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Első fejezet 

 

Kat Donovan megfordult az apja egykori bárszékén O’Malley 

pubjában, és éppen indulni készült, amikor Stacy így szólt: 

 – Nem fogsz örülni annak, amit csináltam. 

 Volt valami a hangjában, ami arra késztette Katet, hogy 

félbehagyja a mozdulatot. 

 – Miért? Mit csináltál? – O’Malley pubja egykor tipikus 

zsarubár volt. Már Kat nagyapja is itt múlatta az időt munka 

után. Akárcsak Kat apja és kollégái a New York-i rendőrségnél. 

Mostanra azonban beképzelt yuppie-k tanyájává vált, akik 

fekete öltönyben és vakítóan fehér ingben pózoltak, gondosan 

kétnaposra nyírt borostával az arcukon, a világ urainak képzelve 

magukat. Önelégült vigyor és tökéletesen beállított frizura 

jellemezte őket, miközben egyik Ketel One-t gurították le a 

másik után, mert valami tévéreklámban azt látták, hogy az igazi 

férfiak ilyen vodkát isznak. Stacy tekintete a bárpultot 

pásztázta. Kerülte a választ. Katnek ez egyáltalán nem tetszett. 

– Mit csináltál? – kérdezte. 

 – Ajaj – mondta Stacy. 

 – Mi az? 

 – Egy tenyérbe mászó öt óránál. – Kat jobbra fordult a 

székkel, hogy szemügyre tudja venni. – Látod? – kérdezte Stacy. 

 – Ó, igen. 

 O’Malley pubjának dekorációja nem sokat változott az évek 

során. A régi konzolos tévékészülékeket természetesen sík 

képernyők hada váltotta fel, amelyek mindenféle mérkőzések túl 

nagy választékát sugározták – kit érdekelt, mit játszik az 



Edmonton Oilers? –, de ezt leszámítva az O’Malley megőrizte a 

zsarufílinget, és a sok pozőr éppen ezt találta olyan vonzónak a 

kricsmiben, a hamis eredetiséget, aminek köszönhetően a hely 

egykori önmaga paródiájává, a zsarubárok Disneylandjévé vált. 

 Kat volt az egyetlen megmaradt zsaru, aki még idejárt. A 

többiek manapság már vagy hazamentek a műszak végeztével, 

vagy az Anonim Alkoholisták gyűléseire igyekeztek. Neki 

továbbra is ez volt a törzshelye, és próbált békében megférni az 

apja egykori bárszékén a szellemekkel, különösen ma este, 

amikor az apja meggyilkolása ismét kísértette. Semmi mást nem 

akart, csak érezni az apja jelenlétét, és bármilyen giccsesen 

hangzik is – erőt meríteni belőle. 

 De a seggfejek még most sem hagyták békén. 

 Ez a szóban forgó tenyérbe mászó fickó – még arra sem volt 

érdemes, hogy valaki rendesen behúzzon neki egyet – elkövette 

az egyik klasszikus seggfejvétséget: napszemüveget viselt, éjjel 

tizenegykor. Ami azonos kategóriát képviselt egyéb 

seggfejvétségekkel, úgymint pénztárcalánc, fejkendő, kigombolt 

selyeming, túl sok tetoválás (ezek közül is kiemelkedtek a 

valamely sportklub címerét ábrázoló tetkók), dögcédula, amikor 

az illető nem szolgált a hadseregben, valamint a nagyon nagy, 

fehér karóra. 

 Napszemüveg önelégült vigyorral emelte a poharát Kat és 

Stacy felé. 

 – Tetszünk neki – mondta Stacy. 

 – Ne tereld a témát! Minek nem fogok örülni? 

 Amikor Stacy visszafordult hozzá, Kat a válla felett látta 

Tenyérbe mászó bőrápoló krémtől csillogó arcán a 

csalódottságot. Kat számtalanszor találkozott már ezzel az 

arckifejezéssel. A férfiak szerették Stacyt. Nem, ez nem fedte 



teljesen a valóságot. Stacy minden képzeletet felülmúlóan jó nő 

volt, igazi A kategóriás bombázó. A férfiak pedig azonnal 

elgyengültek, és hülyét csináltak magukból a közelében. 

Leginkább hülyét csináltak magukból. Nagyon hülyét. 

 Éppen ezért Kat részéről valószínűleg hiba volt egy 

Stacy-kaliberű nővel iszogatni – a férfiak gyakran jutottak arra a 

következtetésre, hogy Stacynél semmi esélyük. Elérhetetlennek 

tűnt számukra. 

 Kat azonban nem. 

 Napszemüveg tekintete Katre fókuszált, és elindult felé. 

Nem is sétált, inkább csúszott a saját nyálkáján. 

 Stacy elfojtotta a nevetését. 

