is? – válaszolta az anyja tárgyilagosan. 
 Jogos.  Végeredményben  az  apja  kívánságáról  volt  szó.  Vajon  minek  örülne  jobban:  ha 
Myron könnyes szemmel ülne az ágya mellett, vagy ha megpróbálná felkutatni Bradet? A válasz 
egyértelmű, ha így tesszük fel a kérdést. 
 Myron  megérkezett  a  lakókocsiparkba.  Leállította  a  motort.  Érezte  a  fáradtságot  a 
csontjaiban. 
 Kikászálódott az autóból, és közben a szemét dörzsölte. Pokoli nagy szüksége lett volna egy 
kávéra. 
 Vagy valamire. Az adrenalin kezdett csökkenni. Elfordította az ajtó gombját. Zárva. Tényleg 
elfelejtette  elkérni  a  kulcsot,  Mickey-től?  Fejét  ingatva  a  farzsebébe  nyúlt,  és  ismét  elővette  a 
kártyát. 
 Az ajtó ugyanúgy kinyílt, mint néhány órával korábban. A laptop még mindig a nappaliban 
volt, Mickey kihúzható kanapéja mellett. Bekapcsolta, és amíg felállt a rendszer, átkutatta a helyet. 
Mickey  igazat  mondott.  Alig  volt  néhány  holmijuk.  A  ruhákat  már  összecsomagolták.  A  tévé 
valószínűleg  benne  volt  a  bérleti  díjban.  Myron  talált  egy  fiókot  tele  régi  papírokkal  és 
fényképekkel. Éppen kiborította őket a kanapéra, amikor a laptop pittyent egyet, hogy készen áll. 
 Myron közelebb húzta magához a számítógépet, és az Internet előzményekre kattintott. Ott 
volt a Facebook. Valaki rákeresett a Google-lal a Three Downing éjszakai klubra Manhattanben, 
aztán a Garden State Plaza bevásárlóközpontra. Előkerült egy másik weboldal is, ahol azt lehetett 
kideríteni, hogyan lehet eljutni ezekre a helyekre tömegközlekedéssel. Semmi lényeges. Brad három 
hónapja visszament Peruba. A böngésző mindössze néhány napig őrzi meg az előzményeket. 
 Megcsörrent a telefonja. Win volt az. 
 – Megszerveztem. Két óra múlva indul a gépünk Adionára Teterboróról. 
 Teterboro egy magángépeknek fenntartott repülőtér New Jersey-ben. 
 – Oké, ott leszek. 
 Myron lerakta, és ismét a számítógép felé fordult. Az Internet előzményekből nem derült ki 
semmi. 
 Hogyan tovább? 
 Lássuk az alkalmazásokat, gondolta. Nekiállt módszeresen átnézni őket. A Calendar és az 
Address  Book programokat  senki  sem használta  –  mindkettő  üres  volt.  A PowerPointban  csak 
néhány iskolai prezentációt talált,  amiket Mickey készített,  a legutóbbit  a maják történetéből.  A 



képaláírások  spanyolul  szerepeltek  benne.  Ügyes,  gondolta,  de  jelen  pillanatban  lényegtelen. 
Kinyitotta a Wordöt. 
 Ismét  egy  csomó  iskolai  projekt.  Már  éppen  feladta  volna,  amikor  észrevett  egy  nyolc 
hónappal korábbi fájlt „Felmondó levél”  címmel.  Myron rákattintott  az ikonra, és elolvasta:  Az 
Abeona Shelter részére
 Kedves Juan! 
 Nehéz  szívvel  hoztam meg  a  döntést,  hogy  lemondok  ebben  a  csodálatos  szervezetben 
betöltött  pozíciómról.  Kitty  és  én mindig  hűséges  támogatóitok  maradunk.  Hiszünk az  ügyben, 
nagyon sokat kaptunk tőle. Igazából mi többet profitáltunk belőle, mint azok a fiatalok, akiknek 
segítettünk. Tudom, hogy érted, mire gondolok. Örökké hálásak leszünk. 
 Ugyanakkor eljött az ideje, hogy a vándorló Bolitarok végre megállapodjanak. Kaptam egy 
állást Los Angelesben. Kittyvel szeretjük ezt a nomád életet, de régóta nem álltunk meg annyi időre 
egy helyen, hogy gyökeret tudjunk ereszteni. Azt hiszem, a fiunknak, Mickey-nek szüksége van rá. 
Egész életében utazott,  barátokra  tett  szert,  akiket  aztán  elveszített,  és  nincs  egy hely,  amit  az 
otthonának nevezhetne. 
 Rendezett  körülményekre  van  szüksége,  és  lehetőségre,  hogy  a  szenvedélyeinek 
hódolhasson, elsősorban a kosárlabdának. Ezért hosszas tanakodás után úgy döntöttünk Kittyvel, 
hogy a  középiskola  utolsó három évére ugyanabban  a városban maradunk,  hogy legyen  esélye 
bejutni valamelyik egyetemre. 
 Hogy utána, mi lesz? Ki tudja? Sosem ilyen életet képzeltem magamnak. Apám gyakran 
idézett  egy  jiddis  mondást.  Ember  tervez,  Isten  nevet.  Kittyvel  bízunk  benne,  hogy  egy  nap 
visszatérünk. Tudom, hogy aki egyszer belépett az Abeona Shelterbe, sosem tudja végleg elhagyni. 
Tudom,  hogy  nem kis  dolog,  amit  kérek.  De  remélem,  megérted.  Addig  is  igyekszünk  minél 
zökkenőmentesebbé tenni az átmenetet. 
 Testvéri szeretettel, 
 Brad
 Abeona Shelter. Kitty az „Abeona S” profilnevet használva írta Suzze üzenőfalára,  hogy 
NEM TŐLE
 VAN.  Myron  gyorsan  beütötte  a  Google-ba,  hogy  „Abeona  Shelter”.  Semmi.  Hmm. 
Másodszorra csak az „Abeona” szóra keresett  rá, és megtudta,  hogy ez valami titokzatos római 
istennő neve,  aki a gyerekekről  gondoskodik,  miután azok kirepülnek szüleik védőszárnya  alól. 
Myron  nem  tudta  eldönteni,  jelente  ez  bármit  is.  Brad  állítólag  csupa  non-profit  szervezetnél 
dolgozott. Vajon az Abeona Shelter is közéjük tartozott? 
 Felhívta Esperanzát. Megadta neki Juan címét és az Abeona Shelter nevet. 
 – Próbáld meg elérni. Hátha tud valamit. 
 – Oké. Myron! 
 – Igen? 
 – Nagyon szeretem az apádat. 
 Myron elmosolyodott. 
 – Igen, tudom. 
 Csönd. 
 – Ismered a mondást, hogy rossz hír közlésére sosincs megfelelő alkalom? 
 Ajjaj. 
 – Mi az? 
 –  Két  lehetőség  közt  őrlődöm  –  magyarázta  Esperanza.  –  Vagy  megvárom,  míg  jóra 
fordulnak a dolgok, és majd csak akkor mondom el. Vagy rád zúdítom most rögtön, és a sok egyéb  
miatt szinte észre sem fogod venni. 
 – Zúdítsd rám most rögtön. 
 – Thomas és én elválunk. 
 – A rohadt életbe. – A boldog családi fotókra gondolt Esperanza irodájában, amiken együtt 
mosolyognak a kis Hectorral. Ismét úgy érezte, hogy megszakad a szíve. – Nagyon sajnálom. 
 – Remélem, sikerül békésen elintéznünk – mondta Esperanza. – De félek, hogy nem fog 



menni. 
 Thomas azt állítja, hogy alkalmatlan vagyok anyának a kicsapongó múltam és a rengeteg 
munka miatt. Azt akarja, hogy Hector nála maradjon. 
 – Sosem fogja megkapni – jelentette ki Myron. 
 – Mintha ez rajtad múlna.  – Nevetésszerű hangot hallatott.  – De szeretlek,  amikor ilyen 
határozott kijelentéseket teszel. 
 Myronnak bevillant egy alig néhány nappal korábbi beszélgetése Suzze-val:
 „– Rossz előérzetem van. Félek, hogy mindent elrontok. 
 – Ne aggódj. 
 – Mindig mindent elrontok. 
 – De most nem. Az ügynököd nem hagyja.” 
 Azt ígérte neki, nem hagyja, hogy elrontsa. És Suzze most halott. 
 Myron Bolitar: a nagy ember és az ő határozott kijelentései. 
 Mielőtt válaszolhatott volna, Esperanza azt mondta:
 – Ráfekszem az ügyre. – Azzal lerakta. 
 Myron egy másodpercig szótlanul meredt a telefonra. Egyre jobban érezte az alváshiányt. A 
feje  olyan  erővel  kezdett  lüktetni,  hogy  azon  gondolkodott,  vajon  Kitty  tart-e  Tylenolt  a 
gyógyszeres szekrényben. Már éppen fel akart állni, hogy megnézze, amikor megakadt valamin a 
tekintete. 
 A kanapéra öntött papírok és fényképek között. A kupac jobb oldalán. Csak a sarka látszott 
ki. A jellegzetes sötétkék szín. Myronnak összeszűkült a szeme. Megfogta, és kihúzta a fényképek 
alól. 
 Egy útlevél volt. 
 Tegnap Kitty táskájában megtalálta Kitty és Mickey útlevelét. Bradet utoljára akkor látták, 
amikor Peruba indult, legalábbis Kitty elmondása szerint, oda pedig útlevél nélkül bajosan lehet 
eljutni. 
 Jogosan merült fel a kérdés: kinek az útlevele ez? 
 Myron kinyitotta, és a személyazonosító oldalra lapozott. A testvére arca nézett vissza rá. 
Aznap sokadszorra érezte úgy, hogy kicsúszik a talaj a lába alól. Egy pillanatra megfordult vele a 
szoba. 
 Éppen azon morfondírozott, mi legyen a következő lépés, amikor meghallotta a suttogást. 
 Vannak helyzetek, amikor a túlzott elővigyázatosság az ember hasznára válik. Ez is közéjük 
tartozott. 
 Myron  nem  dermedt  meg,  nem  próbálta  kideríteni,  honnan  jön  a  suttogás,  hanem 
gondolkodás nélkül reagált. Felugrott, leborítva a papírokat és a fényképeket a kanapéról. Hallotta, 
hogy a háta mögött valaki berúgja a lakókocsi ajtaját. Myron a földre vetette magát, és begurult a 
kanapé mögé. 
 Két férfi rontott be fegyverrel a kezükben. 
 Fiatalok  voltak,  sápadtak,  véznák,  és  szemmel  láthatóan volt  bennük „valami”  – Myron 
leginkább heroinra tippelt. A jobb oldalinak hatalmas, bonyolult tetoválás bújt ki a gallérja alól, és 
kúszott fel a nyakán, mint egy lángnyelv. A másik srác a kemény csávók szokásos ismertetőjelét, 
kecskeszakállat viselt. A borotválatlan terület – paradox módon – borotvapamacsra emlékeztetően 
meredt előre az álláról. 
 Pamacs szólalt meg elsőként:
 – Mi a lófasz…? Láttuk bejönni. 
 – Biztos a másik szobában van. Fedezlek. 
 A kanapé mögött kuporgó Myron némán köszönetet mondott Winnek, amiért ragaszkodott 
hozzá, hogy fegyvert hozzon magával. Nem sok ideje maradt. A lakókocsi mindössze két szobából 
áll, néhány másodperc és felfedezik a búvóhelyét. Átvillant az agyán, hogy előugrik, és elüvölti 
magát:
 „Senki ne mozduljon!”, de mindkettőjüknél van fegyver, és nem tudta, hogyan reagálnának. 
Egyikük sem tűnt különösebben megbízhatónak, ezért jó esély van rá, hogy pánikba esnének és 



tüzet nyitnának. 
 Nem, jobb, ha nem tudják, hol van. Hátha sikerül megfutamítania őket. 
 Myron döntött. Remélte, hogy valóban ez a helyes döntés, a racionális, és nemcsak azért 
határozott így, mert fájdalmat akart okozni valakinek, így vezetve le felgyülemlett feszültségét az 
apja szívrohama és az öccse miatt… Ismét eszébe jutott Brad útlevele, és rádöbbent, fogalma sincs, 
hol lehet a testvére, mit csinál, mekkora veszély fenyegeti. 
 Koncentrálj, parancsolt magára. Cselekedj ésszerűen. 
 Pamacs tett két lépést a hálószoba ajtaja felé. Myron még mindig hason fekve felemelte a 
fegyvert, célba vette Pamacs térdét, kivárt egy másodpercet, aztán figyelmeztetés nélkül meghúzta a 
ravaszt. 
 A férfi térde felrobbant. 
 Pamacs felüvöltött, és összerogyott. Pisztolya végigszánkázott a szoba padlóján, de Myron 
nem foglalkozott  vele.  Továbbra is  fedezékben  maradva Nyaktetkó  reakciójára  várt.  Ha a  férfi 
tüzelni kezd, Myronnak nem marad más választása, mint hogy agyonlője. De Nyaktetkó nem húzta 
meg a ravaszt. Társához hasonlóan felüvöltött, és ahogy Myron remélte, menekülőre fogta a dolgot. 
 Sarkon fordult, és kirohant az ajtón. Myron gyorsan felugrott, és kilépett a kanapé mögül. 
Pamacs üvöltve vonaglott előtte a padlón. Myron lehajolt, megragadta a férfi állát,  és maga felé 
fordította a fejét. Másik kezével Pamacs arcába nyomta a fegyver csövét. 
 – Hagyd abba az ordítást, különben kinyírlak. 
 Pamacs üvöltése állati nyüszítéssé szelídült. 
 Myron felkapta támadója fegyverét a padlóról, és az ablakhoz szaladt. Kinézett. Nyaktetkó 
éppen akkor ugrott be a kocsijába. Myron a rendszámtáblára pillantott. New York. Villámgyorsan 
bepötyögte a betű-szám kombinációt a BlackBerryjébe, és elküldte Esperanzának. Nem sok ideje 
maradt. Visszament Pamacshoz. 
 – Kinek dolgozol? 
 A férfi még mindig nyüszített, mint egy beteg kisgyerek:
 – Meglőtte a térdemet! 
 – Igen, tudom. Ki küldött? 
 – Dögölj meg! 
 Myron leguggolt. A fegyver csövét a pasas másik térdéhez szorította, és így szólt:
 – Tényleg nincs sok időm. 
 – Kérem! – Pamacs hangja egy oktávval magasabbra szökkent. – Nem tudom. 
 – Hogy hívnak? 
 – Micsoda? 
 – A nevedet  kérdeztem. De mindegy.  Pamacsnak foglak szólítani.  Szóval, Pamacs,  most 
elmondom, mi fog történni veled. Szétlövöm a másik térdedet is. Aztán jön a két könyököd. 
 Pamacs sírva fakadt. 
 – Kérem…
 – Hacsak el nem mondod, ki küldött. 
 – Nem tudom! Esküszöm. 
 Valaki odakint biztosan meghallotta a lövéseket. Az sem kizárt, hogy Nyaktetkó erősítéssel 
tér vissza. 
 Akárhogy is, Myronnak nagyon kevés ideje volt. Be kellett bizonyítania, hogy komolyan 
beszél. 
 Felsóhajtott, ujja megfeszült a ravaszon – amikor végül megszólalt a józan esze. Még ha 
meg is tenné
 – ha képes lenne meglőni egy fegyvertelen, sebesült embert –, akkor sem jutna vele előbbre. 
A fájdalomtól Pamacs valószínűleg elájulna, vagy sokkos állapotba kerülne. 
 Myron tétován megszólalt. 
 – Adok még egy utolsó esélyt…
 Pamacs megkegyelmezett neki. 
 – A neve Bert! Ez minden, amit tudok. Bert! 



 – Vezetéknév? 
 – Nem tudom. Kevin intézett mindent. 
 – Ki az a Kevin? 
 – Az a tag, aki itt hagyott. 
 – És mit akart tőletek ez a Bert? 
 – Magát kellett követnünk. A kórháztól. Bert azt mondta, maga el fog vezetni minket Kitty 
Bolitarhoz. 
 Újabb bizonyíték, hogy Myron tényleg öregszik. Ez a két agyhalott seggfej egész idő alatt a 
sarkában volt, ő pedig észre sem vette őket? Hihetetlen. 
 – És amikor megtaláljátok Kittyt, mit kellett volna tennetek vele? 
 Pamacs ismét sírva fakadt. 
 – Kérem…
 Myron a halántékához nyomta a fegyvert. 
 – Nézz a szemembe! 
 – Kérem. 
 – Hagyd abba a rinyálást, és nézz a szemembe! 
 Pamacs végül engedelmeskedett.  Szipogva próbált uralkodni magán. A térdéből csak egy 
véres massza maradt. Myron tudta, hogy valószínűleg egész hátralévő életében bicegni fog. Lehet, 
hogy egyszer majd sajnálni fogja, de nem vett volna rá mérget. 
 – Mondd el az igazat, és vége. Valószínűleg a börtönt is megúszod. De ha hazudsz, golyót 
eresztek a fejedbe. Nincsenek szemtanúk. Megértetted? 
 Pamacs meglepő módon még mindig állta a tekintetét. 
 – Úgyis megöl. 
 – Nem. És tudod, miért nem? Mert ebben a játékban még mindig én vagyok a jófiú. És az is  
akarok maradni. Úgyhogy áruld el szépen az igazat, és azzal mindkettőnket megmentesz: mi volt a 
terv, miután megtaláljátok Kittyt? 
 És abban a pillanatban, ahogy a távolban felvonyítottak a rendőrségi szirénák, Pamacs végre 
megadta a választ, amire Myron számított:
 – Meg kellett volna ölnünk. Magával együtt. 
 Myron kinyitotta a lakókocsi ajtaját. A szirénák egyre hangosabban szóltak. 
 Nem maradt már annyi ideje, hogy eljusson a kocsijához. Balra rohant, minél messzebb a 
park  bejáratától.  Két  rendőrautó  hajtott  be  a  lakóparkba.  Az  egyik  kocsi  fényszórója  éppen  a 
menekülő
 Myronon állapodott meg. 
 – Állj! Rendőrség! 
 Myron  nem állt  meg.  A  rendőrök  üldözőbe  vették  –  legalábbis  Myron  ezt  feltételezte. 
Egyszer  sem  fordult  hátra,  csak  szaladt  tovább.  Emberek  bújtak  elő  a  lakókocsijukból,  hogy 
megnézzék, mi ez a felhajtás, de senki nem próbálta útját állni. Myron visszadugta a fegyvert az 
övébe. Véletlenül sem akart okot adni a zsaruknak arra, hogy tüzet nyissanak. Amíg nem jelent 
rájuk fenyegetést, nem fognak lőni. 
 Ugye? 
 A járőrautó megafonja hangos sistergéssel kelt életre:
 – Rendőrség! Álljon meg, és emelje föl a kezét! 
 Egy pillanatra elbizonytalanodott,  és majdnem megállt.  Meg tudná magyarázni, gondolta. 
De az órákba, talán napokba telne, és erre most tényleg nem volt ideje. Win megszervezte, hogy 
eljussanak Adionára. Myron sejtette, hogy az itt történtek híre előbb-utóbb el fog jutni arra a helyre,  
a világtól elvonultan élő Gabriel Wire fülébe, és nem akarta, hogy a pasas kicsússzon a kezükből. 
 A lakókocsipark egy erdős résznél ért véget. Myron meglátott egy ösvényt, és azon szaladt 
tovább.  A  rendőrök  ismét  felszólították,  hogy  álljon  meg.  Balra  fordult,  és  nem  lassított. 
Lábdobogást hallott a háta mögül. A rendőrök tovább üldözték az erdőben. Felgyorsított, igyekezett 
meglógni előlük. 
 Eljátszott  a  gondolattal,  hogy  behúzódik  egy  szikla  vagy  fa  mögé,  és  megvárja,  míg 



elszáguldanak mellette, de mire ment volna vele? Le kellett ráznia őket, hogy minél előbb eljusson 
a Teterboro repülőtérre. 
 Újabb kiáltásokat hallott, de szerencsére egyre messzebbről. Megkockáztatott egy pillantást 
hátrafelé. 
 Valaki  egy  lámpával  pásztázta  az  erdőt,  eléggé  lemaradva  tőle.  Remek.  Futás  közben 
előhalászta a Bluetootht a zsebéből, és a fülébe dugta. 
 Megnyomta a gyorshívó gombját. 
 – Lökjed – szólt bele Win szinte azonnal. 
 – Kell egy fuvar – mondta Myron. 
 Gyorsan  elmagyarázta,  mi  történt.  Win szó nélkül  végighallgatta.  Myronnak nem kellett 
azzal vesződnie, hogy megadja a koordinátákat. A BlackBerryjébe épített GPS segítségével Win ki 
tudja deríteni, hol van. Myronnak csak annyi a feladata, hogy addig ne találják meg, míg Win érte 
nem jön. 
 – Nagyjából száz méterre van tőled az 1-es főút keleti irányban. Amikor kiérsz rá, fordulj 
észak felé, és hamarosan belefutsz egy csomó üzletbe. Húzd meg magad valamelyikben, mindjárt 
küldök érted egy limuzint, ami kivisz a reptérre. 
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 Myron talált egy nyitva tartó Panera Bread pékséget. A sütemények ínycsiklandó illatáról 
eszébe jutott,  hogy farkaséhes.  Rendelt  egy kávét  meg egy mandulás  medvemancsot.  Az egyik 
oldalajtó melletti asztalt választotta arra az esetre, ha sietve kellene távoznia. Az ablakon keresztül 
szemmel  tudta  tartani  a  parkolót,  látta  az  összes  érkező  kocsit.  Ha  esetleg  megjelenik  egy 
rendőrautó, egy szempillantás alatt el tud tűnni a fák között. Kortyolt egyet a kávéból, és beszívta a 
medvemancs illatát. 
 Az apjára gondolt. Apja mindig túl gyorsan evett. Szombat reggelenként Al Bolitar mindig 
elvitte  őt  és Bradet  Seymour falatozójába,  és vett  nekik egy-egy turmixot  sült  krumplival,  meg 
esetleg egy csomag baseballkártyát.  Myron és Brad a magas  bárszékeken ülve forogtak.  Apjuk 
mindig mellettük állt, mintha egy felnőttnek tilos lenne leülnie. Amikor a sült krumpli megérkezett, 
a pult fölé hajolt, és villámgyorsan magába tömte. Al Bolitar sosem volt kövér, de felülről súrolta az 
„egészséges testsúly” kategóriát. 
 Vajon ez is közrejátszott ebben a mostani szívrohamban? Mi lett volna, ha jobban odafigyel 
az evésre? Mi lett volna, ha kevésbé stresszes munkahelyen dolgozik, vagy ha a fia nem keveredik 
verekedésekbe éjszaka? Mi lett volna, ha az apja nem ront ki gondolkodás nélkül a házból, hogy 
megvédje a fiát, aki még mindig nem tud vigyázni magára? 
 Elég. 
 Myron  visszatette  a  Bluetootht  a  fülébe,  és  felhívta  Loren  Muse  megyei  főnyomozót. 
Amikor a nő
 felvette, Myron azonnal a lényegre tért:
 – Van egy kis problémám. 
 – Mi lenne az? 
 – Vannak kapcsolatai a New Jersey megyei Edisonban? 
 – Az Middlesex megye. Hozzám Essex és Hudson tartozik. De igen, vannak. 
 – Lövöldözés volt ma este Edisonban. 
 – Ezt most mondja vagy kérdezi? 
 – És tételezzük fel, hogy én lőttem, méghozzá önvédelemből. 
 – Tételezzük fel? 
 – Nem akarom, hogy ezt később felhasználják ellenem. 
 – Ügyvédek – forgatta a szemét Muse a vonal másik végén. – Folytassa. 
 Miközben Myron beszámolt neki a történtekről, fekete limuzin kanyarodott be a parkolóba, 