 – Ez jó lesz. 

 Kat, abban a reményben, hogy sikerül jobb belátásra 

térítenie, megvető pillantást villantott a fickóra. Napszemüveget 

ez nem tántorította el. Odasasszézott mellé, valami olyan zene 

ütemére mozogva, amely csak az ő fejében szólt. 

 – Helló, édes – búgta Napszemüveg. – Véletlenül nem Wifi a 

nedved? – Kat várt. – Csak mert szeretnék rád csatlakozni. – 

Stacyből kirobbant a nevetés. Kat szótlanul meredt a pasasra. 

Az folytatta: – Szeretem az alacsony csajokat. Elbűvölő vagy. 

Spininngre jársz, igaz? Tudod, mi festene jól rajtam? Te. 

 – Előfordult már, hogy ezek a szövegek valaha bejöttek? – 

kérdezik te Kat. 

 – Még nem végeztem. – Napszemüveg köhintett egyet az 

öklébe, majd elővette az iPhone-ját, és megmutatta Katnek a 

kijelzőjét. – Gratulálok, édesem, első helyre ugrottál a fontos 

tennivalóim listáján. 

 Stacy remekül szórakozott. 

 – Mi a neved? – kérdezte Kat. 



 A fickó felvonta a szemöldökét. 

 – Amit csak szeretnél, édes. 

 – Mit szólnál a Gennyládához? – Kat szétnyitotta a blézerét, 

és megmutatta az övére erősített szolgálati fegyverét. – Most 

pedig előveszem a fegyveremet, Gennyláda. 

 – Azt a mindenit, te vagy az új főnököm? – Az ágyékára 

mutatott. – Mert éppen most kaptam emelést tőled. 

 – Kopj le! 

 – Az irántad érzett szerelmem olyan, mint a hasmenés – 

mondta Napszemüveg. – Képtelen vagyok magamban tartani. – 

Kat elborzadva meredt rá. – Túl messzire mentem? – kérdezte a 

fickó. 

 – Ez iszonyatosan undorító. 

 – Igen, de fogadni mernék, hogy még nem hallottad. 

 Ezt a fogadást megnyerte volna. 

 – Húzz el innen! Most azonnal. 

 – Komolyan? – Stacy már a térdét csapkodta a röhögéstől. 

Napszemüveg majdnem elindult, de aztán visszafordult. – 

Várjunk csak... Ez csak valami próbatétel volt, igaz? A 

Gennyládát valójában bóknak szántad, nem? 

 – Tűnés! 

 A pasas vállat vont, hátat fordított, észrevette Stacyt, és azt 

gondolta, miért is ne. Alaposan végigmérte, majd így szólt: 

 – Imádom a hosszú lábakat. Bűn elrejteni őket. Menjünk el 

hozzád, és tárjuk őket a világ elé. 

 Stacy még mindig élvezte a helyzetet. 

 – Tegyél a magadévá, Gennyláda! Itt és most, ezen a szent 

helyen. 

 – Komolyan? 

 – Nem. 



 Gennyláda vetett még egy pillantást Katre. Az megérintette 

a fegyver markolatát. A fickó felemelte a kezét, és eloldalgott. 

 – Stacy? – szólalt meg Kat. 

 – Hmm? 

 – Miért gondolják ezek a seggfejek, hogy esélyük lehet 

nálam? 

 – Mert aranyosnak és huncutnak tűnsz. 

 – Nem vagyok huncut. 

 – Nem, de annak tűnsz. 

 – Tényleg ekkora lúzernek látszom? 

 – Az látszik rajtad, hogy megsérültél – felelte Stacy. – Ne 

haragudj, hogy ezt mondom, de sugárzik rólad... mint valami 

feromon, amelynek a gennyládák képtelenek ellenállni. 

 Mindketten kortyoltak egyet az italukból. 

 – Szóval, minek nem fogok örülni? 

 Stacy ismét Gennyládára nézett. 

 – Sajnálom szegényt. Talán mégis megszánhatnám egy gyors 

numerával. 

 – Ne kezdd újra! 

 – Mit? – Stacy keresztbe rakta manökeneket idéző hosszú 

lábait, és Gennyládára mosolygott. A férfi olyan arccal nézett rá, 

mint egy kutya, amelyet túl sokáig hagytak a kocsiban. – 

Szerinted túl rövid ez a szoknya? 

 – Szoknya? – kérdezett vissza Kat. – Azt hittem, ez egy öv. – 

Stacy elégedetten mosolygott. Imádott a figyelem 

középpontjában lenni. Szeretett pasikat felszedni, mert azt 

gondolta, ha megajándékozza őket egy egyéjszakás kalanddal, az 

az egész életüket megváltoztathatja. Valamint a munkája is 

részben erről szólt. Stacy egy magánnyomozásra szakosodott 

iroda tulajdonosa volt két másik bombázóval együtt. A 



specialitásuk? Hűtlen férjek tetten érése (vagy inkább tőrbe 

csalása). – Stacy? 