és  lassan  körözni  kezdett.  Az  ablakban  felirat:  DOM  DELUISE.  Win.  Myron  kisietett  a 
vendéglőből, és becsusszant a hátsó ülésre, miközben folytatta a beszélgetést Loren Muse-zal. A 
sofőr üdvözölte, mire Myron a fülére mutatott, egyszerre jelezve, hogy vonalban van és hogy egy 
nagyképű seggfej. 
 Loren Muse nem repesett az örömtől. 
 – Mégis mit akar, mit kezdjek ezzel az információval? 
 – Adja tovább a kapcsolatának. 
 – De mégis  mit  mondjak neki? Hogy a tettes  felhívott,  és közölte  velem, egyelőre nem 
akarja feladni magát? 
 – Valami ilyesmit. 
 – És mikor számíthatunk arra, hogy megtisztel minket a jelenlétével? – kérdezte Muse. 
 – Hamarosan. 
 – Ezzel aligha fogják beérni. 
 – Csak próbálok megspórolni nekik némi fejfájást. 
 – Ha tényleg ez lenne a célja, akkor besétálna a legközelebbi rendőrőrsre. 
 – Nem tehetem. 
 Csönd. Aztán Muse megkérdezte:
 – Van ennek valami köze Suzze halálához? 
 – Azt hiszem, igen. 
 – Gondolja, hogy a két pasas közül valamelyik a dílere volt? 
 – Elképzelhető, talán. 
 – Még mindig azt gondolja, hogy Suzze-t megölték? 
 – Igen, valószínűleg. 
 –  És,  végezetül,  mit  gondol,  mikor  csapom  le  a  kagylót,  ha  nem  hajlandó  semmi 
konkrétumot elárulni? 
 Myron egy pillanatig habozott,  dobjon-e valami csontot Muse-nak, esetleg beszéljen neki 
Suzze Kittynél tett látogatásáról, vagy elárulja, hogy a szám, amit Suzze nem sokkal a halála előtt 
hívott, Kittyé. De aztán rájött, hová vezetne ez – még több kérdéshez és talán egy látogatáshoz a 
Coddington Rehabilitációs Intézetbe –, és elvetette az ötletet. 
 Inkább megpróbált kérdéssel válaszolni a kérdésre. 
 – Felmerült valami új bizonyíték, ami azt sugallná, hogy mégsem túladagolásról van szó? 
 – Á, értem már – mondta Muse. – Én adok valamit, magától pedig a nagy büdös semmit  
kapom cserébe. Nem rossz. 
 – Egyelőre még semmit nem tudok biztosan. 
 – Egy szavát  sem hiszem,  Myron.  De tudja mit?  Nem érdekel.  A kérdésére a válasz:  a 
legapróbb  nyom  sem mutat  arra,  hogy  Suzze  T  halálát  idegenkezűség  okozta  volna.  Ez  most 
segített? 
 Nem igazán. 
 – Hol van jelenleg? – kérdezte Muse. 
 Myron összevonta a szemöldökét. 
 – Komolyan kérdezi? 
 – Nem árulja el nekem? 
 – Nem hát. 
 – Szóval ennyire sem bízik meg bennem? 
 – Rendőrként kötelessége jelenteni mindent, amit mondok – magyarázta Myron. – De amit 
nem tud, azt jelenteni sem tudja. 
 – Mi lenne, ha legalább azt elárulná,  ki lakott  abban a lakókocsiban? Előbb-utóbb úgyis 
kiderítem. 
 –  Nem,  de…  –  Mégis  akadt  egy  csont,  amit  hajlandó  volt  odadobni  Muse-nak  annak 
ellenére, hogy a szavát adta, nem teszi. 
 – De? 
 –  Kérjen  letartóztatási  parancsot  egy  ridgewoodi  tanár  ellen.  A  neve  Joel  Fishman. 



Drogdíler. 
 Myron  megígérte  Szívtiprónak,  hogy  „nem  árulja  be”,  de  ha  valaki  fegyvert  ránt  egy 
iskolában… és Joel nem kérdezte meg, hogy „becsszóra” tartja-e a szavát. 
 Miután elég információt elmondott ahhoz, hogy Fishmant le tudják fülelni, Myron lerakta a 
telefont. 
 Mivel a kórházakban tilos mobiltelefont használni, a recepciót hívta. Percekig kapcsolgatták 
ide-oda,  míg  végül  talált  egy  ápolónőt,  aki  hajlandó  volt  közölni  vele,  hogy  apja  állapotában 
semmilyen változás nem állt be. Pompázatos. 
 A  limuzin  felhajtott  a  kifutópályára,  és  közvetlenül  a  repülőgép  mellett  állt  meg.  Se 
poggyászellenőrzés, se beszállókártya, se hosszú sorakozás a fémdetektoros kapu előtt, ahol mindig 
van egy pacák, aki a századik figyelmeztetés ellenére sem vette ki a zsebéből az aprót, és beriasztja  
a készüléket. Amikor az ember magánrepülőgéppel közlekedik,  egyszerűen odahajt a gép mellé, 
felballag a lépcsőn, és kész. 
 Mint Win sokszor rámutatott, gazdagnak lenni jó. 
 Win már a fedélzeten  várta  egy házaspár  – Sassy és Sinclair  Finthorpe – és ikerfiaik – 
Billings és Blakely – társaságában. 
 Myron a homlokát ráncolta. Minden gazdagnak ilyen hülye neve van? 
 Sassy  és  Sinclair  egyaránt  tweedzakót  viseltek.  Sassyn  ezenkívül  lovaglónadrág  és 
bőrkesztyű volt. 
 Szőke haját lófarokban összefogva hordta. Valószínűleg az ötvenes évei közepén járhatott, 
bőre kiráncosodott a sok napozástól. A kopasz, pocakos Sinclair nyakában egy valódi ascot selyem 
nyakkendő díszelgett. Jóízűen kacagott mindenen, és szinte bármit mondtak neki, azt felelte:
 „Meglehetősen, meglehetősen”. 
 – Ez olyan izgalmas – csacsogta Sassy. – Ugye, Sinclair? 
 – Meglehetősen, meglehetősen. 
 –  Mintha  James  Bondnak  segítenénk  valami  titkos  küldetés  végrehajtásában.  Hát  nem 
fantasztikus? 
 – Meglehetősen, meglehetősen. 
 – Fiúk! Ugye milyen izgalmas? 
 Billings és Blakely arcán a tinédzserek leplezetlen undora ült. 
 – Ez koktélért kiált! – jelentette ki Sassy. 
 Myront is megkínálták egy itallal, de udvariasan elutasította. Billings és Blakely továbbra is 
dölyfös  megvetéssel  meredtek  maguk  elé,  de  az  is  lehet,  hogy  genetikusan  ilyen  volt  az 
arcberendezésük. 
 Mindketten  Kennedy-stílusú  frizurát,  fehér  teniszszerelést  és  vállukra  terített  pulóvert 
hordtak. Win világa. 
 Helyet foglaltak, és alig öt perccel azután, hogy Myron megérkezett, felberregtek a motorok. 
Win Myron mellé ült. 
 – Sinclair  az unokatestvérem – mondta.  – Van egy házuk Adionán, és holnap tervezték, 
hogy kimennek. Megkértem, hogy hozzák előre egy kicsit. 
 – Mert Crisp így nem fog tudomást szerezni arról, hogy mi is a gépen vagyunk? 
 – Pontosan. Ha a saját repülőmmel vagy egy hajóval mennénk, azzal elárulnánk magunkat. 
 Valószínűleg  így is  van egy embere  a  repülőtéren.  Majd előreengedjük Sinclairéket,  mi 
pedig titokban lesurranunk a fedélzetről. 
 – Van terved arra, hogyan jutunk be Wire birtokára? 
 – Van. De szükségünk lesz hozzá némi helyi segítségre. 
 – Kitől? 
 – Intézem, nyugi – felelte Win mosollyal a szája sarkában. – És van nálam műholdas telefon 
arra az esetre, ha a kórházból akarnának elérni bennünket. 
 Myron bólintott. Hátradőlt, és behunyta a szemét. 
 – Még egy fontos dolog – folytatta Win. 
 – Hallgatlak. 



 – Esperanza rákeresett a lakókocsiparkban látott rendszámra. Az autót jelenleg egy Regent 
Rental nevű cég bérli. Kicsit utánanézett a cég történetének. Találd ki, ki a tulajdonosa a Regent 
Rentalnak. 
 Myron nem nyitott ki a szemét, úgy mondta:
 – Herman Ache. 
 – Le vagyok nyűgözve. 
 – Eltaláltam? 
 – El. Honnan tudtad? 
 – Megalapozott tipp volt. Minden összefügg. 
 – Van már elméleted? – kérdezte Win. 
 – Részben. 
 – Ne kímélj. 
 –  Szerintem arról  van  szó,  amiről  már  korábban is  beszéltünk.  Frank Ache azt  mondta 
neked, hogy Wire adósságokat halmozott fel szerencsejátékból, igaz? 
 – Így van. 
 – Induljunk ki ebből: Gabriel Wire és talán Lex Ryder is tartoznak Herman Ache-nek – 
magyarázta Myron. – De szerintem Herman igazából az Alista Snow-incidens után kapta el Wire 
tökeit. 
 – Azzal, hogy segített neki kibújni a vádak alól? 
 –  Azzal,  hogy semmissé  tette  a  vádakat.  Bármi  folyik  is  itt,  az  Alista  Snow halálának 
éjszakáján kezdődött. 
 Win bólintott, a hallottakon töprengett. 
 – Ez megmagyarázná, Suzze miért kereste fel tegnap Karl Snow-t. 
 – Igen, újabb összefüggés – helyeselt Myron. – Valamilyen módon Suzze-nak is köze van 
ahhoz az éjszakához. Talán Lex révén. Talán a titkos szeretője, Gabriel Wire révén. Nem tudom 
biztosan.  De valami miatt  most úgy érezte,  elő kell  állnia,  hogy elmondja az igazságot.  Elment 
Kittyhez,  bevallotta  neki,  hogy annak  idején  szándékosan  kicserélte  a  fogamzásgátló  tablettáit. 
Azután felkereste Karl Snow-t. Talán azt is elmondta neki, mi történt valójában a lányával. Nem 
tudom. – Myron elhallgatott. 
 Valami még mindig nem stimmelt. 
 Win meg is fogalmazta:
 –  És  akkor,  miután  megnyugtatta  a  lelkiismeretét,  a  terhes  Suzze  heroint  vásárolt, 
visszament a penthouse erkélyére, és öngyilkosságot követett el? 
 Myron megrázta a fejét. 
 – Nem érdekelnek a bizonyítékok. Ezt akkor sem hiszem el. 
 – Van másik elméleted? 
 – Van – felelte Myron. – Herman Ache ölette meg. Profi munka volt, teljes egészében, ezért 
azt gyanítom, Crisp keze munkája. Ez a specialitása: gyilkosságokat balesetnek beállítani. 
 – Indíték? 
 Myron elbizonytalanodott. 
 – Suzze valamit tudott. Valószínűleg valami olyat, ami kompromittáló lehet Wire-re nézve, 
talán az Alista Snow halálával kapcsolatos vádakat is újra felszínre hozhatja. Ezért Ache megölette.  
Aztán elküldte két emberét, hogy Kittyvel is végezzenek. 
 – Miért akarná megöletni Kittyt? 
 – Nem tudom. Talán csak a szálakat akarta elvarrni. Herman úgy gondolta, tudhat valamit, 
vagy esetleg attól félt, hogy Suzze elmondta neki. Bármelyikről van is szó, Herman úgy döntött,  
nem kockáztat. Felperzselni a földet. Megölni Suzze-t és Kittyt. 
 – És téged – tette hozzá Win. 
 – Igen. 
 – És mi a helyzet az öcséddel? Ő hogy illik a képbe? 
 – Nem tudom. 
 – Túl sok minden van, amit nem tudunk. 



 – Alig van valami, amit tudunk – értett egyet Myron. – De van itt még valami: ha Brad 
valóban visszament Peruba, akkor mit keresett az útlevele a lakókocsiban? 
 – A legvalószínűbb választ akarod hallani? Nem ment vissza Peruba. És ha ez a helyzet, 
akkor ebből mi következik? 
 – Hogy Kitty hazudott – felelte Myron. 
 – Kitty hazudott – ismételte Win. – Steely Dannek volt egy ilyesmi száma, nem? 
 – Az Katy hazudott, és nem egy számnak, hanem egy egész albumnak a címe. 
 – Ó, tényleg. Imádtam azt az albumot. 
 Myron megpróbált egy időre kikapcsolni, hogy felkészüljön a Wire-birtok ostromára. De 
alighogy behunyta a szemét,  és hátrahajtotta  a fejét,  a repülőgép ereszkedni kezdett.  Öt perccel 
később  földet  értek.  Myron  az  órájára  nézett.  Pontosan  negyvenöt  perc  telt  el  azóta,  hogy 
megérkezett a Teterboro repülőtérre. 
 Igen. Gazdagnak lenni tényleg jó. 
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 A repülőgép sötétítőit leeresztették, így senki nem láthatott be a gép belsejébe. A Finthorpe 
család leszállt. A pilóta leparkolta a repülőt, lekapcsolta a lámpákat, és ő is távozott. Myron és Win 
nem mozdultak. Leszállt az éj. 
 Myron felhívta  a  kórházat  a  műholdas  telefonról.  Ezúttal  sikerült  dr.  Ellist  telefonvégre 
kapnia. 
 – Az édesapját most hoztuk ki a műtőből, de nem volt egyszerű operáció. Kétszer is megállt  
a szíve a műtőasztalon. 
 Ismét könnyek szöktek a szemébe, de Myron visszatartotta őket. 
 – Beszélhetek az édesanyámmal? 
 – Nyugtatót adtunk neki, és most a folyosó végén alszik a vendégszobában. Az unokaöccse 
is elaludt az egyik széken. Hosszú éjszakájuk volt. 
 – Köszönöm, doktor úr. 
 Win kijött a fürdőszobából, tetőtől talpig feketébe öltözött. 
 – Neked is van bent egy váltás ruha – mondta. – Zuhanyozz le, segít felfrissülni. Tíz percen 
belül itt lesznek értünk. 
 A repülőgép zuhanyzófülkéjét  nem kosárlabdázókra tervezték,  de a vízsugár meglepősen 
erős volt. 
 Myron leguggolt,  és  az engedélyezett  tíz  percből  kilencet  a  zuhany alatt  töltött,  majd  a 
maradék egy percben megtörölközött, és belebújt a fekete öltözetbe. Winnek igaza volt – valóban 
felfrissült. 
 – Már várnak minket – szólt Win. – De előbb…
 Két fegyvert nyújtott át Myronnak. A nagyobbikhoz pisztolytáska is tartozott. A kisebbet a 
bokájára kellett erősítenie. Myron magához vette őket. Win mutatta az utat. A repülőgép lépcsője 
síkos  volt,  esett  az  eső.  Win  visszabújt  a  gép  fedezékébe,  és  kivett  a  táskájából  egy  éjjellátó 
szemüveget, felcsatolta az arcára, mint egy búvármaszkot, és lassan körbefordult. 
 – Tiszta a levegő – mondta. 
 Az éjjellátót visszarakta a tokjába. Azután felemelte a műholdas telefonját, és megnyomott 
rajta egy gombot. A kijelző felvillant. Myron látta, hogy egy autó fényszórója válaszol a jelre. Win 
a jármű
 felé indult. Myron követte. A repülőtér – ha így hívják az ilyen kicsiket is – mindössze egy 
kifutópályából és egy betonépületből állt. Semmi más nem volt a környéken. A kifutópálya végét 
egy út keresztezte. Nem volt se jelzőlámpa, se sorompó, ami feltartóztatta volna az autókat. Az 
embernek úgy kell kitalálnia, mikor száll le vagy fel egy repülőgép, gondolta Myron. Vagy talán ez 
is egyike Adiona rejtélyeinek. Az emberek itt egyszerűen tudják, ha valaki érkezik. 



 Az eső  még  mindig  zuhogott.  Mennydörgés  rázta  meg  az  égboltot.  Win  ért  először  az 
autóhoz,  és  kinyitotta  a  hátsó  ajtót.  Myron  becsusszant  az  anyósülés  mögé.  Előrepillantott,  és 
meglepetten konstatálta, hogy Billings és Blakely autójában ül. 
 – Az idegenvezetőink? 
 Win elvigyorodott. 
 – Ki ismerné jobban a szigetet náluk? 
 Az autóban furcsa szag terjengett. 
 – Win bácsi azt mondta, be akartok jutni a Wire-birtokra – mondta a kormány mögött ülő 
iker. 
 – Te melyik vagy? – kérdezte Myron. 
 A fiú láthatóan megsértődött a kérdésen. 
 – Billings. 
 – Én pedig Blakely. 
 – Oké. Elnézést. 
 – Blakely-vel emberemlékezet óta minden nyarat a szigeten töltünk. Igazából elég unalmas 
hely. 
 – Nincs elég csaj – tette hozzá Blakely. 
 – Nagyon igaz – bólintott Billings. Elindult az autóval. Az út teljesen üres volt előttük. – 
Tavaly gonosz sztorikat találtunk ki a csúnyább au pairekről. 
 – Ezért kirúgták őket – mondta Blakely. 
 – Pontosan. 
 – És egyik anyuka sem ér rá vigyázni a kis csemetéjére. 
 – De nem ám. 
 – Ezért új au paireket vettek fel helyettük. 
 – Legtöbbször valami csinosabbat. 
 – Zseniális, ugye? 
 Myron hitetlenkedő pillantást vetett Winre. Win csak mosolygott. 
 – Szóhoz sem jutok – felelte Myron. 
 – Amúgy a sziget tényleg dögunalmas tud lenni – mondta Blakely. 
 – Uncsifalva – tette hozzá Billings. 
 – Sivár. 
 – Fárasztó. 
 – Ez az unalom ölni képes. Az az igazság, hogy senki nem tudja biztosan, Gabriel Wire 
valóban itt lakik-e. 
 – Még soha nem láttuk. 
 – De a házhoz már sikerült eljutnunk. 
 – Meg is érintettük. 
 Blakely hátrafordult, és Myronra villantotta a mosolyát. 
 – Odahordjuk a csajokat. Elmondjuk nekik, hogy a ház Gabriel Wire-é, és szigorúan őrzik. 
 – Mert a veszély igazi afrodiziákum. 
 – Ha egy lány meghallja a „veszély” szót, már csúszik is le a bugyija. Ezt tudtátok? 
 Myron ismét Winre pillantott. Win továbbra is csak mosolygott. 
 – Szóhoz sem jutok – mondta Myron újra. 
 Billings folytatta. 
 – Beletelt  némi  időbe – aki  keres,  talál,  ugyebár  –,  mire  rábukkantunk egy biztonságos 
ösvényre, ami a Wire háza melletti partszakaszhoz vezet. 
 – Azóta nem kaptak el minket. 
 – Legalábbis az utóbbi két nyáron. 
 – Lemegyünk a partra. Néha csajokat is viszünk. 
 – A ti időtökben – folytatta Billings Myronra nézve – valószínűleg Szerelmesek Sétányának 
hívtátok volna. 
 – Mint valami régi filmben. 



 – Pontosan. Elvittétek őket egy csokiturmixra, aztán irány a Szerelmesek Sétánya, igaz? 
 – Igen – felelte Myron. – De csak a sétakocsikázás után. 
 – Erről beszélek. Mi a Wire háza melletti partszakaszt találtuk ki erre. Ugyanaz a hatás. 
 – Billings nagyon ért a nők nyelvén – jegyezte meg Blakely. 
 – A jó öreg Blakely csak szerénykedik. 
 Csukott  szájjal  kuncogtak  hozzá.  Blakely  előhúzott  egy  kézzel  sodort  cigarettát,  és 
meggyújtotta. 
 Beleszívott, aztán továbbadta a fivérének. 
 – Idejárunk füvet szívni is – mondta Billings. 
 – Kendert. 
 – Mariskát. 
 – Gyepet. 
 – Csokit. 
 – Gandzsát. 
 – Marihuánát – zárta rövidre a témát Myron. – Vettem. 
 A fiúk vihogni kezdtek. Nem ez volt az első cigijük aznap este. 
 – Blakely és Billings elvezetnek minket ahhoz a titkos ösvényhez – magyarázta Win. 
 – Ahová a lányokat szoktuk vinni. 
 – A csajokat. 
 – A pipiket. 
 – A bombázókat. 
 – A cukorfalatokat. 
 Myron Winre pillantott. 
 – Ööö, nem túl fiatalok ahhoz, hogy részt vegyenek ebben? 
 – Ugyan, ne aggódj – szólt közbe Billings. – Minket nem fognak bántani. 
 – Ráadásul bátrak vagyunk. 
 – Főleg miután eltoltunk egy spanglit. 
 – Rakétát. 
 – Dzsointot. 
 – Pipát. 
 Most már hisztérikusan röhögtek mindketten.  Már amennyire  lehet hisztérikusan röhögni 
csukott szájjal. Myron ismét Winre pillantott, és közben azon tűnődött, megbízhatnak-e két kékvérű
 füvezőben. Ugyanakkor a behatolás – megtalálni a rést még a legjobban őrzött épületbe is – 
Win egyik legnagyobb erőssége volt. Kidolgozta a tervet. Myronnak csak követnie kellett. 
 Két biztonsági őrbódé mellett is elhaladtak szinte lassítás nélkül. Az ikreket és marihuánától 
bűzlő
 kocsijukat  láthatóan  jól  ismerték  a  szigeten.  Senki  nem  háborgatta  őket.  Billings  vagy 
Blakely –
 Myron már elfelejtette – életveszélyesen vezetett.  Myron becsatolta  a biztonsági övet.  A 
sziget nappal is csöndesnek tűnt. Éjszaka pedig, különösen esőben, teljesen kihaltnak, lakatlannak. 
 Billings – Myronnak hirtelen beugrott – lehajtott az aszfaltról, és rákanyarodott egy földútra. 
Az út  alaposan próbára tette  a  kocsi  rugózását,  és nem találta  kielégítőnek.  Myron összevissza 
pattogott a hátsó ülésen, miközben az autó sűrű erdőben haladt, majd végül kibukkant egy tisztásra. 
A tengerpart közelében voltak. 
 Blakely ismét hátrafordult. Myron felé nyújtotta a füves cigarettát, de Myron intett, hogy 
köszöni, nem. 
 – Biztos? Pedig príma anyag. 
 – Prémium – tette hozzá Billings. 
 – Zsír. 
 – Vettem – mondta Myron. – Nagyon jó. 
 Az ikrek visszafordultak, és egy pillanatra csönd telepedett az autóra. 
 – Mindig, amikor a tengerparton járok, kezembe veszek egyetlen homokszemet – szólalt 



meg Billings. 
 – Jaj, ne – nyögött fel Blakely. – Már megint. 
 – Ne, komolyan beszélek. Gondoljatok csak bele. Egyetlen homokszem. Felveszek egyetlen 
apró homokszemet, és arra gondolok, hány lehet belőlük ezen a partszakaszon. Aztán arra, hány 
lehet  belőlük  az  egész  szigeten.  Aztán  arra,  hány az  egész  világon.  És  olyankor  mindig  olyan 
aprónak érzem magam. 
 Myron jelentőségteljesen Winre nézett. 
 – És a poén, az igazi poén, hogy az egész bolygónk is csak egy a sok közül, mint ez a 
homokszem az összes többi homokszem között. Fel tudjátok ezt fogni? A naprendszerünk kisebb 
homokszem ennél az egy szemcsénél, ha az univerzum egészével mérjük össze. 
 – Hányadik cigitek ez ma? – kérdezte Myron. Billings elnevette magát. 
 – Gyerünk. Megmutatjuk az utat Mr. Híres Rocksztárhoz. 
 – Utálom a zenéjét – tette hozzá Blakely. 
 – Hallgathatatlan szar. 
 – Köldöknéző nyivákolás. 
 – Sznob ricsaj. 
 Kiszálltak a kocsiból. Myron már nyitotta volna az ajtót, de Win a térdére tette a kezét. 
 – Várj. Hadd menjenek előre. Rejtve kell maradnunk. 
 – Tényleg megbízol ezekben a kölykökben? 
 – Tökéletesen megfelelnek a célnak. Ne aggódj. 
 Egy perccel később Win intett a fejével, hogy indulhatnak. Az eső továbbra is zuhogott. Az 
ikrek elindultak egy ösvényen. Myron és Win nagyjából ötven méterrel lemaradva követték őket. 
Az eső
 rontotta  a látási  viszonyokat.  Kacskaringós ösvényen kaptattak felfelé  a dimbes-dombos, 
fákkal  benőtt  terepen.  Az  ösvény  egy  idő  után  eltűnt,  ezért  le  kellett  hajolniuk  az  ágak  elől, 
sziklatömbökön kellett átlépniük. Egyszer-egyszer balkéz felől Myron megpillantotta a tengert a fák 
között.  Végül  Win  oldalra  nyújtotta  a  karját  Myron  elé,  mint  egy  sorompót.  Mindketten 
megtorpantak. 
 Az ikrek eltűntek. 
 – Ez már a Wire-birtok – mondta Win. – Mostantól még óvatosabbnak kell lennünk. 
 Myron hagyta, hogy Win menjen előre. Lelassították lépteiket. A fák között egy nyílás tűnt 
fel előttük. 
 Koromsötét volt, mint egy fekete lyuk. Myron letörölte az esővizet az arcáról. Win lehajolt.  
Elővette az éjjellátó szemüveget, és az arcára húzta. Intett Myronnak, hogy várjon, aztán eltűnt a 
sötétben. 
 Néhány másodperc múlva visszatért, és jelezte Myronnak, hogy kövesse. 
 Myron kilépett  a  tisztásra,  és  a  holdfényben  meglátta,  hogy egy homokos  partszakaszra 
értek. 
 Nagyjából  ötven méterre  tőlük  balra  Billings  és  Blakely hevert  egy nagy sziklatömbön. 
Hanyatt  feküdtek,  és  egy  dzsointot  adogattak  egymásnak,  fittyet  hányva  az  esőre.  Hullámok 
csapódtak a sziklatömbnek. Win jobbra fordult. Myron követte a tekintetét felfelé a domboldalon, 
és a következő
 pillanatban meglátta, mit néz a barátja. 
 A mindenit! 
 Gabriel Wire kastélya a dombtetőn trónolt az Atlanti-óceán fölött. Viktoriánus, neogótikus 
építmény volt vörös téglából, kőből, terrakotta tetővel, katedrálisokat idéző tornyokkal – tökéletes 
illusztrációja egy rocksztár egójának: hosszan elnyúló,  romantikus  palota,  ami még csak nem is 
emlékeztetett  a  sziget  arisztokratikus  udvarházaira.  A  homlokzat  egy  erődöt  idézett  a  boltíves 
kapuval, ami mintha Lex és Suzze tetőteraszának gigantikus méretű másolata lett volna. 
 Billings és Blakely melléjük léptek.  Néhány másodpercig velük együtt  bámulták Gabriel 
Wire házát. 
 – Nem mondtuk? – kérdezte Billings. 



 – Személy szerint hivalkodónak tartom – jegyezte meg Blakely. 
 – Kirívóan tapintatlan. 
 – Szteroidokkal felpumpált. 
 – Kérkedő. 
 – Túlkompenzáló. 
 Ezen jót nevettek. Aztán, kissé lehiggadva, Blakely így szólt:
 – De micsoda tökéletes Pipimágnes. 
 – Szerelmi fészek. 
 – Hancúrkuckó. 
 – Péniszpalota. 
 – Muffcsapda. 
 Myronnak minden önuralmára szüksége volt, hogy hangosan fel ne sóhajtson. Kezdte úgy 
érezni magát, mintha egy különösen idegesítő hangos szótárral lenne összezárva. Winhez fordult, és 
megkérdezte, mi a terve. 
 – Gyere utánam – felelte Win. 
 Visszamentek az erdő vonaláig, és a fák között haladva oldalról közelítettek a ház felé. Win 
elmagyarázta, hogy Billings és Blakely egyenesen a főbejárathoz mennek. 
 – Az ikrek már számtalanszor eljutottak a házig – mondta Win. – De be még egyszer sem. 
 Becsöngettek. Próbálták kinyitni az ablakokat. Végül a biztonsági őr mindig elkergette őket. 
A fiúk állítják, hogy éjszaka csak egy ember őrzi a házat, a másik kint van az úton az őrbódéban. 
 – De nem tudják biztosan. 
 – Nem, ezért mi sem tudhatjuk. 
 Myron elgondolkodott. 
 – De mindig sikerül eljutniuk a házig, mielőtt az őr észrevenné őket. Ez azt jelenti, hogy 
valószínűleg nincsenek mozgásérzékelők. 
 – A mozgásérzékelők nem túl praktikusak az ilyen nagy ingatlanokon – mondta Win. – Túl 
sok az állat, túl sok a téves riasztás. Valószínűleg inkább az ajtók és az ablakok vannak riasztóval 
felszerelve, de azok miatt nem kell aggódnunk. 
 Myron tudta, hogy a betörőriasztók csak az amatőröket vagy a középszerű rablókat tartják 
távol. A legmodernebb eszközökkel felfegyverkezett Winnek nem jelenthetnek gondot. 
 – Szóval az egyetlen komolyabb kockázatot az jelenti, hogy hány őr tartózkodik a házban – 
állapította meg Myron. 
 Win elmosolyodott. Szemében különös fény csillant. 
 – Ugyan mit ér az élet kockázat nélkül? 
 A fák között osonva sikerült húsz méterre megközelíteniük a házat. Win jelezte Myronnak, 
hogy bukjon le. Az oldalsó ajtóra mutatott, és azt suttogta:
 – A cselédbejáró. Ott fogunk behatolni. 
 Elővette  a  műholdas  telefonját,  és  ismét  villantott  vele.  A távolban  Billings  és  Blakely 
mászni  kezdtek  a  boltíves  kapu felé.  A szél  felerősödött,  belekapott  a  felfelé  kapaszkodó fiúk 
hajába, ruhájába. 
 Lehajtott fejjel haladtak tovább, egyre közelebb jutva a bejárathoz. 
 Win a fejével intett Myronnak. Mindketten hasra vetették magukat, és kommandós stílusban 
kúszni kezdtek a cselédbejáró felé. Myron látta, hogy az ajtó egy konyhába vagy éléskamrába vezet, 
de a  lámpák nem égnek odabent.  A talaj  felázott  az esőtől,  ezért  kúszás  közben nedves csíkot 
hagytak maguk után, mint a csigák. A sárban szinte súrlódásmentesen haladtak előre. 
 Amikor Win és Myron elérték az ajtót, fekve maradtak és vártak. Myron oldalra fordította a 
fejét,  és  arcát  a  nedves  talajra  fektette.  Látta  az  óceánt.  Villámlás  hasította  ketté  az  égboltot. 
Mennydörgés robaja hallatszott. Eltelt egy perc, aztán még egy. Myron kezdett ideges lenni. 
 Néhány másodperccel később kiáltást hallottak az eső és a szél zúgásán keresztül:
 – A zenéd egy rakás szar! 
 Billings volt az. Vagy Blakely. A másik – aki nem elsőként kiabált – azonnal csatlakozott 
ikertestvéréhez:



 – Szörnyűséges! 
 – Borzalmas! 
 – Irtózatos! 
 – Visszataszító! 
 – Audioterror! 
 – Jó ízlés ellen elkövetett bűncselekmény! 
 Win felpattant, és egy vékony csavarhúzóval nekiesett az ajtónak. A zár nem jelentett volna 
problémát,  de Win észrevett  egy mágneses  érzékelőt.  Elővett  egy speciális  fémlemezt,  és a két 
szenzor közé illesztette. 
 Myron az esőfüggönyön keresztül is ki tudta venni az ikrek alakját, amint rohannak vissza a 
vízhez. 
 Mögöttük egy harmadik alak,  a biztonsági őr, aki azonban megtorpant,  amikor  a két fiú 
elérte a tengerpartot. A szájához emelt valamit – feltehetően egy talkie-walkie-szerű eszközt – és 
beleszólt:
 – Csak az a két befüvezett kölyök, már megint. 
 Win kinyitotta az ajtót. Myron egy lépéssel bent termett. Win követte, és becsukta maguk 
mögött az ajtót. Egy ultramodern konyhában találták magukat. A helyiség közepén egy óriási, nyolc 
gázrózsás  duplatűzhely  terpeszkedett,  fölé  ezüstszínű  füstelszívót  szereltek.  Különböző  méretű 
lábosok és serpenyők lógtak a plafonról dekoratív káoszban. Myronnak hirtelen beugrott, mintha 
olvasta  volna valahol,  hogy Gabriel  Wire  igazi  ínyenc,  szeret  főzni.  A lábosok és  a  serpenyők 
érintetlennek tűntek –
 vagy újak voltak, vagy egyszerűen csak nagyon vigyáztak rájuk. 
 Myron és Win némán álltak egy teljes percig. Nem hallottak se lépéseket, se walkie-talkie 
sistergését, semmit. A távolból, valószínűleg az emeletről, halk zene szűrődött le. 
 Win intett Myronnak, hogy menjen. A stratégiát már előre megbeszélték. Myron megkeresi 
Gabriel Wire-t. Win pedig gondoskodik azokról, akik esetleg a védelmére kelnek. Myron átállította 
a  BlackBerryt  egy rádiófrekvenciára,  és  a  fülébe  dugta  a  Bluetootht-t.  Win ugyanezt  tette.  Így 
azonnal értesíteni tudják egymást, ha valami baj van. 
 Myron kinyitotta a konyha ajtaját, és belépett egy bálterem nagyságú helyiségbe. Nem égtek 
a  lámpák,  az  egyetlen  fényforrást  két  számítógép  monitorvédője  jelentette.  Myron  valami 
extravagánsabbra számított, de a szoba úgy festett, mint egy fogorvosi váróterem. A falakat fehérre 
mázolták. A kanapé és az ülőgarnitúra inkább tűnt praktikusnak, mint stílusosnak. A sarokban egy 
fiókos irattartó szekrény állt, mellette egy nyomtató és egy fax. 
 A széles falépcső díszes korláttal és vérvörös szőnyeggel volt ellátva. Myron elindult felfelé. 
A távoli zene fokozatosan felerősödött. Felért a lépcső tetejére, és végigment a hosszú folyosón. A 
jobb oldali falon a HorsePower bekeretezett platinalemezei sorakoztak. A bal oldalon fényképek 
Indiáról  és  Tibetről  –  csupa  olyan  helyről,  ahol  Gabriel  Wire  gyakran  megfordult.  Wire-nek 
állítólag  volt  egy luxusháza  Mumbai  déli  részén,  és  sok időt  töltött,  inkognitóban,  Tibet  keleti 
részén, a Kham tartományban található monostorokban. Myron eltűnődött. Nagyon nyomasztónak 
találta ezt a házat. 
 Persze, sötét volt, és az időjárás is lehetett volna jobb, de Gabriel Wire valóban ebbe a házba 
bezárkózva töltötte  az elmúlt  tizenöt  évet,  ráadásul  egyedül?  Talán.  Vagy talán csak ezt akarta 
elhitetni  az emberekkel.  Lehet,  hogy tényleg  Howard Hughes-hoz hasonló őrület  és  világundor 
hatalmasodott el rajta. Vagy egyszerűen elege lett a hírnévből és a reflektorfényből. Talán mégis 
igazak voltak a pletykák, és Wire álruhában látogatta a Metet Manhattanben, és bérlete volt a Red 
Sox  hazai  meccseire.  Lehet,  hogy  számadást  készített  félresiklott  életéről  –  a  drogok,  a 
szerencsejáték, a túl fiatal lányok –, és visszatért oda, ahonnan kezdte, ami mindig boldoggá tette: a 
zenéhez. 
 Talán ez a visszahúzódás nem is volt akkor őrültség. Talán ez volt az egyetlen módja annak, 
hogy életben maradjon és alkotni tudjon. Aligha van annál lejjebb, mint amikor az ember felelősnek 
érzi  magát  egy  tizenhat  éves  lány  haláláért,  és  talán  Wire,  a  mélypontot  elérve,  úgy  döntött, 
változtat az életén. 



 Myron  elhaladt  az  utolsó  falra  függesztett  platinalemez  mellett  –  a  Júnó  aspektusai  a 
HorsePower legelső albuma volt. Mint mindenki, aki kicsit is kedvelte a zenéjüket, Myron is hallott 
Gabriel Wire és Lex Ryder legendás egymásra találásáról. Lex egy Espy nevű kocsmában lépett fel 
Melbourne külvárosában, St. Kildában egy szombat este. Valami lassú és lírai számot játszott, amit 
a durva és részeg közönség hangos pfujolással kísért. A tömegben ott volt egy fiatal, jóképű énekes 
is,  Gabriel  Wire.  Wire  később azt  mondta,  hogy a lárma ellenére  megbabonázta  a  dallam és a 
dalszöveg. Végül, amikor a pfujolás már elviselhetetlen méreteket öltött, Gabriel Wire kilépett a 
színpadra, és leginkább azért, hogy megmentse az ott szenvedő szerencsétlent, bekapcsolódott Lex 
Ryder mellé. Felpörgette a tempót, megváltoztatta a szöveget, rávett valakit, hogy kezdjen dobolni. 
Ryder is ráérzett a dologra. 
 Még  több  riffel  válaszolt,  a  szintetizátorról  átváltott  a  gitárra,  majd  vissza.  A  két  férfi 
egymást  inspirálta.  A tömeg áhítatosan  elcsöndesedett,  mintha  egyszerre  rádöbbentek volna,  mi 
játszódik a szemük előtt. 
 Megszületett a HorsePower. 
 Hogy is mondta Lex költőien a Three Downingban alig néhány éjszakával ezelőtt? „Mindent 
a maga útján.” Ez az út, amelyen most járnak, ott kezdődött abban a lepukkant kocsmában, a világ 
másik felén, negyed évszázaddal ezelőtt. 
 Aztán Myronnak váratlanul az apja arca ugrott be. Próbálta elhessegetni a képét, igyekezett 
csak a  mostani  feladatára  koncentrálni,  de  egyszerre  nem erős,  egészséges  férfiként  látta,  mint 
korábban mindig, hanem tehetetlen öregemberként, ahogy mozdulatlanul fekszik az alagsori szoba 
padlóján. 
 Oda akart rohanni hozzá. Vissza akart szállni arra a nyavalyás repülőgépre, és visszarepülni 
a  kórházba,  mert  ott  a  helye,  de  aztán  arra  gondolt,  mennyivel  jobb  lenne,  mennyivel  többet 
jelentene az apjának, ha valami csoda folytán nem egyedül, hanem a testvérével térne vissza. 
 Hogyan került kapcsolatba az öccse Gabriel Wire-rel és Alista Snow halálával? 
 A válasz egyszerre volt kézenfekvő és kijózanító: Kitty révén. 
 Az ismerős düh – a férje eltűnt, és Kitty csak annyit képes tenni, hogy drogozni kezd, sőt az 
anyagért  szexuális  szolgáltatásokat  nyújt?  –  újra  fellobbant  Myronban,  ahogy  haladt  tovább  a 
folyosón. Egyre tisztábban hallotta a zenét. Az akusztikus gitárt és egy halk énekhangot: Gabriel 
Wire hangját. 
 A muzsika a szívébe markolt. Megállt, és egy másodpercig a szöveget hallgatta: Egyetlen 
szerelmem, a tegnap örökké oda, 
 És most vár ránk egy végtelen éjszaka…
 A hang a folyosó vége felől jött. A harmadik emeletre vezető lépcső irányából. 
 Könnyek szöknek a szemembe, 
 Hideg szél mar a kezembe, 
 Eső veri az arcomat…
 Elment  egy  nyitott  ajtó  mellett,  és  megkockáztatott  egy gyors  pillantást.  Ez  a  szoba  is 
riasztóan praktikus  bútorokkal  volt  berendezve,  a  padlót  szürke  szőnyeg  borította.  Semmi  dísz, 
semmi cicoma, semmi egyedi. Bizarr. Amilyen lélegzetelállító volt az épület kívülről, olyan szürke 
és sivár a belső
 tér. Ez biztosan vagy egy vendégszoba, gyanította Myron, vagy a biztonsági őr szobája. De 
akkor is. 
 Haladt tovább. A folyosó végén keskeny lépcsősor indult felfelé. Ahogy közeledett hozzá, 
egyre tisztábban hallotta a szomorú énekhangot:
 Az utolsó éjszakán örök szerelmet fogadtunk, 
 Egymás szemében magunkra találtunk, 
 Mindenki eltűnt, ahogy a kezünk összeért, 
 És most te sem vagy már többé…
 A lépcső előtt még egy ajtó nyitva volt. Myron benézett, és megdermedt. 
 Gyerekszoba. 
 Apró állatfigurákkal  –  kacsákkal,  lovakkal,  zsiráfokkal  –  felszerelt  babaforgó lógott  egy 