 – Hmm? 

 – Minek nem fogok örülni? 

 – Ennek. 

 Még mindig Gennyládával kacérkodva, Stacy egy papírcetlit 

csúsztatott Kat elé. Ő rápillantott, és összevonta a szemöldökét: 

 
KD8115 
ForróSzex 

 

 – Mi ez? 

 – A KD8115 a felhasználóneved. 

 A monogramja és a jelvénye sorszáma. 

 – A ForróSzex pedig a jelszavad. Ügyelj a kis- és 

nagybetűkre! 

 – Mihez kellenek ezek? 

 – Egy honlaphoz. YouAreJustMyType.com. 

 – Tessék? 

 – Egy randioldal. 

 Kat elkomorodott. You are just my type – te vagy a zsánerem. 

Ez biztosan valami vicc. 

 – Kérlek, mondd, hogy csak poénkodsz. 

 – Ez egy elit klub. 

 – A sztriptízbárokra is ezt mondják. 

 – Vettem neked egy előfizetést – folytatta Stacy. – Egy évig 

érvényes. 

 – Ugye, viccelsz? 

 – Nem viccelek. Dolgoztam már nekik. Megbízható cég. És 

ne tegyünk úgy, mintha nem lenne rá szükséged. Kell neked 



valaki. Te is akarod. És biztosan nem ebben a kocsmában fogod 

megtalálni. – Kat felsóhajtott, leszállt a bárszékről, és biccentett 

Pete-nek, a pultosnak. Pete pont úgy nézett ki, mint egy 

karakterszínész, aki mindig ír pultosokat játszik – mint ahogy az 

is volt. A férfi bólintott, jelezve, hogy felírja ezt is a többihez. – 

Ki tudja? – mondta Stacy. – Lehet, hogy rátalálsz Mr. Igazira. 

 Kat az ajtó felé indult. 

 – De valószínűbb, hogy csak Mr. Gennyládára. 

* 

Kat bepötyögte a „YouAreJustMyType.com” címet a keresőbe, 

lenyomta az „ENTER”-t, majd beírta az új felhasználónevét és a 

rendkívül kínos jelszavát. Elkomorodott, amikor meglátta a 

profilja bemutatkozó mondatát, amelyet Stacy választott neki: 

 

Aranyos és huncut! 

 

 – A sérültet kihagyta – dünnyögte Kat az orra alatt. 

 Már elmúlt éjfél, ámbár Kat nem volt korán fekvő típus. 

Jobb környéken lakott, mint amit egy rendőr normál 

körülmények között megengedhetett volna magának – a 

Nyugati Hatvanhetedik utcában, a Central Parktól nem messze, 

az Atelier-épületben. Száz évvel korábban itt és a környező 

épületekben, köztük a híres Hotel des Artistes-ben, írók, festők, 

értelmiségiek, egyszóval művészek éltek. A tágas, régimódi 

apartmanok az utcára néztek, a kisebb műtermek a másik 

oldalon voltak. Kat apja látta, hogyan gazdagodnak meg a 

barátai pusztán abból, hogy ingatlanokat adnak-vesznek, és 

megpróbált ő is bekerülni ebbe a körbe. Ezt a lakást egy fickótól 

vette, akinek megmentette az életét, ezért az hálából olcsón 



eladta neki. 

 Kat még egyetemistaként költözött ide. A Columbia 

Egyetem tandíját a New York-i rendőrség ösztöndíjából fizette. 

Tervei szerint utána a jogi egyetem következett volna, majd egy 

előkelő, jogtanácsosi állás egy cégnél, valahol New York Cityben, 

megszakítva ezzel az elátkozott családi hagyományt, miszerint 

belőle is zsaru lesz. 

 De sajnos nem így alakult. 

 Egy pohár vörösbor állt a billentyűzet mellett. Kat túl sokat 

ivott. Tudta, hogy ennél nagyobb klisé nem létezik – egy zsaru, 

aki túl sokat iszik –, ám azt is tudta, hogy a közhelyek nem ok 

nélkül alakulnak ki. Nem volt alkoholista. Szolgálatban soha 

nem ivott. Igazából semmilyen érzékelhető módon nem 

befolyásolta az életét, leszámítva azt, hogy a késő éjszaka 

bonyolított telefonhívásai, illetve az ilyenkor hozott döntései, 

hmm, többnyire nem sikerültek túl jól. Az évek során 

megtanulta, hogy az a legjobb, ha este tíz után kikapcsolja a 

telefonját, és tartózkodik az e-mailektől. 