bölcső
 fölött.  A  pillangó  alakú  éjszakai  fény  elég  világosságot  biztosított  ahhoz,  hogy lássa  a 
micimackós tapétát – a régi rajzokat, nem az újfajta, modern változatot – és a sarokban szundikáló 
ápolóruhás dajkát. Myron lábujjhegyen beosont a szobába, és vetett egy pillantást a bölcsőre. Egy 
csecsemő
 szuszogott benne. Minden valószínűség szerint a keresztfia. Szóval ide menekült Lex – vagy 
legalábbis a fia itt kötött ki. Vajon miért? 
 Myron el akarta mondani Winnek, de nem akart megszólalni, még suttogva sem. A némára 
állította billentyűzettel gyorsan írt neki egy SMS-t: CSECSEMŐ A MÁSODIKON. 
 Óvatosan visszament a folyosóra. A hosszú árnyékok csak növelték a félhomály nyomasztó 
hatását. A keskeny feljáró leginkább egy cselédlépcsőre emlékeztetett. A lépcsőfokokon nem volt 
szőnyeg, ezért olyan óvatosan helyezte a lábát a falécekre, ahogyan csak tudta. Az énekhangot most 
már közvetlen közelről hallotta:
 Abban a percben kihunyt a napom, 
 És az eső csak tovább zuhog, 
 Az idő egy végtelen pillanata
 Ismétlődik újra meg újra, 
 És sosem jön el a következő…
 Myron felért a lépcső tetejére. A legtöbb házban ezt a szintet tetőtérnek hívták volna. Itt 
azonban egy hatalmas loftszerű teret alakítottak ki, aminek az alapterülete megegyezett a házéval. A 
lámpák itt sem égtek, de a helyiség túlsó végén villódzó nagyképernyős televíziók kísérteties fénybe 
burkolták  a  szobát.  Mindhárom  készüléken  sport  ment  –  egy  első  osztályú  baseballmeccs,  a 
SportsCenter az ESPN-en, egy tengerentúli kosárlabdamérkőzés. Mindegyik lenémítva. A tökéletes 
felnőtt játszószoba. 
 A sarokban Myron megpillantott egy HorsePower emblémával ellátott játékgépet. Az egyik 
falat egy jól felszerelt bárpult foglalta el hat bárszékkel és egy hatalmas tükörrel. A padlón jókora 
babzsákfotelek álltak elszórva – akkorák, amekkorákban akár orgiát is lehetett volna rendezni. 
 Az egyik babzsákfotel közvetlenül a három tévékészülék előtt hevert. Myron látta egy fej 
sziluettjét. A padlón üvegek – feltehetően piás üvegek – sorakoztak mellette. 
 Örökre eltűntél, 
 Esőbe dermedt az idő, 
 Nélküled minden mozdulatlan…
 A zene hirtelen elhallgatott, mintha valaki lekapcsolta volna. Myron látta, hogy a babzsákon 
ülő férfi  megdermed – vagy csak a képzelete  játszott  vele.  Myron nem tudta,  mitévő legyen – 
odakiáltson, lassan megközelítse, vagy inkább várjon? –, de hamarosan az ő döntése nélkül oldódott 
meg a helyzet. 
 A férfi talpra kecmergett a babzsákból. Myron felé fordult, de a háta mögött villódzó tévék 
miatt nem látszott az arca, csak fejének sötét sziluettje. Myron reflexből a zsebébe rejtett fegyverért 
nyúlt. 
 – Szia, Myron – üdvözölte a férfi. 
 Nem Gabriel Wire volt az. 
 – Lex? 
 Lex  dülöngélt,  valószínűleg  az  italtól.  Ha  meg  is  lepődött  Myron  felbukkanásán,  nem 
mutatta. 
 Reakcióit  nyilván  letompította  az  alkohol.  Lex  széttárta  a  karját,  és  Myron  felé  indult. 
Myron is előrelépett, és még épp időben sikerült elkapnia Lexet, mielőtt az összeesett volna. Lex 
Myron vállába temette az arcát. Myron megtartotta, nem hagyta elesni. 
 Lex könnyek között ismételgette ugyanazt az egy mondatot:
 – Az én hibám. Az egész az én hibám. 
 Myron  próbálta  megnyugtatni.  Beletelt  némi  időbe,  mire  sikerült  lecsillapítania.  Lex 
whiskytől bűzlött. Myron hagyta, hogy kisírja magát a vállán. Az egyik bárszékhez kísérte Lexet, és 
felültette rá. 



 Közben a fülébe dugott Bluetoothon keresztül meghallotta Win hangját:
 – Az őrt ártalmatlanná kellett tennem. Minden oké, ne aggódj. De jó lesz, ha igyekszel. 
 Myron bólintott,  mintha Win ott lenne vele szemben, és látná a mozdulatot. Lex teljesen 
elázott. 
 Myron úgy döntött, kihagyja az előjátékot, és azonnal a dolgok közepébe vág. 
 – Miért hívtad fel Suzze-t? 
 – He? 
 –  Lex,  erre  most  tényleg  nincs  időm,  ezért  nagyon  kérlek,  figyelj  rám.  Tegnap délelőtt  
felhívtad  Suzze-t.  Suzze  utána  elrohant  találkozni  Kittyvel,  majd  Alista  Snow apjával.  Azután 
hazament, és túladagolta magát. Mit mondtál neki? 
 Lexből ismét kitört a zokogás. 
 – Az én hibám volt. 
 – Mit mondtál neki, Lex? 
 – Megfogadtam a saját tanácsomat. 
 – Miféle tanácsot? 
 – Amit neked is mondtam. A Three Downingban. Emlékszel? 
 Myron emlékezett. 
 – Semmit nem titkolhatunk a szerelmünk előtt. 
 –  Pontosan.  –  Imbolyogva  ült  a  bárszéken.  –  Így  hát  elmondtam  az  igazat  az  én  igaz 
szerelmemnek. 
 Annyi év után. Évekkel ezelőtt meg kellett volna tennem, de valahogy azt gondoltam, Suzze 
mindig is tudta. Érted, miről beszélek? 
 Myronnak a leghalványabb fogalma sem volt róla. 
 – Mintha a lelke mélyén mindig tudta volna az igazságot. Hogy ez az egész nem véletlen 
egybeesés volt. 
 Hú, de nehéz szót érteni egy részeggel! 
 – Mi nem volt véletlen egybeesés, Lex? 
 – Ahogy egymásba szerettünk. Mintha előre el lett volna rendelve. Mintha Suzze mindig is 
tudta volna az igazságot. Legbelül, a lelke mélyén. És talán – ki tudja? – talán tényleg tudta is. 
Öntudatlanul. Vagy talán csak a zenébe lett szerelmes, nem az emberbe. Amúgy sem lehet a kettőt 
különválasztani, nem igaz? 
 – Mit mondtál neki? 
 – Az igazat. – Lex újra sírva fakadt. – És most halott. Tévedtem, Myron. Az igazság nem 
szabadított fel minket. Az igazság túl sok volt, nem bírtuk el. Erről megfeledkeztem. Az igazság 
közelebb hozhat egymáshoz két embert, de lehet, hogy összeroskadnak a súlya alatt. 
 – Miféle igazság, Lex? 
 Lex tovább szipogott. 
 – Mit mondtál Suzze-nak? 
 – Nem számít. Meghalt. Most már úgyis mindegy. 
 Myron úgy döntött, hogy taktikát vált. 
 – Emlékszel az öcsémre, Bradre? 
 Lex abbahagyta a sírást, zavartan nézett Myronra. 
 – Azt hiszem, az öcsém emiatt került bajba. 
 – Amiatt, amit Suzze-nak mondtam? 
 – Igen. Talán. Ezért vagyok itt. 
 – Az öcséd miatt? – Lex elgondolkodott. – Nem értem, mi köze lehet hozzá… Ó, várj csak. 
– Egy pillanatra elhallgatott, aztán mondott valamit, amitől Myron ereiben megfagyott a vér. – Igen. 
Azt hiszem, annyi év után, lehet, hogy a szálak egészen az öcsédig nyúlnak vissza. 
 – Hogyan? 
 Lex megrázta a fejét. 
 – Suzze…
 – Kérlek, Lex, áruld el, mit mondtál neki! 



 Halk szipogás. Újabb fejrázás. Myron tudta, valahogy szóra kell bírnia. 
 – Suzze szerelmes volt Gabriel Wire-be, igaz? 
 Lex szipogott még egy kicsit, majd a pólója ujjával megtörölte az orrát. 
 – Ezt meg honnan tudod? 
 – A tetoválásból. 
 Lex bólintott. 
 – Suzze rajzolta. 
 – Igen, tudom. 
 – Héber és gall betűk egy szerelmes szonetté kombinálva. Suzze igazi művész volt. 
 – Szóval szeretők voltak? 
 Lex elkomorodott. 
 – Suzze azt  hitte,  nem tudom.  Ez volt  az ő titka.  Szerelmes volt  belé.  – Lex hangjából 
keserűség csendült ki. – Mindenki imádja Gabriel Wire-t.  Tudod, hány éves volt Suzze, amikor 
Gabriel kikezdett vele? 
 – Tizenhat – felelte Myron. 
 Lex bólintott. 
 – Imádott  fiatal  lányokat  elcsábítani.  Nem a gyerekekre  bukott.  Csak a fiatalokra.  Ezért 
megengedte, hogy Suzze, Kitty meg néhány más teniszező csaj együtt bulizzon velünk. A híresek a 
híresekkel. A rocksztárok a teniszcsillagokkal. A celebek kapcsolata, ami az égben köttetett. Engem 
sosem érdekeltek  a  kislányok.  Éppen elég  nő legyeskedett  körülöttünk anélkül  is,  hogy valami 
törvénybe ütközőt kellett volna csinálnom. Érted, miről beszélek, ugye? 
 – Értem – felelte Myron. – Találtam egy egész alakos fényképet a Live Wire borítójáról. 
Gabrielnek ugyanolyan tetoválása volt, mint Suzze-nak. 
 – Ja, az? – Lex gúnyosan felnevetett. – Az csak ideiglenes volt. Gabriel csak egy újabb híres 
skalpot akart.  Suzze annyira ragaszkodott hozzá, még azok után is, hogy Gabriel megölte Alista 
Snow-t. 
 Ejha. 
 – Várjunk csak egy kicsit – emelte fel a kezét Myron. – Azt mondtad, Gabriel Wire ölte meg 
Alista Snow-t? 
 – Nem tudtad? Hát persze. Fent voltunk a tetőteraszon, és Gabriel telenyomta kábítószerrel 
az italát. 
 De nem adott neki eleget, az ostoba marhája. Aztán megerőszakolta, mire a lány teljesen 
elvesztette a fejét. Fenyegetőzni kezdett, hogy elmondja mindenkinek. Wire mentségére szólva – 
nem, ez igazából nem mentség –, ő is teljesen be volt szívva. Lelökte az erkélyről. Megvan az egész 
videón. 
 – Ki vette fel? 
 – A lakosztály biztonsági kamerája. 
 – És kinél van az a felvétel? 
 Lex megrázta a fejét. 
 – Azt nem mondhatom meg. 
 De Myron anélkül is tudta, és ki is mondta hangosan. 
 – Herman Ache-nél. 
 Lex  nem válaszolt.  Nem volt  rá  szükség.  Minden  egybevágott.  Myron  is  valahogy  így 
képzelte. 
 – Mindketten sokkal tartoztunk Ache-nek – magyarázta Lex. – Főleg Gabriel, de Ache a 
kölcsön zálogaként tekintett a HorsePowerre. Ezért az egyik embere innentől állandóan velünk volt. 
Hogy megóvja a befektetését. 
 – Ezért van még mindig itt Evan Crisp? 
 Lex szó szerint megborzongott a név hallatán. 
 – A frászt hozza rám – suttogta Lex. – Először azt hittem, ő ölte meg Suzze-t. Amikor Suzze 
megtudta az igazat, Crisp figyelmeztetett bennünket. Túl sok pénz forog kockán. Azt mondta, bárkit 
kinyír, aki az útjába áll. 



 – Miből gondolod, hogy nem ölte meg? 
 – Megesküdött, hogy nem ő tette. – Lex hátradőlt. – És mégis hogyan csinálta volna? Suzze 
belőtte magát. Az a nyomozónő… hogy is hívják? 
 – Loren Muse. 
 – Igen. Azt mondta, semmilyen bizonyíték nincs rá, hogy gyilkosság áldozata lett volna. 
Minden jel arra mutat, hogy túladagolás történt. 
 – Láttad valaha azt a videófelvételt, amin Wire megöli Alista Snow-t? 
 –  Ache  és  Crisp  leültetett  bennünket,  hogy  megnézessék  velünk.  Wire  folyamatosan 
zokogott közben, hogy baleset volt. Nem akarta átlökni a korláton, de igazából mit számít? Akár 
akarta, akár nem, megölte azt a szegény lányt. Két nappal később – és ezt nem csak kitalálom – 
áthívta Suzze-t. És ő
 átment.  Suzze  elhitte,  hogy  Gabriel  a  média  áldozata.  Teljesen  elvakította  a  szerelem, 
végtére is csak tizenhat éves volt. A világ többi részének ennyi mentsége sincs. Aztán persze dobta 
őt is. Tudod, hogy akadtunk össze, Suzze meg én? 
 Myron a fejét rázta. 
 –  Tíz  évvel  később  a  Természettudományi  Múzeum gáláján.  Suzze  felkért  táncolni,  és 
bármibe  le  merném  fogadni,  kizárólag  azért  jött  oda  hozzám,  mert  abban  reménykedett,  hogy 
elvezethetem Gabrielhez. Még mindig odavolt érte. 
 – De beléd szeretett. 
 Lex halványan elmosolyodott. 
 – Igen. Belém szeretett. Őszintén, tiszta szívből. Lelki társak voltunk. Tudom, hogy Suzze 
szeretett  engem. És én is szerettem őt. Azt hittem, ennyi  elegendő. De ha jobban belegondolsz, 
Suzze eredetileg is belém volt szerelmes. Erről beszéltem az előbb. Hogy a zenébe szeretett bele. A 
gyönyörű külsőbe, igen, de a zenébe is, a szövegbe, a tartalomba. Mint a Cyrano de Bergeracban. 
Ismered azt a darabot? 
 – Igen. 
 – Mindenki elalél a csodálatos arctól. Az egész világ így működik – mindnyájan bedőlünk a 
külsőnek. 
 Nem  mintha  ezzel  feltaláltam  volna  a  spanyolviaszt.  Sekélyes  lény  az  ember,  Myron. 
Biztosan  volt  már  olyan  élményed,  hogy  valakinek  az  arcáról  láttad,  hogy  egy  aljas  rohadék. 
Gabriel Wire ennek pont az ellenkezője volt. Olyan kifejező, költői arca volt, egyszerre gyönyörű és 
érzéki. De ez csak a felszín. És alatta semmi más nem volt, csak rothadás. 
 – Lex? 
 – Igen? 
 – Mit mondtál Suzze-nak a telefonban? 
 – Az igazságot. 
 – Elmondtad neki, hogy Gabriel Wire ölte meg Alista Snow-t? 
 – Igen, többek között. 
 – És mit még azon kívül? 
 Lex a fejét ingatta. 
 – Elmondtam Suzze-nak az igazat, és ez megölte. De most már van egy fiam, és őt meg kell 
védenem. 
 – Mi mondtál még neki, Lex? 
 – Elmondtam, hol van Gabriel Wire. 
 Myron nyelt egyet. 
 – És hol van, Lex? 
 Ekkor különös dolog történt. Lex abbahagyta a sírást.  Elmosolyodott,  és a televízió előtt 
heverő
 babzsákra pillantott. Myron gerincén jeges borzongás futott végig. 
 Lex nem szólt semmit. Szótlanul bámulta a babzsákfotelt. Myronnak hirtelen eszébe jutott, 
mit hallott a lépcsőn felfelé jövet. Énekszót. 
 Gabriel Wire énekelt. 



 Myron leszállt a bárszékről, és elindult a babzsák felé. Sötét tárgyat pillantott meg a fotel 
előtt, a padlón. Közelebb lépett, és most már felismerte. 
 Egy gitár. 
 Myron visszafordult Lex Ryder felé. Lex még mindig mosolygott. 
 – Hallottam a hangját – mondta Myron. 
 – Kinek a hangját? 
 – Wire-ét. Hallottam énekelni, miközben felfelé jöttem a lépcsőn. 
 – Nem – felelte Lex. – Engem hallottál. Mindig csak engem. Ezt mondtam el Suzze-nak. 
Gabriel Wire tizenöt éve halott. 
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 A földszinten Win felébresztette a biztonsági őrt. 
 Az  őr  tágra  nyitotta  a  szemét.  Megkötözve  hevert  a  földön,  a  szája  betömve.  Win 
rámosolygott. 
 – Jó estét! Most kiveszem ezt a rongyot a szádból. Válaszolni fogsz a kérdéseimre, és nem 
kiabálsz segítségért. Ha szót fogadsz, életben hagylak. Világos? 
 Az őr bólintott. 
 – Kezdjük egy egyszerű kérdéssel – mondta Win. – Hol van Evan Crisp? 
 – Valóban az Espyben ismerkedtünk meg, Melbourne-ben. De a történetből csak ennyi igaz. 
 Újra a bárszékeken ültek.  Hirtelen Myron is úgy érezte,  hogy innia kell  valamit.  Töltött 
magának kétujjnyi Macallan Scotchot. Lex úgy meredt a poharára, mintha valami titkot rejtegetne. 
 – Addigra már kiadtam egy szólóalbumot. Semmilyen feltűnést nem keltett. Így hát azon 
kezdtem gondolkodni, hogy összeszedek egy bandát. Éppen az Espyben voltam, amikor egyszer 
csak besétált Gabriel. Tizennyolc éves volt akkor, én húsz. Gabriel kimaradt az iskolából, kétszer 
tartóztatták már le kábítószer birtoklásért, egyszer pedig testi sértésért. De amikor belépett az ajtón, 
minden fej felé fordult, ha érted, miről beszélek. 
 Myron csak bólintott, nem akarta félbeszakítani. 
 – Egy hangot sem tudott énekelni. Semmilyen hangszeren sem tudott játszani. De tudtam, ő 
kell  nekem.  Kitaláltuk  azt  a  sztorit,  ahogy  egyedül  lépek  fel  a  kocsmában,  ő  pedig  a 
megmentésemre siet. 
 Félig-meddig egy filmből vettem az ötletet, az Eddie és a Cirkálókból. Láttad? 
 Myron ismét bólintott. 
 –  A  mai  napig  találkozom  emberekkel,  akik  esküsznek,  hogy  ott  voltak  aznap  este  az 
Espyben.  Nem  tudom,  csak  azért  hazudnak-e,  hogy  fontosnak  érezzék  magukat,  vagy  tényleg 
elhitették magukkal. 
 Valószínűleg mindkettő. 
 Myronnak  eszébe  jutott  a  saját  gyerekkora.  Az  összes  barátja  állította,  hogy  látta 
Springsteent a Stone Ponyban fellépni. Myron mindig fenntartással kezelte ezt a történetet. Aztán 
már  középiskolás  volt,  amikor  biztos  forrásból  megtudta,  hogy  Bruce  soha  nem  járt  a  Stone 
Ponyban. 
 – A lényeg az, hogy mi lettünk a HorsePower, de továbbra is én írtam minden dalt – a zenét 
és  a  szöveget  egyaránt.  A  színpadon  is  előre  rögzített  anyagokat  használtunk.  Megtanítottam 
Gabrielnek, hogyan kell kitartani egy-egy hangot, de legtöbbször én énekeltem helyette. 
 Elhallgatott, nagyot kortyolt az italából, láthatóan a gondolataiba mélyedt. Myron azt akarta, 
hogy folytassa a történetet, ezért megkérdezte:
 – Miért? 
 – Mit miért? 
 – Miért volt rá szükséged? 
 – Ne légy ostoba – felelte Lex. – Gabrielnek megvolt hozzá a megjelenése. Már mondtam: a 



gyönyörű,  költői  és  érzéki  felszín.  Úgy  tekintettem  rá,  mint  a  legfontosabb  hangszeremre.  És 
működött is. Élvezte, hogy sztár lett, hogy minden fiatal puncit felpróbálhat, aki az útjába kerül, 
hogy úszik a pénzben. És én is boldog voltam. Mindenki az én zenémet hallgatta. Az egész világ. 
 – De sosem kaptál érte elismerést. 
 – Na és? Az sosem érdekelt igazán. Nekem mindig csak a zene számított. Semmi más. Hogy 
közben a világ másodhegedűsként tart számon…? Ez benne a legnagyobb poén, nem? 
 Talán igen, gondolta Myron. 
 – Én tudtam – folytatta Lex. – Nekem ennyi elég volt. És bizonyos értelemben tényleg egy 
csapatot  alkottunk.  Szükségem volt  Gabrielre.  Hiszen a  szépség is  egyfajta  tehetség.  A sikeres 
tervezők mindig gyönyörű modelleken mutatják be a ruháikat. Azoknak a modelleknek vajon nincs 
szerepük a sikerben? A nagy cégek jó kiállású szóvivőket alkalmaznak. Az ő megjelenésük talán 
mindegy? Nem, távolról sem. Gabriel Wire ugyanezt a szerepet töltötte be a HorsePowerben. És a 
puding próbája itt is az evés volt. Hallgasd meg a szólóalbumomat, amit Wire előtt készítettem. A 
zene ugyanolyan jó. 
 Mégsem érdekelt senkit. Emlékszel a Milli Vanillire? 
 Myron  emlékezett.  Két  férfi  modell,  Rob  és  Fab  tátogtak  valaki  más  zenéjére,  és  a 
slágerlisták élére kerültek vele. Sőt, még Grammy-díjat is kaptak a produkciójukért. 
 – Emlékszel, hogy az egész világ ellenük fordult, amikor kiderült az igazság? 
 Myron bólintott. 
 – Úgy kezelték őket, mint a bűnözőket. 
 – Pontosan. Nyilvánosan elégették a lemezeiket. De miért? A zene nem ugyanaz maradt? 
 – De igen. 
 Lex közelebb hajolt, mint aki nagy titkot készül elárulni. 
 – Tudod, miért pöccentek be annyira a rajongóik? 
 Myron csak a megrázta a fejét, nehogy Lex abbahagyja a beszédet. 
 – Mert az a két szépfiú rámutatott az igazságra: sekélyesek vagyunk. A Milli Vanilli zenéje 
egy rakás szar volt – mégis Grammyt kaptak érte! Az emberek csak azért hallgatták őket, mert Rob 
és Fab jóképű volt meg menő. A botrány nem csak annyit  tett,  hogy lerántotta róluk az álarcot.  
Tükröt tartott a rajongók elé, és megmutatta, milyen végtelenül ostobák. Sok mindent hajlandóak 
vagyunk lenyelni. 
 De  azt  sosem  bocsátjuk  meg,  ha  valaki  rámutat  az  ostobaságunkra.  Nem  szeretjük 
sekélyesnek  gondolni  magunkat.  Pedig  azok vagyunk.  Gabriel  Wire  nem azért  nem adott  soha 
interjút,  mert  méltóságának  alulinak  tartotta,  hanem mert  túl  buta  volt  hozzá.  Tudom,  mennyit 
gúnyolódtak rajtam az évek során. Valahol fájt is – kinek ne fájt volna? –, de közben tudtam, hogy 
nincs más megoldás. 
 Miután belekezdtem, miután megteremtettem Gabriel Wire-t, nem pusztíthattam el anélkül, 
hogy magamat is el ne pusztítanám vele. 
 Myron emésztgette az információt néhány másodpercig. 
 – Erre gondoltál  az előbb, amikor  arról beszéltél,  hogy Suzze beléd volt  szerelmes,  a te 
zenédbe. 
 Hogy olyan voltál, mint Cyrano. 
 – Igen. 
 – De akkor sem értem. Amikor azt mondod, hogy Gabriel Wire halott…
 – Azt szó szerint értem. Valaki megölte. Valószínűleg éppen Crisp. 
 – Miért tett volna ilyet? 
 – Nem tudom biztosan, de vannak elképzeléseim. Amikor Gabriel megölte Alista Snow-t, 
Herman Ache meglátta a lehetőséget. Ha kihúzza a slamasztikából, azzal örökre a lekötelezettjévé 
teszi. 
 – Oké, ezt értem. 
 – Így hát megmentették a börtöntől. Megfenyegették a szemtanúkat. Lefizették Alista Snow 
apját.  Nem  tudom,  mi  történt  utána  pontosan.  Szerintem  Wire  kicsit  bekattant.  Egyre 
kiszámíthatatlanabbul viselkedett. Vagy talán rájöttek, hogy igazából nincs is rá szükség. A zenéhez 



egyedül is elég vagyok. 
 Kieszelték ezt a tervet, és úgy döntöttek, Wire nélkül könnyebb kézben tartani. 
 Myron elgondolkodott. 
 – Akkor is nagyon rizikósnak tűnik – mondta némi hallgatás után. – Ráadásul azokkal a 
ritka koncertekkel óriásit kaszáltatok. 
 –  De  a  koncertezés  maga  is  baromi  rizikós  volt.  Gabriel  egyre  többet  akart,  és  a  sok 
playbackes botrány miatt egyre nehezebb volt megoldani a tátogást. Nem érte meg a kockázatot. 
 – Akkor sem értem. Miért kellett megölni Wire-t? És egyáltalán mikor végeztek vele? 
 –  Néhány  héttel  Alista  Snow  halála  után  –  felelte  Lex.  –  Gabriel  először  elhagyta  az 
országot. Ez igaz volt. Ha nem sikerült volna elérni, hogy ejtsék ellene a vádakat, szerintem sosem 
tért volna vissza. 
 Mint  Roman  Polanski.  Csak  akkor  jött  vissza,  amikor  már  látszott,  hogy  nem  lesz  az 
egészből semmi. 
 A szemtanúk sorra visszakoztak. A biztonsági kamera felvétele eltűnt. Az utolsó lépés pedig 
az volt, amikor Karl Snow találkozott Gabriellel,  és elfogadta tőle azt a nagy zsák pénzt. Azzal 
minden el volt intézve. A média és a zsaruk leszálltak az ügyről. 
 – És ezek után Crisp kinyírta Gabriel Wire-t? 
 Lex vállat vont. Ő sem értette. 
 – Ezt mind elmondtad Suzze-nak telefonon? 
 –  Nem,  nem az egészet.  Pedig akartam.  Tudtam,  hogy előbb vagy utóbb úgyis  kiderül, 
miután Kitty újra felbukkant.  Úgy gondoltam, jobb, ha tőlem tudja meg. Egyébként is évek óta 
készültem rá, és most, hogy gyereket vártunk… Meg akartam szabadulni az összes hazugságtól és 
titoktól. Érted, mire gondolok? 
 – Értem. De amikor megláttad azt a kommentet, hogy NEM TŐLE VAN, akkor te tudtad, 
hogy nem igaz. 
 – Persze. 
 – Akkor miért léptél le otthonról? 
 – Elmondtam neked a Three Downingban. Időre volt szükségem. Suzze nem beszélt nekem 
arról a kommentről. Miért? Amikor rájöttem, azonnal tudtam, hogy valami nem stimmel. Gondold 
csak végig. Amikor felkeresett téged, nem csak azt akarta, hogy találj meg engem. Arra is kíváncsi 
volt, ki írta azt a három szót az üzenőfalára. – Lex oldalra billentette a fejét. – Szerinted miért? 
 – Azt gondolod, hogy még mindig Gabrielre várt? – kérdezte Myron. 
 – Nem gondolom. Tudom. Suzze azért nem mondta el neked, mert ismer. Sosem segítettél 
volna neki abban, hogy újra összejöjjön egy másik férfival. 
 – Tévedsz, Lex. Suzze szeretett téged. 
 – Persze,  hogy szeretett.  – Lex elmosolyodott.  – Mert én voltam Wire.  Hát  nem érted? 
Szóval amikor megláttam azt a kommentet, sokkos állapotba kerültem, időre volt szükségem, hogy 
feldolgozzam, hogy kitaláljam, mit tegyek. Ezért feljöttem ide, zenélni egy kicsit. Aztán felhívtam 
Suzze-t,  és elmondtam neki az igazat.  Azzal  kezdtem,  hogy Wire halott,  több mint  tizenöt  éve 
meghalt. De Suzze nem hitt nekem. Bizonyítékot akart. 
 – Te láttad a holttestét? 
 – Nem. 
 Myron széttárta a karját. 
 – Akkor ennyi erővel akár életben is lehet. Talán Európában bujkál. Vagy átoperáltatta az 
arcát, és bevonult egy tibeti kolostorba. 
 Lex kis híján elnevette magát. 
 – Tényleg elhitted ezt a sok baromságot? Ugyan már! Mi terjesztettük a pletykákat. Kétszer 
is mi kértünk fel egy-egy színésznőcskét, hogy mondják azt, együtt voltak vele, és beleegyeztek, 
mert jól jött nekik a hírverés. Nem, Gabriel halott. 
 – Honnan tudod? 
 Lex megrázta a fejét. 
 – Vicces. 



 – Micsoda? 
 – Suzze ugyanezt kérdezgette: honnan tudom olyan biztosan? 
 – És mit feleltél neki? 
 – Megmondtam, hogy van egy szemtanú. Valaki, aki látta Gabriel meggyilkolását. 
 – Kicsoda? 
 De még mielőtt Lex válaszolhatott volna, Myron már tudta. Kit hívott fel Suzze közvetlenül 
az után, hogy beszélt Lexszel? Ki írt valami olyat  a Facebookra, ami miatt  Lex megijedt,  hogy 
kiderül az igazság? És, ha még egy lépéssel továbbmegyünk, ki az, aki miatt az öccsének bármi 
köze lehet ehhez az egészhez? 
 – Kitty – felelte Lex. – Kitty látta Gabriel Wire meggyilkolását. 
 A biztonsági őr még mindig gúzsba kötve hevert a földön. Win – miközben Myron és Lex 
Ryder  beszélgetését  hallgatta  a  Bluetoothon  keresztül  –  a  földszinti  szobában  elhelyezett 
számítógépekhez lépett. A spártai berendezés végre értelmet nyert. Lex csak a stúdió miatt látogat 
ide. Crisp és a megbízható őrök talán itt töltik az éjszakákat. De igazából senki sem lakik itt. A 
lakatlan  ház üressége hat  át  mindent.  A biztonsági  őr  igazi  régi  vágású maffiatag,  Ache egyik 
kipróbált embere. Tudja, hogyan kell tartania a száját. De a körülményekkel még ő sincs teljesen 
tisztában.  Néhány havonta  cserélik  az őröket.  Mindegyiknek a szájába rágták,  hogy semmilyen 
körülmények  között  nem mehetnek  fel  az  emeletre.  Ez  a  fickó,  természetesen,  soha  nem látta 
Gabriel Wire-t, de ez sosem okozott neki különösebb problémát. Tudta, hogy Wire sokat utazik. 
Egyébként pedig paranoiás, és kerüli az embereket, mondták neki. Parancsba kapta, hogy soha ne 
próbáljon kapcsolatba lépni vele. 
 Nem is próbált soha. 
 Win korábban sokat tűnődött, miért nem őrzik szigorúbban a birtokot, de most végre ezt is 
megértette. Egy szigeten vannak, és az itt élő néhány arisztokrata ugyanúgy kerüli a nyilvánosságot, 
mint Wire. De még ha valakinek sikerül behatolnia a házba, akkor is mi van? Gabriel Wire-nek csak 
a hűlt helyét találják. Ache, Crisp és Ryder éppen elég történetet kitaláltak titkos utazásokról és 
álruhákról ahhoz, hogy bármilyen hosszú távollétet meg tudjanak magyarázni. 
 Zseniális. 
 Win  nem  volt  nagy  számítógép-szakértő,  de  azért  értett  hozzá  valamelyest.  Némi 
rábeszélésre az őr segített neki megkeresni az utaslistákat. Aztán a többi fájlt is átnézte, amiken 
Crisp dolgozott. Crisp nem volt ostoba. Soha nem hagyott volna hátra terhelő bizonyítékokat, vagy 
olyasmit, amit a bíróságon fel lehet használni ellene. De Win más szabályok szerint dolgozott, mint 
a bíróság. 
 Amikorra az őr végzett, Win már három telefont elintézett. Először a repülőgépe pilótáját 
hívta. 
 – Készen áll? 
 – Igen – felelte a pilóta. 
 – Most azonnal induljon. Majd jelzek, ha leszállhat. 
 A második hívás Esperanza telefonjára ment. 
 – Van valami új fejlemény Mr. Bolitarral kapcsolatban? 
 Al  Bolitar  mindig  ragaszkodott  hozzá,  hogy  Win  Alnek  szólítsa,  de  Win  képtelen  volt 
rávenni magát. 
 – Visszavitték a műtőbe – mondta Esperanza. – Elég rossz állapotban volt. 
 Win lerakta. Harmadszorra Pennsylvaniát hívta, a Lewisburgi Állami Fegyintézetet. 
 Miután  befejezte,  hátradőlt,  hogy  nyugodtan  hallgassa  tovább  Lex  Ryder  és  Myron 
beszélgetését. A lehetőségeket mérlegelte, de az igazat megvallva csak egyetlen választásuk maradt. 
Ezúttal túl messzire mentek, és ebből a helyzetből csak egy kiút létezett. 
 A biztonsági őr rádiója megszólalt. A statikus zörejen keresztül egy hang hallatszott:
 – Billy? 
 Crisp hangja volt. 
 Win elmosolyodott. Ez azt jelentette, hogy Crisp a közelben van. Már csak néhány perc, és 
eljön a nagy leszámolás. Frank Ache előre megjósolta, hogy ez fog történni. Win azzal viccelődött,  



hogy majd felveszi neki videóra, de tudta, hogy erre mégsem fog sor kerülni, Franknek be kell érnie 
egy szóbeli beszámolóval. 
 Win odavitte a rádiót az őrhöz. Ahogy közelebb ért hozzá, az őr nyüszíteni kezdett. Win 
meg tudta érteni. Elővette a fegyverét, és a férfi homlokához szorította. De igazából nem volt rá 
szükség. A pasas egyszer már megpróbálta eljátszani a keményfiút. Akkor is hamar megértették 
egymást. 
 –  Valószínűleg  létezik  egy kód vagy  szó,  amivel  jelzed  Crispnek,  hogy bajban  vagy – 
mondta Win. –
 Ha használni mered, könyörögni fogsz, hogy húzzam meg a ravaszt. Világos? 
 A biztonsági őr bólintott, nem akarta felbosszantani. 
 Win Billy füléhez rakta a rádiót, és megnyomta a zöld gombot. 
 – Itt Billy – szólt bele az őr. 
 – Helyzet? 
 – Minden oké. 
 – A korábbi probléma megoldódott? 
 – Igen. Ahogy mondtam, megint az ikrek voltak. Amikor kimentem, elszaladtak. 
 – Két különböző helyről is megerősítették, hogy elhajtottak – mondta Crisp. – Hogy van a 
vendégünk? 
 – Még mindig odafent dolgozik azon az új dalon. 
 – Remek. Mindjárt ott leszek én is. És Billy…
 – Igen? 
 – Nem kell szólnod neki, hogy jövök. 
 A beszélgetés véget ért. Crisp tehát hamarosan megérkezik. 
 Winnek fel kellett készülnie a fogadására. 
 – Kitty? – kérdezte Myron. 
 Lex Ryder bólintott. 
 – Honnan tudta, hogy Wire halott? 
 – Látta. 
 – Látta, hogy megölik? 
 Lex bólintott. 
 – Én is csak néhány nappal ezelőtt tudtam meg. Felhívott telefonon, és megpróbált levenni 
párezer dollárral. „Tudom, mit tettél Gabriellel!”, mondta. Azt hittem, rám akarja kenni, ezért azt 
feleltem neki: „Nem tudsz te lófaszt se!”, azzal leraktam. Nem szóltam róla senkinek. Azt hittem, 
ezzel le van tudva. Aztán másnap láttam, hogy felrakta a tetoválást, és odaírta, hogy NEM TŐLE 
VAN.  Mint  valami  figyelmeztetés.  Ezért  felhívtam,  hogy  találkozzunk  a  Three  Downingban. 
Amikor megjelent,  azonnal  láttam rajta,  hogy teljesen kész van. Más körülmények  között  talán 
fizettem volna neki,  de pénzt  adni  egy teljesen megbízhatatlan  drogosnak? Buzz végül  felhívta 
Crispet,  és  elmondta  neki,  mit  zagyvált  összevissza.  Akkor  rontottál  be  te.  A  felfordulás  alatt 
figyelmeztettem Kittyt, hogy tűnjön el, vissza se nézzen. Azt felelte, hogy tizenöt éve ezt csinálja.  
Mióta látta, hogy Wire-t agyonlövik. 
 Szóval Kitty mégsem paranoiás, gondolta Myron. Tud valamit, ami sokmillió dollárba fájhat 
Herman Ache-nek és Evan Crispnek. Ez megmagyarázta Pamacs és Nyaktetkó felbukkanását Kitty 
lakókocsijában. Ache rájött, hogy Myron elvezetheti Kittyhez, ezért ráállított két embert azzal az 
utasítással, hogy öljék meg mindkettőjüket. 
 De miért nem Crispre bízta? Kézenfekvő válasz: Crispnek más dolga volt. Ki tudja, mennyi 
ideig kell követni Myront, míg megtalálják Kittyt? Herman nem pazarolhatta a legjobb emberét erre 
a munkára. 
 Win szólalt meg a fülében. 
 – Végeztél odafent? 
 – Nagyjából. 
 – Crisp úton van ide. 
 – Van terved? 



 – Van. 
 – Szükséged van a segítségemre? 
 – Maradj ott, ahol vagy. 
 – Win! 
 – Igen? 
 – Crisp lehet, hogy tudja, mi történt az öcsémmel. 
 – Én is ezt feltételezem. 
 – Ne öld meg. 
 – Nem fogom – felelte Win. – Legalábbis nem azonnal. 
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 Két  órával  később  már  újra  Adiona  kicsiny  repülőterén  voltak,  közvetlenül  Win 
magánrepülőgépe  mellett.  Mee  szűkre  szabott,  piros  stewardess  egyenruhában,  fején  Jackie 
Kennedyt idéző kalappal üdvözölte őket a lépcső tetején. 
 – Üdvözlöm a fedélzeten – mondta Mee. – Vigyázzon a fejére.  Üdvözlöm a fedélzeten. 
Vigyázzon a fejére. 
 Lex vánszorgott  fel  elsőként.  Végre kezdett  kijózanodni,  de nem nézett  ki valami jól.  A 
dajka  követte,  karjában  Lex  fiával.  Hárman  maradtak  odalent:  Myron,  Win  és  a  még  mindig 
öntudatlan Crisp. Crisp kezét több műanyag bilinccsel fűzték össze a háta mögött. Win látott már 
olyan  embert,  aki  képes  volt  kiszabadulni  egy  műanyag  bilincsből.  Több  bilincset  egyszerre 
azonban senki sem képes lerázni magáról, főleg akkor nem, ha azok a mellkasára és az alkarjára is  
rá vannak erősítve.  Winnél  a biztonság kedvéért  még egy pisztoly is  volt.  Crisp nem volt  elég 
elővigyázatos. Win annál inkább odafigyelt minden részletre. 
 Myron Winre pillantott. 
 – Egy másodperc – mondta Win. 
 Mee visszajött az ajtóhoz, és a fejével intett Winnek. 
 – Oké, most már mehetünk. 
 Myron ment előre, két kézzel húzva maga után Crispet. Win hátulról tolta. A házból kifelé 
jövet Myron a vállára vetve cipelte,  ahogy a tűzoltók szokták a sebesülteket,  de a lépcsőn csak 
együttes erővel tudták felvinni. 
 Win a repülőgépet egy hajdan népszerű rappertől vásárolta, aki – mint oly sokan előtte – 
hónapokig uralta a slágerlistákat, majd amikor leáldozott a csillaga, kénytelen volt pénzzé tenni a 
túlköltekezése  eredményeit.  A központi  fülke berendezése hatalmas  méretű  bőr ülőgarnitúrából, 
süppedős szőnyegekből, nagy képernyős 3-D televízióból és méregdrága lambériából állt. A gépen 
ezenkívül volt egy különálló étkező és egy hálószoba a folyosó végén. Lex, a dajka és a csecsemő 
az étkezőben voltak. Win és Myron meg akarták kímélni őket Crisp társaságától. 
 A  fickót  az  egyik  ülésbe  lökték.  Win  leszíjazta  a  kezét  és  a  lábát.  Crisp  még  mindig 
eszméletlen  volt  a  nyugtatótól.  Win higított  Etorphine-nal  kábította  el,  amit  általában elefántok 
altatásához szoktak használni, és emberre akár halálos is lehet. A filmekben a nyugtatók mindig 
azonnal hatnak. A valóságban azonban sokkal nehezebb kiszámolni a megfelelő adagot. 
 Végül Crispről is kiderült, hogy nem legyőzhetetlen. Senki sem az. Ahogy Herman Ache 
olyan költőien megfogalmazta, senki, még Myron és Win sem golyóálló. Az igazság az, hogy a 
legjobbakat általában a legegyszerűbb módszerekkel szokták ártalmatlanná tenni. Ha valaki bombát 
dob a házadra, nem számít, mennyire vagy járatos a harcművészetekben – meghalsz. 
 Billytől, a biztonsági őrtől Win megtudta, hogy Crisp milyen útvonalon közelíti meg a Wire-
birtokot. 
 Win megkereste az ideális leshelyet. Magához vett két pisztolyt – az egyikben valódi golyók 
voltak,  a másikban Etorphine-lövedékek.  Nem kockáztatott.  Az igazi  fegyvert  Crispre szegezte, 
aztán belelőtt egy adag Etorphine-t, és megvárta, míg a férfi elájul. 



 Win és Myron egymás mellett foglaltak helyet, több méterre a megkötözött Crisptől. Mee, a 
hivatásos  légikísérő,  eldarálta  a  biztonsági  előírásokat,  bemutatta  a  biztonsági  öv  használatát, 
valamint  azt,  hogyan  kell  használni  az  oxigénmaszkot,  illetve  felfújni  a  mentőmellényt.  Win 
élvhajhász vigyorral nézte végig a műsort. 
 – Mutasd meg még egyszer, hogy kell a szánkba venni azt a kis fúvókát – mondta. 
 Win. 
 A felszállás olyan sima volt, hogy szinte észre sem vették, amikor a levegőbe emelkedtek. 
Myron felhívta Esperanzát. Amikor meghallotta, hogy az apját visszavitték a műtőbe, behunyta a 
szemét, és próbált levegőhöz jutni. Nyugalom, keresd a pozitívumokat, mondta magának. Apa a 
létező legjobb orvosi ellátást kapja. 
 Myron tudta, ha segíteni akar, azt csak egyetlen módon teheti: meg kell találnia Bradet. 
 – Megtudtál valamit az Abeona Shelterről? – kérdezte Esperanzától. 
 – A világon semmit. Mintha nem is létezne. 
 Myron lerakta. Winnel megbeszélték, mit sikerült megtudniuk. 
 – Lex rögtön az elején megadta nekem a választ – mondta Myron. – Minden párnak vannak 
titkai. 
 – Nem egy világrengető felismerés – jegyezte meg Win. 
 – Nekünk is vannak titkaink egymás előtt, Win? 
 – Nincsenek. De mi nem is dugunk egymással. 
 – Szerinted a szex vezet a titkolódzáshoz? – kérdezte Myron. 
 – Szerinted nem? 
 – Mindig azt hittem, hogy a szex még bensőségesebbé teszi két ember viszonyát. 
 – Bah – felelte Win. 
 – Bah? 
 – Olyan naiv vagy. 
 – Miért? 
 – Nem éppen most bizonyítottuk be az ellenkezőjét? Az olyan pároknak, akik szexelnek, 
mint Lex és Suzze, titkaik vannak egymás előtt. 
 Myron ezzel nem tudott vitába szállni. 
 – És most hová megyünk? 
 – Majd meglátod. 
 – Azt hittem, nincsenek titkaink. 
 Crisp mocorogni kezdett. Kinyitotta az egyik szemét, aztán a másikat is. Nem szólalt meg. 
Előbb felmérte  a helyzetet,  próbálta  összerakni,  hol is van pontosan, és mi legyen a következő 
lépése. 
 Myronra és Winre pillantott. 
 –  Herman  ezért  szíjat  hasít  a  hátatokból  –  mondta,  amikor  végre  kinyitotta  a  száját.  – 
Ennyire nem lehettek ostobák. 
 Win felvonta az egyik szemöldökét. 
 – Valóban? 
 – Nem vagytok ti olyan kemények. 
 – Évek óta ezt halljuk. 
 – Herman meg fog ölni titeket. Kinyírja az egész családotokat. Addig nem nyugszik, amíg 
az utolsó embert is meg nem gyilkolja, akit szerettetek. A neveteket átkozva fognak könyörögni a 
halálért. 
 – Hmm, Hermannak kétségkívül van érzéke a drámai jelenetekhez – állapította meg Win. – 
Még szerencse, hogy van egy tervem. Egy olyan terv, amivel mindenki jól jár, téged is beleértve. 
 Crisp nem válaszolt. 
 – Teszünk egy látogatást a drága Hermannál – folytatta Win. – Leülünk négyesben, talán 
egy finom kávé mellett. Együttműködünk. Kiterítjük a kártyáinkat. És kidolgozunk egy kölcsönösen 
kedvező
 megállapodást, hogy senkinek se essék bántódása. 



 – Konkrétabban? 
 – Elszívjuk a békepipát. Már ha tudod, mit jelent ez. 
 – Én igen – felelte Crisp. – De nem vagyok benne biztos, hogy Herman is tudja. 
 Myron pontosan ugyanezt gondolta. Wint azonban nem zökkentette ki Crisp válasza. 
 – Hermant kenyérre lehet kenni, majd meglátjátok – mondta Win. – Addig is, elárulnád, mi 
történt Myron öccsével? 
 Crisp a homlokát ráncolta. 
 – A pasassal, aki elvette Kittyt? 
 – Igen. 
 – Honnan a pokolból tudjam? 
 Win felsóhajtott. 
 – Együttműködünk. Kiterítjük a kártyáinkat. Emlékszel? 
 –  Komolyan  beszélek.  Fogalmunk  sem  volt  arról,  hogy  Kitty  a  közelben  van,  amíg 
kapcsolatba nem lépett Lexszel. Lövésem sincs, hol lehet a férje. 
 Myron  ezen  elgondolkodott.  Tudta,  hogy  Crisp  nem  feltétlenül  mond  igazat,  de  amit 
mondott, az tökéletesen egybevágott azzal, amit Lextől hallott. 
 Win kicsatolta a biztonsági övét, és odalépett Evan Crisphez. Eloldozta az egyik kezét, és 
odaadta neki a műholdas telefont. 
 –  Azt  akarom,  hogy hívd  fel  Herman  Ache-et.  Mondd meg  neki,  hogy egy  órán  belül 
találkozni akarok vele a livingstoni rezidenciáján. 
 Crisp hitetlenkedve meredt rá. 
 – Most csak viccelsz, ugye? 
 – Valóban jókedélyű srác vagyok. De most nem vagyok különösebben tréfás kedvemben. 
 – Sosem juttok be fegyverrel. 
 – Nincs szükségünk fegyverekre. Ha egyetlen hajszálunk meggörbül, a világ megtudja az 
igazságot  Gabriel  Wire  haláláról.  Viszlát,  nagy  zseton.  Lex  Rydert,  a  fejősteheneteket  pedig 
biztonságos helyre szállítjuk. Érted már, miről beszélek? 
 – Együttműködés – bólintott Crisp. – A kártyák kiterítése. 
 – Örülök, hogy egy nyelvet beszélünk. 
 Crisp felhívta Ache-et. Win egész idő alatt mellette állt.  Herman Ache először nem örült 
annak,  amit  hallott,  de  Crisp  elmagyarázta  neki,  mit  akar  Win.  Végül  Herman  beleegyezett  a 
találkozóba. 
 – Csodálatos – mondta Win. 
 Myron előbb a mosolygó Crispre pillantott, majd Winre. 
 – Viszonylag nehezen viselem, ha nem tudom, mi zajlik körülöttem – szólalt meg Myron. 
 – Nem bízol bennem? – kérdezte Win. 
 – Te is tudod, hogy bízom. 
 – Tudom. Ne aggódj, tudom, mit csinálok. 
 – Te sem vagy tévedhetetlen, Win. 
 – Igaz – ismerte el Win. Aztán hozzátette: – De nem mindig fogadom el a hűséges segéded 
szerepét. 
 – Lehet, hogy veszélybe sodorsz bennünket. 
 – Nem, Myron, te sodortál veszélybe bennünket. Amikor megígérted, hogy segítesz Suzze-
nak,  meg  mindazoknak,  akik  előtte  felkerestek.  Miattad  kerültünk  ebbe  a  helyzetbe.  Én  csak 
próbálok kiutat találni belőle. 
 Myron meglepetten eltátotta a száját. 
 – Az igazság fáj, édes öregem. 
 Igaza volt, valóban fájt. 
 –  És  most,  ha  nincs  más…  –  Win  az  órájára  pillantott,  majd  rámosolygott  kedvenc 
stewardessére. –
 Harminc percünk van még a landolásig.  Maradj itt,  és vigyázz a foglyunkra.  Mee addig 
visszavonulunk a hálószobába. 
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 Big Cyndi Caldwellben,  az Essex megyei  repülőtéren várta őket. Lex, a dajka és a bébi 
beszálltak egy terepjáróba. Big Cyndi pedig azonnal elindult velük a transzvesztita Zorrához, az 
egykori Moszad-
 ügynökhöz, aki majd talál nekik egy biztonságos helyet, és senkinek – még Myronnak és 
Winnek sem
 – árulja el, hol vannak. Így, magyarázta Win, ha a terv valami miatt balul sülne el, Herman 
Ache hiába kínozza meg őket, akkor sem tudják elárulni neki, hol van Lex. 
 – Ez igazán megnyugtató – mondta Myron. 
 Win maguknak is rendelt egy autót. Normál körülmények között sofőrt is hívott volna, de 
minek  veszélybe  sodorni  még  valakit?  Crisp mostanra  teljesen  magához  tért.  Berakták  a  hátsó 
ülésre, és ismét megkötözték, ezúttal a lábát is. Myron az anyósülésen foglalt helyet. Win vezetett. 
 Herman Ache egy legendás udvarházban lakott Livingstonban, alig néhány mérföldre attól 
az  utcától,  ahol  Myron  felnőtt.  Myron  gyerekkorában  az  ingatlan  egy  hírhedt  bűnözőé  volt. 
Rengeteg szóbeszéd keringett  a játszótéren arról a birtokról.  Az egyik gyerek azt mesélte,  hogy 
valódi  gengszterek  lövik  agyon  azt,  aki  engedély  nélkül  belép  a  területére.  Egy másik  fiú  azt 
híresztelte, hogy a ház mögött krematórium áll, ott égetik el a maffiafőnök áldozatait. 
 Ez utóbbi történetesen igaz is volt. 
 A kapuoszlopokon  bronz  oroszlánfejek  trónoltak.  Win  behajtott  a  birtokra,  és  a  hosszú 
kocsibejárón  végiggurulva  leparkolta  az  autót.  Myron  három  nagydarab  férfit  látott  közeledni 
rosszul szabott öltönyben. A középső, a vezetőjük, akkora volt, mint egy bivaly. 
 Win elővette mindkét fegyverét, és a kesztyűtartóba helyezte őket. 
 – Szabadulj meg a fegyvereidtől – mondta Win. – Meg fognak motozni minket. 
 Myron a barátjára pillantott. 
 – Van terved? 
 – Van. 
 – Megosztanád velem? 
 – Már megtettem. Négyesben megbeszéljük a dolgokat. A legésszerűbb megoldást fogjuk 
választani. 
 Kiderítjük  az  öcsédről,  amit  lehet.  Megígérjük,  hogy  nem  veszélyeztetjük  az  üzleti 
érdekeiket, ha ők sem bántanak minket. Melyik rész nem világos? 
 – Az, amelyikben úgy gondolod, hogy egy Herman Ache-féle pszichopata ésszerűen fog 
viselkedni. 
 – Őt elsősorban az üzlet és a legitimitás látszata érdekli. Ha megöl minket, azzal mindkettőt 
veszélybe sodorja. 
 A bivaly termetű testőr – minimum két méter magas volt, és legalább száznegyven kiló – 
gyűrűjével megkocogtatta Win ablakát. 
 Win letekerte az ablakot. 
 – Segíthetek? 
 Bivaly úgy mérte végig, mintha Win most pottyant volna ki egy kutya hátsó feléből. 
 – Szóval te lennél a híres Win? 
 Win széles mosolyra húzta az száját. 
 – Nem látszol valami keménynek – állapította meg Bivaly. 
 –  Sorolhatnám  a  közhelyeket,  mint  ne  ítélj  első  látásra,  vagy  a  jóból  kicsit  adnak,  de 
gondolom, úgyis hiába tenném. 
 – Viccelődni próbálsz? 
 – Meg sem fordult a fejemben. 
 Bivaly összeráncolta Neander-völgyi homlokát. 
 – Fegyver? 



 – Nem rossz, de jobb szeretem, ha Winnek szólítanak – felelte Win. 
 – He? 
 Sóhaj. 
 – Nem, nincs nálunk fegyver. 
 – Meg fogunk motozni. Jó alaposan. 
 Win Bivalyra kacsintott. 
 – Alig várom, nagyfiú. 
 Bivaly hátrált egy lépést. 
 – Ki a kocsiból, buznyák, mielőtt golyót eresztek a fejedbe! 
 Homofóbia. Ez mindig bejön. 
 Myron általában imádta Win vakmerő gúnyolódását,  ő maga is  szívesen pimaszkodott  a 
nagydarab fickókkal, de a helyzet most túlságosan veszélyesnek tűnt ehhez. Win a kocsiban hagyta 
a slusszkulcsot.  Kiszálltak  Myronnal.  Bivaly mutatta,  hogy hova álljanak.  Szót fogadtak.  A két 
másik fickó kinyitotta a hátsó ajtót, és egy-egy pengével megszabadították Evan Crispet a műanyag 
bilincsektől. Crisp dörzsölgetni kezdte a csuklóját, hogy újra beinduljon benne a vérkeringés, aztán 
odasétált Winhez, és megállt közvetlenül előtte. A két férfi farkasszemet nézett egymással. 
 – Ezúttal nem tudsz mögém lopózni – mondta Crisp. 
 Win rámosolygott. 
 – Szeretnél egy visszavágót? 
 – El se hinnéd, mennyire. De most nincs rá időnk, ezért csak behúzok egyet, amíg a srácok a 
barátod fejéhez szorítják a fegyvert. A törlesztés első részlete. 
 – Mr. Ache szigorúan meghagyta,  hogy addig nem eshet bántódásuk, amíg  nem beszélt 
velük – szólalt meg Bivaly. – Erre! 
 Bivaly ment elöl. Myron és Win haladtak mögötte. Crisp és a két másik rossz arcú gyilkos 
zárta  a sort.  Myron megpillantotta  a házat,  és eszébe jutott,  kölyökkorában hogy hívták maguk 
között ezt a helyet:  „Drakula kastélya”.  Tökéletesen illett  rá. Itt aztán kísérteties lehet esténként 
sétálni,  gondolta  Myron.  Ahogy  közeledtek,  esküdni  mert  volna  rá,  hogy  hallotta  a  halottak 
figyelmeztető kiáltásait. 
 Bivaly az előszobába vezette őket. Át kellett  menniük egy fémdetektoros kapun, majd a 
biztonság  kedvéért  egy  kézi  detektorral  is  átvizsgálták  őket.  Myron  igyekezett  megőrizni  a 
nyugalmát, és közben azon tűnődött, Win hová rejthette a fegyvert. Azt ugyanis kizárt dolognak 
tartotta, hogy fegyvertelenül besétáljon egy ilyen szituációba. 
 Amikor  végeztek  a  fémdetektorral,  Bivaly  kézzel  is  megmotozta  Myront.  Azután  Wint 
tapogatta végig jó hosszan. 
 – Tényleg alapos vagy, ahogy ígérted – vigyorgott Win. – A borravalót hová tegyem? 
 – Viccelődj csak, amíg teheted – morogta Bivaly. Amikor végzett a motozással, hátralépett, 
és kinyitott  egy szekrényajtót.  Kivett  belőle  két  szürke melegítőt.  – Vetkőzzetek  le  meztelenre. 
Aztán vegyétek föl ezeket. 
 – Száz százalékos pamut? – érdeklődött Win. – Nagyon érzékeny a bőröm, az ízlésemről 
nem is beszélve. 
 – Viccelődj csak – mondta ismét Bivaly. 
 – És a szürke egyáltalán nem megy a hajamhoz. Jellegtelenné teszi az arcomat. – De most 
még mintha Win hangja is feszült lett volna egy kicsit. Myront arra emlékeztette a viselkedése, mint 
amikor az ember sötétben fütyörészik, hogy ne féljen. A két másik testőr gúnyosan felnevetett, és 
elővette a fegyverét. Myron Winre pillantott. Win megvonta a vállát. Nem sok választásuk maradt. 
Mindketten levetkőztek alsógatyára. Bivaly azt is levetette velük. A motozás szerencsére rövid volt. 
Win homoerotikus tréfái megtették a hatásukat. 
 Amikor végeztek, Bivaly az egyik melegítőt Myron, a másikat Win felé nyújtotta. 
 – Vegyétek fel. 
 Csöndben belebújtak. 
 – Mr. Ache a könyvtárban van – mondta Bivaly. 
 Crisp ment előre, ajkán halvány mosoly játszott. Bivaly és a fiúk ide már nem követték őket. 



Nem csoda. Gabriel Wire ügye szigorúan titkos volt. Myron azt gyanította, hogy Ache, Crisp és 
maximum egy  ügyvéd  tudhat  róla,  más  senki.  Még  a  Wire-birtokot  őrző  biztonsági  őrök  sem 
sejtették, hogy halott. 
 – Talán jobb lenne, ha én beszélnék – szólalt meg Myron. 
 – Rendben. 
 – Igazad van. Herman Ache nem a saját ellensége, ha megöl minket, azzal a saját érdekeit  
veszélyezteti. Nálunk van az aranytojást tojó tyúk. 
 – Pontosan. 
 Amikor beléptek a könyvtárba, Herman Ache egy pohár brandyvel a kezében várta őket. Az 
italok egy felnyitható antik földgömbben sorakoztak. Winnek is volt egy ilyen a dolgozószobájában. 
 Igazából az egész szoba úgy festett, mintha Win rendezte volna be. Három emelet magas 
könyvespolcok álltak a fal mellett, sínen csúsztatható létrával ellátva, hogy az ember a legfölső
 köteteket is elérje. A foteleket burgundivörös kárpit, a padlót perzsaszőnyeg, a mennyezetet 
domborműves minta borította. 
 Herman Ache ősz parókája mintha  túl  fényesen  csillogott  volna.  V-nyakú  pulóvere  alól 
kilátszott egy golfklub logójával ellátott póló. 
 Herman Winre mutatott az ujjával. 
 – Megmondtam, hogy ne üsd bele az orrodat. 
 Win bólintott. 
 – Tényleg megmondtad. 
 Azzal a melegítőnadrág övébe nyúlt, előhúzott egy fegyvert, és Herman Ache szeme közé 
lőtt vele. 
 Herman Ache úgy csuklott össze, mint egy zsák krumpli. Myronnak szó szerint elakadt a 
lélegzete. 
 Win felé fordult, aki már Evan Crispre szegezte a pisztolyt. 
 – Ne kapkodj – figyelmeztette Win Crispet. – Ha meg akarnálak ölni, már halott lennél. Ne 
kényszeríts. 
 Crisp mozdulatlanná merevedett. 
 Myron döbbenten meredt maga elé. Herman Ache meghalt. Kétség sem férhetett hozzá. 
 – Win? – szólalt meg Myron. 
 Win egy pillanatra sem vette le a szemét Crispről. 
 – Motozd meg, Myron. 
 Myron  még  mindig  kábán engedelmeskedett.  Crisp  fegyvertelen  volt.  Win  ráparancsolt, 
hogy térdeljen  le,  és  kulcsolja  össze  a  kezét  a  tarkóján.  Crisp  megtette.  Win  egyenesen  Crisp 
homlokára célzott a fegyverrel. 
 – Win? 
 – Nem volt más választásunk, Myron. Crispnek igaza volt. Herman mindenkit kiirtott volna, 
aki kedves nekünk. 
 – Akkor mi volt ez a szöveg az üzleti érdekekről meg a békepipáról? 
 – Herman egy időre talán beleegyezett volna, de hosszú távon biztosan nem. Te is tudod. 
Abban a pillanatban, hogy rájöttünk, Wire halott, a képlet leegyszerűsödött: vagy mi, vagy ő. Nem 
hagyhatta volna, hogy ezzel a tudással éljünk. 
 – De Herman Ache-et meggyilkolni… – Myron hitetlenkedve rázta a fejét. – Ezt még te sem 
úszhatod meg csak úgy. 
 – Emiatt most ne aggódj. 
 Crisp még mindig tarkóján összekulcsolt kézzel térdelt a szőnyegen. 
 – És most? – kérdezte Myron. 
 – Most talán az következük, hogy Mr. Crispnek is golyót röpítünk a fejébe. Ha már lúd, 
legyen kövér, nem igaz? 
 Crisp behunyta a szemét. 
 – Win? – szólalt meg Myron. 
 – Á, ne aggódj – mondta Win még mindig Crisp fejére célozva a fegyverrel. – Mr. Crisp 



csak egy zsoldos. Nem tartozol hűséggel Herman Ache-nek, ugye? 
 Crisp végre megtörte hallgatását. 
 – Nem, egyáltalán nem. 
 – Akkor a tiéd a pálya. – Win Myronra nézett. – Kérdezd meg tőle, amire kíváncsi vagy. 
 – Hogyan csináltad? – tette fel az első kérdést Myron. 
 – Mit? 
 – Hogy ölted meg Suzze-t? 
 – Nem öltem meg. 
 – Ajjaj – szólt közbe Win. – Ha te hazudsz, számomra sem bűn a hazugság. 
 – Hogyhogy? – kérdezte Crisp. 
 – A te hazugságod, hogy nem ölted meg Suzze-t – mondta Win. – Az enyém pedig az, hogy 
nem foglak megölni téged. 
 Valahol a távolban megszólalt egy kakukkos óra. Herman Ache homlokából folyamatosan 
szivárgott a vér, most már majdnem tökéletes kör alakú tócsát rajzolva a feje köré. 
 – Az elméletem szerint – folytatta Win – nem egyszerű zsoldos voltál, sokkal inkább teljes 
jogú partner ebben az ügyben. De igazából nem számít. Nagyon veszélyes ember vagy. Bántja a 
hiúságodat, hogy föléd kerekedtem. Fordított helyzetben az enyémet is bántaná. Most már tudod. 
Nem hagyhatlak életben. 
 Crisp elfordította a fejét, hogy Win szemébe tudjon nézni, mintha az segíthetne rajta. Nem 
segített. De Myron most már érezte a félelem szagát Crispen. Lehet valaki bármilyen kemény, ha a 
halállal  néz  farkasszemet,  csak  egyetlen  dolog  jár  a  fejében:  nem  akarok  meghalni.  A  világ 
leegyszerűsödik. 
 Semmi  más  nem  marad,  csak  a  túlélés.  A  lövészárkokban  nem  azért  imádkoznak  az 
emberek, mert készen állnak rá, hogy találkozzanak a Teremtőjükkel. Azért imádkoznak, hogy ne 
kelljen találkozniuk vele. 
 Crisp  agya  lázasan  járt,  kétségbeesetten  kereste  a  kiutat.  Win  várt,  láthatóan  élvezte  a 
helyzetet. 
 Sarokba szorította áldozatát, és most játszott vele, mint macska az egérrel. 
 – Segítség! – kiáltotta Crisp. – Lelőtték Hermant! 
 – Jaj, ne már. – Win unottan nézett rá. – Ezzel nem mész semmire. 
 Crisp értetlenül meredt rá, de Myron már átlátta a helyzetet. Win csak egyetlen módon tudta 
behozni azt a fegyvert: valaki segített neki. 
 Bivaly. 
 Bivaly csempészte a melegítőjébe. 
 Win feljebb emelte a fegyver csövét Crisp homlokára. 
 – Akarsz valamit mondani az utolsó szó jogán? 
 Crisp szeme rémült  madárként  cikázott  jobbra-balra.  Oldalra  kapta a fejét,  hátha Myron 
megkönyörül rajta. Ahogy találkozott a tekintete Myronéval, utolsó, kétségbeesett lépésre szánta el 
magát:
 – Megmentettem a keresztfiad életét! 
 Mintha  még  Winnek  is  elakadt  volna  a  lélegzete.  Myron  közelebb  lépett  Crisphez,  és 
egészen közel hajolt az arcához. 
 – Miről beszélsz? 
 – Volt egy jól menő vállalkozásunk – magyarázta Crisp. – Sok pénzt kerestünk, és igazából 
kit bántottunk vele? Senkit. Aztán Lexre rájött az igazmondás, és mindent tönkretett. Annyi év után 
ugyan  mi  a  francért  kellett  kinyitnia  a  pofáját,  és  elmondania  Suzze-nak?  Mégis  mit  képzelt, 
Herman hogyan fog erre reagálni? 
 – Szóval odamentél, hogy elhallgattasd Suzze-t – mondta Myron. 
 Crisp bólintott. 
 – Átrepültem Jersey-be. A garázsban vártam, és amikor kiszállt  a kocsiból,  elkaptam. A 
hasához szorítottam a fegyvert, és elindultunk a lépcsőn, mert ott nincs biztonsági kamera. Eltartott 
egy ideig. 



 Amikor felértünk a penthouse-ba, mondtam neki, hogy adagolja túl magát, különben fejbe 
lövöm. Azt akartam, hogy balesetnek vagy öngyilkosságnak tűnjön. A pisztollyal is meg tudtam 
volna  csinálni,  de  droggal  egyszerűbb.  Az  ő  múltjával  egy  túladagolást  a  zsaruk  csont  nélkül 
benyalnak. 
 – De Suzze nem akarta belőni magát. 
 – Így van. De egyezséget ajánlott. 
 Myron szinte látta  maga előtt  a jelenetet.  Suzze,  amint fegyvert  szegeznek rá, de neki a 
szeme se rebben. Jól sejtette. Soha nem lett volna öngyilkos. Soha nem engedelmeskedett volna egy 
ilyen utasításnak, hiába a pisztoly. 
 – Miféle egyezséget? 
 Crisp megkockáztatott  egy pillantást  Winre.  Tudta,  hogy Win nem blöfföl,  és komolyan 
gondolja, hogy túl veszélyes lenne életben hagynia. De mindig a remény hal meg utoljára. Ez a 
vallomás volt  Crisp utolsó Üdvözlégy Máriája  – hátha sikerül  annyira  emberségesnek mutatnia 
magát, hogy Myron mégis lebeszéli Wint a meggyilkolásáról. 
 Myronnak eszébe jutott a spanyol akcentussal beszélő takarító, aki felhívta a 911-et. 
 – Suzze beleegyezett,  hogy beadja magának a heroint,  ha kihívod a mentőket  – mondta 
Myron. 
 Crisp bólintott. 
 Myron most már csak azt nem értette, korábban hogy nem jött rá, mi történt. Suzze-t nem 
lehetett volna arra kényszeríteni, hogy megölje magát. A végsőkig küzdött volna az életéért. Kivéve 
egy esetben. 
 – Suzze hajlandó volt megtenni, amit kérsz – folytatta Myron. – De csak azzal a feltétellel,  
ha adsz egy esélyt a gyerekének. 
 –  Igen.  Egyezséget  kötöttünk.  Megígértem  neki,  hogy  amint  belövi  magát,  abban  a 
pillanatban hívom a mentőket. 
 Myron ismét úgy érezte, hogy megszakad a szíve. Látta maga előtt Suzze-t, ahogy felméri a 
helyzetet: ha őt fejbe lövik, a fia sosem fog megszületni. Ezért valóban a végsőkig küzdött, de nem 
saját magáért, hanem a gyermeke életéért. Valahogy sikerült megtalálnia a megoldást. Persze ez is 
nagyon  kockázatos  volt.  Ha azonnal  meghal  a  túladagolástól,  akkor  a  pici  sem éli  túl.  De így 
legalább megvolt rá az esély. Suzze valószínűleg tudta, mi történik herointúladagolás esetén. Tudta, 
hogy a szervezet fokozatosan állítja le a különböző szerveket, ezért talán marad annyi ideje, hogy 
megmentsék a fiát. 
 – És megtartottad az ígéretedet? 
 – Igen. 
 Myron feltette a kézenfekvő kérdést:
 – Miért? 
 Crisp megvonta a vállát, majd így felelt:
 – Miért ne? Miért öltem volna meg egy ártatlan csecsemőt, ha nem muszáj? 
 Egy gyilkos erkölcsei.  Myron végre megtudta,  mi történt.  Válaszokért jött ide. Már csak 
egyetlen nyitott kérdés maradt. 
 – Mesélj az öcsémről. 
 – Már mondtam, nem tudok róla semmit. 
 – Meg akartátok ölni Kittyt. 
 –  Persze.  Miután  felbukkant,  és  fenyegetőzni  kezdett,  megpróbáltuk  felkutatni.  De  a 
testvéredről nem tudok semmit. Esküszöm. 
 Ezek voltak az utolsó szavai. Win meghúzta a ravaszt, és fejbe lőtte Evan Crispet. Myron 
ijedten  hátraugrott  a  hang  hallatán.  Vér  folyt  a  perzsaszőnyegre,  Crisp  teste  pedig  a  földre 
hanyatlott. Win gyorsan ellenőrizte, szükség van-e még egy golyóra, de nem volt. Herman Ache és 
Evan Crisp holtan feküdt a lábuk előtt. 
 – Vagy mi, vagy ők – mondta Win. 
 Myron szótlanul meredt maga elé. 
 – És most? – kérdezte kisvártatva. 



 – Most menj be a kórházba édesapádhoz – felelte Win. 
 – És te mit fogsz csinálni? 
 – Miattam ne aggódj. Egy ideig most nem fogunk találkozni. De nem lesz semmi bajom. 
 – Hogy érted azt, hogy egy ideig nem fogunk találkozni? Nem viheted el egyedül a balhét. 
 – Dehogynem. 
 – Én is itt vagyok! – tiltakozott Myron. 
 – Nem, nem vagy. Már mindent elintéztem. Vidd a kocsimat. Valahogy megtalálom majd a 
módját, hogy kapcsolatba lépjek veled, de egy ideig nem fogjuk látni egymást. 
 Myron vitába akart szállni vele, de tudta, hogy azzal csak elodázná az elkerülhetetlent, és 
talán magukat is veszélybe sodorná. 
 – Mennyi ideig? 
 – Nem tudom. Nem volt más választásunk. Semmi szín alatt nem hagytak volna életben 
minket. Ezt neked is be kell látnod. 
 Myron belátta. Azt is értette, Win miért nem árulta el előre, mi a terve. Myron ragaszkodott 
volna hozzá, hogy más megoldást keressenek, pedig tényleg nem volt más megoldás. Amikor Win 
meglátogatta  Frank  Ache-et  a  börtönben,  kölcsönösen  megígérték,  hogy  szívességet  tesznek 
egymásnak. Win állta a szavát, és könnyebbé tette Frank mindennapjait. 
 – Menj – mondta Win. – Vége. 
 Myron megrázta a fejét. 
 – Még nincs vége. Addig nincs, amíg meg nem találom Bradet. 
 – Crisp igazat mondott. Bármi történt is az öcséddel, ahhoz neki semmi köze. 
 – Tudom – felelte Myron. 
 Válaszokért jött, és most végre úgy érezte, az összeset megtalálta. 
 – Menj – ismételte Win. 
 Megölelték egymást. Hosszú ideig álltak így, összekapaszkodva. Egyikük sem szólalt meg –
 hiábavaló lett volna minden szó. De Myron emlékezett rá, mit mondott Win közvetlenül az 
után, hogy Suzze segítséget kért tőle az irodájában. Arról beszélt,  hogy hajlamosak vagyunk azt 
hinni,  a  jó  dolgok  örökké  tartanak.  Azt  gondoljuk,  örökké  fiatalok  maradunk,  a  legkedvesebb 
pillanataink és barátaink pedig mindig velünk lesznek. Pedig nem. Miközben Myron a karjába zárta 
barátját, tudta, hogy többé semmi sem lesz ugyanolyan, mint volt. Valami örökre megváltozott a 
kapcsolatukban. 
 Valami végérvényesen eltűnt. 
 Amikor végül kibontakoztak egymás karjából, Myron végigsétált a folyosón, és visszavette 
a saját ruháját. Bivaly ott volt. A másik két fickó nem. Myron nem tudta, mi történt velük. De nem 
is nagyon érdekelte. Bivaly biccentett Myronnak. Myron odalépett hozzá, és így szólt:
 – Akarok kérni még egy utolsó szívességet. 
 Elmondta neki, mire van szüksége. Bivaly meglepettnek tűnt, de azt válaszolta:
 – Egy perc, és itt vagyok. 
 Eltűnt a másik szobában, majd nemsokára visszatért, és Myron kezébe nyomta, amit kért. 
Myron megköszönte. Kiment a házból, beült Win autójába, és elfordította a slusszkulcsot. 
 Már majdnem vége, gondolta. 
 Egy mérföldnyire volt a birtoktól, amikor Esperanza hívta. 
 – Apád magához tért – mondta. – Látni akar téged. 
 – Mondd meg neki, hogy szeretem. 
 – Úton vagy idefelé? 
 – Nem – válaszolta. – Még nem tudok menni. Előbb el kell intéznem, amire kért. 
 Azzal Myron lerakta a telefont, és kitört belőle a zokogás. 



 33

 Christine Shippee a Coddington Rehabilitációs Intézet előcsarnokában fogadta Myront. 
 – Úgy néz ki,  mint  akit  a halál  megrágott,  aztán kiköpött  – üdvözölte  Myront.  – És ha 
belegondol, mivel vagyok itt körülvéve, akkor igazán büszke lehet a formájára. 
 – Beszélnem kell Kittyvel. 
 – A telefonban már mondtam: szó sem lehet róla. A gondjaimra bízta, mostantól én felelek 
érte. 
 – Információra van szükségem. 
 – Akkor sem. 
 – Nem akarok hatásvadász lenni, de élet-halál kérdése, hogy beszélhessek vele. 
 – Javítson ki, ha tévedek, de maga kérte a segítségemet, ugye? – nézett rá Christine. 
 – Én. 
 – És pontosan tisztában volt a szabályokkal, amikor behozta ide, ugye? 
 –  Igen.  És  még  mindig  azt  akarom,  hogy  segítsen  rajta.  Mindketten  tudjuk,  mekkora 
szüksége van rá. 
 De az apám talán haldoklik, és azt várja tőlem, hogy kiderítsem a választ egy nagyon fontos 
kérdésre. 
 – És Kitty tudja a választ? 
 – Igen. 
 – Nagyon rossz állapotban van. Ismeri az itteni szokásokat, Myron. Az első negyvennyolc 
óra maga a pokol. Nem fog tudni koncentrálni. Semmi mást nem akar majd, csak egy adagot. 
 – Tudom. 
 Christine a fejét ingatta. 
 – Tíz percet kap. 
 Megnyomta az ajtó távirányítójának gombját, és beengedte Myront. A folyosón néma csend 
honolt. 
 Mintha csak olvasna a gondolataiban, Christine Shippee így szólt:
 – Az összes szoba hangszigetelt. 
 Amikor elértek Kitty ajtajához, Myron azt mondta:
 – Még valami. 
 Christine várta, hogy folytassa. 
 – Egyedül kell beszélnem vele. 
 – Azt már nem. 
 – A beszélgetés szigorúan bizalmas. 
 – Senkinek nem fogom elárulni. 
 – Jogi okokból szeretnék négyszemközt maradni vele – magyarázta Myron. – Ha meghall 
valamit, és beidézik tanúskodni, nem akarom, hogy eskü alatt kelljen hazudnia. 
 – Uramisten, mit fog tőle kérdezni? 
 Myron nem válaszolt. 
 – Lehet, hogy megijed magától – figyelmeztette Christine. – Lehet, hogy agresszívvé válik. 
 – Nagyfiú vagyok. 
 Dr. Shippee tétovázott még néhány másodpercig, majd felsóhajtott, és kinyitotta az ajtót. 
 – Menjen. 
 Myron  belépett.  Kitty  az  ágyon  feküdt,  félálomban  nyöszörögve.  Myron  becsukta  maga 
mögött  az ajtót,  és az ágy felé indult.  Felkapcsolta a villanyt.  Kitty csuromvíz volt a verítéktől. 
Hunyorogva emelte fel a fejét. 
 – Myron? 
 – Ideje véget vetni a hazudozásnak – mondta Myron. 
 – Kell egy adag, Myron. El sem tudod képzelni, milyen érzés ez. 



 – Láttad, hogy megölték Gabriel Wire-t. 
 –  Micsoda?  –  Zavartnak  tűnt,  de  aztán,  mintha  belefáradt  volna  a  színlelésbe,  megadta 
magát. – Igen. 
 Láttam. Suzze üzenetét mentem átadni. Suzze még akkor is szerelmes volt belé. Volt kulcsa 
a lakásához. Az oldalajtón surrantam be. Aztán meghallottam a lövéseket, és elbújtam. 
 – Ezért  kellett  elmenekülnötök az öcsémmel.  Nem az ő döntése volt,  hanem a tiéd.  Az 
életedet féltetted, és el akartál tűnni az országból. Ezért találtad ki azt a hazugságot rólam, hogy 
végleg elválassz minket egymástól. Azt mondtad neki, hogy ki akartam kezdeni veled. 
 –  Kérlek.  –  Kétségbeesetten  megragadta  Myron karját.  –  Meghalok,  ha nem kapok egy 
adagot. Csak még egy utolsót, aztán ígérem, hagyom, hogy segítsenek rajtam. Esküszöm. 
 Myron próbálta szem előtt tartani a lényeget. Tudta, hogy nincs sok ideje. 
 – Nem érdekel, mit mondtál Suzze-nak, de gyanítom, hogy megerősítetted azt, amit Lextől 
hallott,  vagyis  hogy  Wire  tizenöt  éve  halott.  A NEM TŐLE VAN üzenettel  egyszerre  akartál 
bosszút állni Suzze-n, és jelezni Lexnek, hogy újra a városban vagy, jobban teszi, ha megvásárolja a 
hallgatásodat. 
 – Csak egy pár dollárra volt szükségem. Teljesen kétségbe voltam esve. 
 – Suzze-nak ezért kellett meghalnia. 
 Kitty sírva fakadt. 
 – De ez már nem számít – mondta Myron. – Engem csak egyetlen dolog érdekel. 
 Kitty behunyta a szemét. 
 – Nem beszélek. 
 – Nyisd ki a szemed, Kitty. 
 – Nem. 
 – Nyisd ki a szemed. 
 Kinyitotta az egyik szemét,  és kikukucskált,  mint  egy kisgyerek.  Aztán hirtelen mindkét 
szemhéja felpattant. Myron kezében egy kis tasak heroin himbálózott – amit nem sokkal korábban 
Bivalytól kapott. Kitty megpróbálta kikapni a kezéből, de Myron még időben elhúzta előle. Kitty 
sikítva vetette rá magát, de Myron visszalökte az ágyra. 
 – Mondd el az igazat, és megkapod a tasakot. 
 – Megígéred? 
 – Megígérem. 
 Kitty ismét sírva fakadt. 
 – Annyira hiányzik Brad. 
 –  Elhiszem.  Ezért  nyúltál  újra  a  kábítószerhez,  igaz?  Képtelen  voltál  elviselni  az  életet 
nélküle.  Ahogy Mickey fogalmazott:  vannak párok, akik annyira  egymáshoz nőnek, mintha egy 
ember lennének. –
 Hirtelen  csorogni  kezdtek  a  könnyek  az  arcán,  és  eszébe  jutott  az  ötéves  Brad,  ahogy 
vidáman kiabál a Yankee Stadiumban. – Brad halott, ugye? 
 Kitty  képtelen  volt  megmozdulni.  Magába  roskadva hevert  az  ágyon,  üveges  tekintettel 
meredt a semmibe. 
 – Hogyan halt meg, Kitty? 
 Kitty nem mozdult, kábultan bámulta a plafont. Amikor végül megszólalt, monoton hangja 
távolinak tűnt. 
 – Mickey-vel az 5-ös autópályán mentek San Diegóba egy egyetemi  kosármeccsre.  Egy 
szembejövő
 terepjáró vezetője elveszítette az uralmát a kocsija fölött,  és átszakította  a korlátot.  Brad 
azonnal meghalt, a fia szeme láttára. Mickey három hétig feküdt kórházban. 
 Szóval  így  történt.  Myron  igyekezett  felkészíteni  magát  –  tudta,  hogy  valami  ilyesmi 
következik –, a bizonyosság mégis letaglózta. A szoba sarkában álló székre rogyott.  A kisöccse 
meghalt.  A  halálához  nem  volt  köze  sem  Herman  Ache-nek,  sem  Gabriel  Wire-nek,  de  még 
Kittynek sem. Egy autóbaleset ölte meg. 
 Úgy érezte, hogy ez már túl sok, képtelen elviselni a megrázkódtatást. 



 Myron a sógornőjére nézett. Kitty mozdulatlan volt, a remegés átmenetileg megszűnt. 
 – Miért nem szóltál nekünk? 
 – Te is tudod. 
 Tudta.  Tudta,  mert  ő  maga  is  így  jutott  el  a  felismerésig.  Kitty  Gabriel  Wire  esetéből 
merítette az ötletet. Látta, ahogy megölték, és ami még fontosabb: látta, ahogy Lex és a többiek úgy 
tesznek, mintha még mindig életben lenne. Követte a példájukat. 
 Ha a tizenöt éve halott Wire-t még mindig élőnek hiszik, miért ne hihetnék ugyanezt Bradről 
is. 
 – Megpróbáltad volna elvenni tőlem Mickey-t – folytatta Kitty. 
 Myron a fejét rázta. 
 – Amikor a testvéred meghalt… – Kitty egy pillanatra elhallgatott, nagyot nyelt. – Amikor 
Brad meghalt, úgy éreztem magam, mint egy marionettbábu, aminek hirtelen elvágták a zsinórjait. 
Teljesen szétestem. 
 – Hozzám jöhettél volna. 
 – Ugyan.  Pontosan tudtam,  mi  történne,  ha beszélnék neked Bradről.  Eljöttél  volna Los 
Angelesbe. 
 Megláttad volna, milyen állapotban vagyok. Ne hazudj, Myron. Legalább most ne. Megint 
azt akartad volna tenni, amit helyesnek gondolsz. Bírósághoz fordultál volna, hogy elvedd tőlem 
Mickey-t.  Azt mondtad volna – tegnap meg is tetted –, hogy egy felelőtlen drogos vagyok, aki 
alkalmatlan arra, hogy Mickey-t felnevelje. El akartad volna venni tőlem a fiamat. Ne tagadd! 
 Myron nem tagadta. 
 – Szóval inkább úgy tettél, mintha Brad még életben lenne? 
 – Működött, nem? 
 – És azzal nem törődtél, hogy Mickey-vel mi lesz? 
 – Az anyjára volt szüksége, hát még mindig nem érted? 
 De Myron értette. Emlékezett Mickey szavaira, ahogy arról beszél, Kitty milyen csodálatos 
anya. 
 – És mi? Brad családja? Nekünk mikor akartál szólni? 
 – Miféle családja? Mickey és én voltunk Brad családja. Nem voltatok része az életének, 
tizenöt éve nem is találkoztatok vele. 
 – És ugyan kinek a hibájából? 
 – Jó kérdés, Myron. Kinek a hibájából? 
 Myron nem válaszolt. Azt gondolta, hogy Kitty hibája volt. Kitty viszont azt, hogy az övé. 
Hogy is mondta az apja? Eredendően különbözőek vagyunk. Brad nem arra született, hogy otthon 
üljön vagy letelepedjen valahol. 
 De az apja az egész elméletét Myron hazugságára alapozta. 
 – Tudom, hogy nem hiszel nekem. Tudom, hogy azt gondolod, hazudtam, és átvertem, hogy 
együtt meneküljön velem. Talán igen. De akkor is ez volt a helyes döntés. Boldoggá tettem Bradet. 
 Mindketten boldogok voltunk. 
 Myronnak  eszébe  jutottak  a  fényképek,  a  széles  mosolyok.  Először  azt  gondolta,  hogy 
hazugság, hogy a fotókon látott boldogság csak illúzió. Nem az volt. Kitty ebben nem hazudott, 
tényleg boldogok voltak. 
 – Egyszóval igen, ez volt a terv. Elodázni a bejelentést, amíg összeszedem magam. 
 Myron ismét csak a fejét rázta. 
 – Azt várod tőlem, hogy bocsánatot kérjek, de nem fogok – jelentette ki Kitty. – Néha azt 
teszed,  ami helyes,  a végén mégis  rosszul sül el.  Néha viszont… nézd csak,  mit  csinált  Suzze. 
Tönkre akarta tenni a karrieremet azzal, hogy kicserélte a gyógyszereimet, és ennek köszönhetem 
Mickey-t. Hát nem érted? Káosz az egész. Ez nem a helyesről meg a helytelenről szól. Az ember 
ragaszkodik ahhoz, akit szeret. Én elveszítettem életem szerelmét egy ostoba balesetben. Ez vajon 
helyes?  És talán,  ha annak idején  kedvesebb lettél  volna,  ha  elfogadtál  volna  bennünket,  talán 
hozzád fordultam volna segítségért. 
 De Kitty nem fordult hozzá segítségért – sem akkor, sem később. Talán Myron segíthetett 



volna nekik tizenöt évvel korábban. Talán akkor is elhagyták volna az országot.  Talán ha Kitty 
megbízott volna benne, talán ha annak idején nem támad rá, amiért teherbe esett, akkor nem Lexet 
kereste volna meg néhány nappal ezelőtt, hanem őt. Akkor talán Suzze még életben lenne. És talán 
Brad is. Túl sok a talán. 

– Még egy utolsó kérdés – szólalt meg Myron. – Elmondtad valaha az igazat Bradnek?
– Arról, hogy kikezdtél velem? Igen. Bevallottam neki, hogy hazudtam. Megbocsátotta.
Myron nyelt egyet. Érezte, ahogy elszorul a torka, miközben megkérdezte:
– És… nekem megbocsátott?
– Igen, Myron. Neked is megbocsátott.
– De soha nem próbált kapcsolatba lépni velem.
– Nem érted,  hogyan  éltünk  –  mondta  Kitty,  szemét  a  tasakra  függesztve.  –  Nomádok

voltunk.  Az  tett  minket  boldoggá.  Ez  a  munka  volt  az  élete.  Imádta,  amit  csinált.  Miután 
visszajöttünk, azt  hiszem, keresni akart  téged.  De… – Elcsuklott  a hangja,  megrázta  a fejét,  és 
behunyta a szemét. Myron mindent megtudott, amit akart, nem volt értelme tovább váratni az apját.  
Kezében  ott  himbálózott  a  heroinos  tasak.  Bizonytalan  pillantást  vetett  rá,  nem  tudta,  mitévő 
legyen. 

– Nem hiszed el nekem – szólalt meg Kitty. – Azt, hogy Brad megbocsátott neked. Ugye?
Myron nem válaszolt. 
– Megtaláltad Mickey útlevelét? – kérdezte Kitty. Myront meglepte a kérdés.
– Igen. A lakókocsiban.
– Nézd meg alaposabban – mondta Kitty.
– Az útlevelet?
– Igen.
– Miért?
Kitty behunyta a szemét, és nem válaszolt. Myron ismét a heroinra pillantott. Ígéretet tett, 

amit  nem  akart  betartani.  De  ahogy  felé  nyújtotta,  Kitty  megkímélte  ettől  az  utolsó  erkölcsi 
dilemmától.  Megrázta a fejét,  és azt mondta,  hagyja magára.  Myron visszaért a Szent Barnabás 
Kórházba, és óvatosan benyitott a kórterembe, ahol az apja feküdt. Sötét volt,  de így is látta,  hogy 
az apja alszik. Az anyja az ágya mellett ült. Hátrafordult, és meglátta Myron arcát. Azonnal tudta. 
Halkan felsikoltott,  és a szája elé kapta a kezét.  Myron bólintott.  El Bolitar  felállt,  és kiment a 
folyosóra. 

– Mondd el – kérte a fiát.
És  Myron  elmondta.  Az  anyja  megtántorodott,  sírt,  de  nem  engedte  el  magát.  Aztán 

visszament a szobába Myronnal a nyomában. 
Apja  szeme  még  mindig  csukva  volt,  szabálytalanul,  zihálva  vette  a  levegőt.  Csövek 

kígyóztak  minden  testrészéből.  Myron  anyja  visszaült  az  ágy  mellé.  Parkinson-kórtól  remegő 
kezével megfogta a férje kezét. 

– Akkor megegyeztünk? – kérdezte halkan Myront.
Myron nem válaszolt. 
Néhány perccel később az apja szeme kinyílt. Myron tekintete elhomályosult a könnyektől, 

ahogy arra  az emberre  pillantott,  akit  mindenkinél  jobban becsült.  Al Bolitar  esdeklő,  már-már 
gyermeki értetlenséggel nézett rá. 

Nagy nehezen sikerült kiejtenie egyetlen szót:
– Brad…
Myron  visszanyelte  a  könnyeit,  és  felkészült  a  hazugságra,  de  az  anyja  váratlanul 

megérintette a karját. Találkozott a tekintetük. 
– Brad – mondta újra az apja, kissé izgatottabban.
Még mindig Myron szemébe nézve,  az anyja megrázta a fejét.  Myron megértette.  Végül 

mégsem akarta, hogy Myron hazudjon az apjának. Túl nagy árulás lett volna. El Bolitar a férjéhez 
fordult, akivel negyvenhárom éve éltek együtt, és megszorította a kezét. 

Az apja sírva fakadt. 
– Jól van, Al – vigasztalta a felesége. – Nincs semmi baj.



EPILÓGUS
 Hat héttel később

 Los Angeles, Kalifornia

Myron apja ment elöl, a botjára támaszkodva. 
Tíz kilót fogyott a nyitott szívműtétje után. Myron kerekes székben akarta feltolni a dombra, 

de Al Bolitar ragaszkodott hozzá, hogy gyalog keresse fel fia végső nyughelyét. 
Myron anyja  is  velük tartott,  természetesen.  És  Mickey is.  Egy Myrontól  kölcsönkapott 

öltönyt viselt. 
Nem mondhatni, hogy tökéletesen illett volna rá. Myron zárta a sort, talán azért, nehogy 

valaki lemaradjon. 
Hét  ágra sütött  a  nap.  Myron hunyorogva nézett  fel.  A szeme megtelt  könnyekkel.  Sok 

minden megváltozott azóta, hogy Suzze megjelent az irodájában, és a segítségét kérte. 
Segítség. Ha jobban belegondolt, volt ebben valami vicces. Mégsem volt kedve nevetni. 
Esperanza férje nemcsak beadta a válókeresetet,  de valóban kizárólagos felügyeletet  kért 

Hectorra. 
Az indoklás részét képezte, hogy Esperanza sokat túlórázik, és elhanyagolja anyai teendőit. 

Esperanza  annyira  megijedt,  hogy  megkérte  Myront,  vásárolja  meg  a  részét,  Myron  azonban 
képtelen  lett  volna  Esperanza  és  Win  nélkül  tovább  dolgozni  az  MB Repsnél.  Végül,  hosszas 
tanakodás után, úgy döntöttek, hogy eladják a céget. A cég, amelyik felvásárolta, beolvasztotta a 
saját ügynökségébe, és megszabadult az MB névtől. 

Big Cyndi a végkielégítéséből szabadságra ment, és nekiállt megírni a memoárját. A világ 
tűkön ülve várja. 

Win még  mindig  bujkált.  Myron  mindössze  egyetlen  üzenetet  kapott  tőle  az  elmúlt  hat 
hétben – egy e-mailt a következő szöveggel:

Nem felejtelek el, barátom. 
Tudod, az életben csak egyetlen igazi választás van: vagy Mee, vagy Tee. 
Win
Terese, a menyasszonya, még mindig nem hagyhatta ott Angolát, és most, az életében beállt  

hirtelen változások miatt, Myron sem mehetett vissza hozzá. Egyelőre nem. Talán egy jó ideig. 
Ahogy közeledtek a sírhoz, Myron Mickey mellé lépett. 
– Jól vagy?
– Igen – felelte Mickey, és meggyorsította a lépteit, hogy távolabb kerüljön a nagybátyjától.

Gyakran csinálta ezt. Néhány perccel később megérkeztek. Mindnyájan megálltak. 
Brad sírját nem jelölte sírkő, csak egy tábla. 
Hosszú ideig egyikük sem szólalt meg. Csak álltak némán, és bámultak maguk elé. A közeli 

autópályán kocsik húztak el, ügyet sem vetve arra, hogy néhány méterre tőlük egy család gyászol. 
Aztán  Myron  apja  minden  előzetes  figyelmeztetés  nélkül  szavalni  kezdte  a  Kádist,  a 

holtakért  mondott  héber  imát.  Nem voltak  vallásos  emberek,  távolról  sem,  de  vannak  dolgok, 
amiket meg kell tenni, mert a hagyományok tisztelete megköveteli. 

– Jitgádál v’jitkádás s’mé rábá…
Myron  lopva  Mickey-re  pillantott.  Hazudott  az  apja  haláláról,  próbálta  fenntartani  a 

látszatot.  Most,  az  apja  sírja mellett  állva,  az arca kifejezéstelen maradt.  Felemelt  fejjel,  száraz 
szemmel nézett maga elé. 

Talán ez az egyetlen módja annak, hogy valaki túléljen egy ilyen csapást, gondolta Myron. 
Amikor Kitty végül kijött az elvonóról, megszökött a fiától. Egy lepukkant motelben találtak rá, 
belőve. 

Visszacipelték a Coddingtonba. Ismét segíteni próbáltak rajta, de az igazság az, hogy Brad 



halála  valamit  örökre eltört  benne,  és Myron félt,  hogy soha többé nem fogja tudni összerakni 
magát. 

Amikor Myron felvetette, hogy ő lenne Mickey gyámja, unokaöccse, nem meglepő módon, 
fellázadt. 

Közölte vele, hogy soha senkit nem fog elfogadni gyámként az anyján kívül, és ha Myron 
ebbe nem törődik bele,  akkor  peres úton vívja  ki,  hogy önfenntartó  lehessen,  vagy megszökik. 
Mivel Myron szülei visszaköltöznek Floridába, a tanév pedig hétfőn kezdődik, Myron és Mickey 
végül egyezségre jutottak. Mickey a livingstoni házban fog lakni Myronnal, mint nem hivatalos 
gyámjával.  Beiratkozik a Livingston High-ba, a középiskolába, ahová apja és nagybátyja is járt. 
Myron  cserébe  megígéri,  hogy  nem  akadályozza  semmiben,  és  garantálja,  hogy  hivatalosan 
továbbra is Kitty maradhasson a fiú gyámja. 

Instabil fegyverszünet volt ez. 
Myron apja összekulcsolt kézzel, lehajtott fejjel fejezte be a hosszú imát:
– Álénu v’ál kol Jiszráél, v’imru amén!
Myron és édesanyja is csatlakoztak az utolsó aménhez. Mickey csendben maradt. Néhány 

másodpercig egyikük sem mozdult. Myron a földdarabra nézett a lábuk előtt, és próbálta elképzelni 
alatta a kisöccsét. Nem sikerült. 

Ehelyett  bevillant  neki  az utolsó alkalom, amikor  a testvérével  találkozott,  azon a havas 
éjszakán tizenhat évvel korábban, amikor Myron – a nagytestvér, aki régen mindig megvédte az 
öccsét – egy ökölcsapással eltörte Brad orrát. 

Kittynek igaza volt. Brad tétovázott, hogy otthagyja-e az iskolát, és nekivágjon-e a világnak. 
Amikor az apja megtudta, elküldte Myront, hogy kérjen bocsánatot az öccsétől. 

– Menj el hozzá – mondta az apja. – Kérj bocsánatot tőle azért, amit Kittyről mondtál.
Myron  tiltakozott,  felhozta  érvként,  hogy Kitty  hazudott  a  fogamzásgátlóról,  fűvel-fával 

lefekszik, és egyéb dolgokat, amikről ma már tudta, hogy nem voltak igazak. Az apja ezt már akkor 
is látta. 

– Örökre el akarod taszítani az öcsédet? – kérdezte tőle. – Inkább menj, kérj tőle bocsánatot,
és hozd haza őket. 

De amikor  Myron  megérkezett,  a  Gabriel  halála  miatt  rettegő  Kitty  kitalált  egy sztorit, 
miszerint  Myron  kikezdett  vele.  Bradnek  elborult  az  agya.  Öccse  szitkozódását  hallva  Myron 
megbizonyosodott róla, hogy kezdettől fogva igaza volt Kittyvel kapcsolatban. Bradnek elment az 
esze,  hogy egyáltalán szóba állt  vele.  Myron hűtlenséggel  és hazudozással  vádolta  Kittyt,  majd 
ráüvöltött az öccsére:

– Inkább hiszel ennek a hazug kurvának, mint a saját testvérednek?
Ez volt  az utolsó mondat,  amit az öccséhez intézett.  Brad felé sújtott az öklével.  Myron 

lebukott az ütés elől, majd dühében visszatámadott. Még most, tizenhat évvel később, a testvére 
sírja fölött állva is hallotta az émelyítő reccsenést, ahogy Brad orra összeroppant az ökle alatt. 

Myronnak ez volt az utolsó képe az öccséről: Brad a földön ül, döbbenten néz fel rá, Kitty 
mellette térdel, az arcát fogja, ujjai között vér csorog. 

Amikor  Myron  hazaért,  képtelen  volt  elmondani  az  apjának,  mi  történt.  Még  Kitty 
hazugságának elismétlése sem mentette volna fel tette alól, ezért inkább hazudott az apjának. 

– Bocsánatot kértem, de Brad nem fogadta el. Beszélj vele te, apa. Rád talán hallgatni fog.
De az apja csak a fejét rázta. 
– Ha Brad így áll hozzá, valószínűleg komolyan is gondolja. Talán az lesz a legjobb, ha

elengedjük, hadd járja a maga útját. 
Így hát elengedték. Most először találkoztak azóta, egy temetőben, háromezer mérföldre az 

otthonuktól. 
Eltelt még egy perc néma csöndben, majd Al Bolitar megrázta a fejét. 
– Ennek soha nem szabadna megtörténnie. – Elhallgatott, és felnézett az égre. – Egy apának

soha nem lenne szabad Kádist mondania a fiáért. 
Azzal megfordult, és elindult vissza az ösvényen. 
Miután  felrakta  a  szüleit  egy Miamiba  tartó  repülőgépre,  Myron  felszállt  Mickey-vel  a 



newarki járatra. Nem beszélgettek egymással útközben. Landolás után Myron kivette a kocsiját a 
reptéri parkolóból, és felhajtott a Garden State Parkwayre. Néma csendben tették meg az első húsz 
percet, Mickey csak akkor szólalt meg, amikor elhajtottak a livingstoni kijárat mellett. 

– Hová megyünk?
– Mindjárt meglátod.
Tíz perccel később megálltak egy üzletsor előtt. Myron leparkolta az autót, és rámosolygott 

Mickey-re. Mickey kinézett az ablakon, aztán visszafordult Myron felé. 
– Elviszel fagyizni?
– Gyere.
– Most csak viccelsz, ugye?
Amikor beléptek a SnowCap fagylaltozóba, Kimberley arcán széles mosollyal  gurult oda 

hozzájuk:
– Hát visszajött! Mit hozhatok?
– Üssön össze az unokaöcsémnek egy SnowCap különlegességet. Én addig váltok néhány

szót az édesapjával. 
– Rendben. Az irodában van.
Karl Snow éppen számlákat szortírozott, amikor Myron belépett a szobába. Felnézett rá az 

olvasószemüvege fölött. 
– Megígérte, hogy többet nem háborgat.
– Elnézést, igaza van.
– Akkor miért jött vissza?
– Mert maga hazudott. Megpróbálta bemesélni nekem, milyen gyakorlatias döntést hozott. A

lánya meghalt,  őt már úgysem tudta feltámasztani, mondta. Gabriel Wire-re lehetetlen lett volna 
rábizonyítani a gyilkosságot. Így hát elfogadta a pénzt, hogy megmentse vele Kimberley-t. 

Gyönyörűen,  logikusan elmagyarázta.  Mégsem hittem egy szavát  sem.  Főleg azok után, 
hogy láttam Kimberley-vel. És a sorrenden is elgondolkodtam. 

– Miféle sorrenden?
– Lex  Ryder  felhívta  Suzze-t,  és  elmondta  neki,  hogy  Gabriel  Wire  halott.  Suzze

megdöbbent. Nem hitte el, ezért felkereste Kittyt, aki megerősítette, hogy Lex igazat mondott. Oké, 
eddig stimmel. –

Myron oldalra  billentette  a  fejét.  –  De azután  miért  sietett  Suzze  a  gyilkosság  egyetlen 
szemtanújától egyenesen magához? 

Karl Snow nem válaszolt. Nem volt rá szükség. Myron most már tudta. Lex azt hitte, Ache 
és  Crisp  végeztek  Wire-rel,  de  ennek  nem  volt  semmi  értelme.  Gyümölcsöző  megállapodást 
kötöttek a HorsePowerrel. Miért veszélyeztették volna Wire meggyilkolásával? 

– Gabriel Wire gazdag volt, befolyásos, és úgyis megúszta volna Alista megölését. Maga ezt
felmérte. Felmérte, hogy soha nem tudja bíróság elé állítani azért, amit a lányával tett. Így hát a 
saját kezébe vette az igazságszolgáltatást. Bizonyos szempontból ironikus, ha belegondol. 

– Micsoda?
– Az egész világ azt hiszi magáról, hogy eladta a lányát.
– Na és? – kérdezte Karl Snow. – Azt hiszi, érdekel, mit gondol rólam a világ?
– Feltételezem, hogy nem.
– Már  megmondtam  a  múltkor:  néha  titokban  kell  szeretni  egy  gyereket.  Néha  pedig

titokban kell gyászolni. 
Néha pedig titokban kell igazságot tenni. 
– Akar valamit mondani? – kérdezte Myrontól.
– Nem.
Myron nem látott  rajta megkönnyebbülést.  Valószínűleg ugyanazt gondolta, mint Myron. 

Minden valaminek a következménye. Ha Snow nem folyamodik önbíráskodáshoz – ha nem lövi 
agyon Gabriel Wire-t –, Kitty nem látja meg, és nem menekül el. Myron öccse talán még mindig 
életben lenne. Akárcsak Suzze T. De ennek a gondolatmenetnek nem sok értelme volt. Myron apja 
is azt mondta, nincs rendjén, ha egy szülő túléli a gyerekét. Karl Snow lányát meggyilkolták. Ki 



tudja, mi helyes és mi helytelen? 
Myron felállt, és az ajtóhoz lépett. Megfordult, hogy elköszönjön, de Karl Snow lehajtott 

fejjel ült az asztalnál, és elszántan tanulmányozta a számlákat. Amikor visszatért a fagylaltozóba, 
látta, hogy Mickey éppen a SnowCap különlegességgel birkózik. Kimberley odagurult mellé, hogy 
szórakoztassa. Lehalkította a hangját, és súgott valamit Mickey-nek, amitől a fiúból kirobbant a 
nevetés. 

Myronnak ismét eszébe jutott,  ahogy az ökle az öccse orra felé száguld. Egyetlen dolog 
nyújtott  csak  vigaszt.  Az  útlevél.  Kitty  utasítását  követve  alaposabban  megnézte.  Először  a 
pecséteket tanulmányozta, az országokat, ahol jártak. De Kitty nem azokra gondolt. Az első oldalon 
találta  meg,  ahol  a személyi  adatok szerepeltek.  Ahogy odalapozott,  a szeme megakadt  Mickey 
nevén. A valódi nevén. Myron azt hitte, a Mickey a Michael becézése. De nem az volt. 

Mickey-t valójában Myronnak hívták. 
Kimberley  ismét  mondott  valamit,  valami  vicceset,  mire  Mickey  elejtette  a  kanalat,  és 

hátravetett fejjel hahotázni kezdett – először azóta, hogy Myron megismerte. Nevetésétől elszorult 
Myron  torka.  Olyan  ismerős  volt,  annyira  hasonlított  Brad  hangjára,  mintha  ez  a  nevetés 
évtizedekkel  korábban harsant  volna  fel,  amikor  Myron  és  az  öccse  még  boldog testvérekként 
laktak ugyanabban a szobában, és most, visszhangot verve az évek útvesztőjében, utat talált ebbe a 
fagylaltozóba, ahol beköltözött Brad fiának szívébe. 

Myron csak állt és hallgatta. Tudta, hogy ez a visszhang hamarosan elcsendesedik, de azt 
remélte, soha nem hal el teljesen. 

Vége



Köszönetnyilvánítás

Most jön az a rész, hogy köszönetet mondok a csapatnak – és micsoda sokszínű csapat ez! 
Névsor  szerint:  Christine Ball,  Eliane  Benesti,  David Berkeley  (az  ejtőernyős  sor  miatt),  Anne 
Armstrong-Coben, Yvonne Craig, Diane Discepolo, Missy Higgins, Ben Sevier, Brian Tart, Lisa 
Erbach Vance és John Wood. 

Ez a regény a képzelet  szüleménye.  Ami azt jelenti,  hogy kitalálok dolgokat.  Szóval, ha 
valaki azon morfondírozik, hogy ezt vagy azt a karaktert a szomszédjáról vagy az iskolatársáról 
mintáztam-e, akkor a válasz: nem. 

Akik  szimpatikusnak  találták  Myron  unokaöccsét,  azok  újra  találkozhatnak  Mickey 
Bolitarral – és Myronnal – a Shelter című ifjúsági regényemben. Részletek és előzetes elérhető a 
www.harlancoben.com  oldalon.  Figyelmeztetés:  a  részlet  spoilert  tartalmazhat  a  Végakarattal 
kapcsolatban, ezért addig ne olvassák el, amíg nem végeztek ezzel a könyvvel. 

És mint mindig, ezúttal is köszönöm. 
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