 Most mégis itt volt, késő éjszaka, és éppen vadidegen pasikat 

nézegetett egy társkereső oldalon. 

 Stacy négy fényképet töltött fel Kat oldalára. A profilképet, 

egy igazolványkép méretű fotót egy tavalyi esküvőn készült 

koszorúslány-csoportképből ollózta ki. Kat próbálta objektíven 

nézni magát, de tudta, hogy ez lehetetlen. Utálta ezt a 

fényképet. A rajta látható nő bizonytalannak tűnt, a mosolya 

halvány volt, mint aki arra vár, hogy felpofozzák. Végignézte a 

fotókat, és megállapította, hogy mindegyiket egy-egy 

csoportképből vágták ki, és ő kivétel nélkül mindegyiken úgy néz 

ki, mint aki kínjában mosolyog. 

 Oké, ennyi elég is a saját profiljából. 



 A munkahelyén minden férfi zsaru volt. Nem akart magának 

zsarut. A zsaruk nagyszerű emberek és borzalmas férjek. Kat 

túlságosan is jól tudta ezt. Amikor a nagyanyja betegsége az 

utolsó fázisba ért, és már csak napjai voltak hátra, a nagyapja 

képtelen volt kezelni a helyzetet, és lelépett. Csupán akkor tért 

vissza, nos, amikor már késő volt. Sosem tudott megbocsátani 

saját magának. Legalábbis Kat így gondolta. A nagyapja 

egyedül maradt. Sokak szemében hős volt, azonban gyáván 

elmenekült, amikor a legnagyobb szükség lett volna rá, és ezt 

képtelen volt feldolgozni. A szolgálati revolvere mindig 

ugyanazon a polcon hevert a konyhában, és egy éjjel Kat 

nagyapja levette onnan, leült a konyhaasztalhoz, aztán... 

 Bumm. 

 Az apja is rendszeresen kirúgott a hámból, és olyankor 

napokra eltűnt. Az anyja mindig tüntetőén jókedvű volt, amikor 

ez történt – ami csak még ijesztőbbé és hátborzongatóbbá tette 

az egészet –, vagy úgy tett, mintha a férje titkos kiküldetésen 

venne részt, vagy egyáltalán tudomást sem vett az eltűnéséről, 

kitörölve ezzel őt az életükből, mintha ott sem lenne, hogy aztán 

egy héttel később a férfi frissen borotválva, kezében egy csokor 

rózsával beállítson, és mindenki úgy tegyen, mintha ez lenne a 

normális. 

 YouAreJustMyType.com. Ő, az aranyos és huncut Kat 

Donovan, egy internetes társkereső oldalon böngészget. Hogy is 

van a mondás a jó szándékról és a pokolba vezető útról? 

Felemelte a borospoharat, mintha tósztot mondana a 

monitornak, majd nagyot kortyolt belőle. 

 Sajnálatos módon a világ már nem segédkezett abban, hogy 

az ember megtalálja élete párját. Szexpartnert, persze. Az 

könnyen ment. Sőt, ez volt az elvárás. Kat ugyan legalább 



annyira szerette a testi örömöket, mint bárki más, ám pontosan 

tudta, ha valakivel túl gyorsan bújik ágyba – akár jól sül el a 

dolog, akár rosszul –, meredeken csökkennek a hosszú távú 

kapcsolat esélyei. Nem ítélkezett azok felett, akik erre utaztak. 

Egyszerűen csak megállapította, hogy ez így van. A számítógép 

pittyegett. Üzenetbuborék ugrott fel a képernyőn. 

 

Nálunk megtalálhatja a párját! Kattintson, hogy 

minél előbb rátaláljon az igazira! 

 

 Kat megitta a bort. Eljátszott a gondolattal, hogy tölt 

magának még egy pohárral, de nem, elég volt. Ahogy magába 

nézett, rádöbbent a nyilvánvaló, ugyanakkor eddig kimondatlan 

igazságra: szüksége van valakire. Legalább annyi bátorságod 

legyen, hogy bevallod magadnak, oké? Bármennyire vágyott is a 

függetlenségre, Kat akart maga mellé egy férfit, egy partnert, 

valakit az ágyába éjszakánként. Nem emésztette magát miatta, 

nem erőltette a dolgot, sőt, az igazat megvallva, a kisujját sem 

mozdította az ügy érdekében. Viszont az egyedüllétet nem neki 

találták ki. 

 Kattintgatni kezdett a profilképek között. Ha nyerni akarsz a 

lottón, venned kell egy szelvényt, nem igaz? Szánalmas. 

 Bizonyos férfiak profilképére elég volt egyetlen pillantást 

vetnie ahhoz, hogy azonnal ki tudja húzni őket a potenciális 

partnerek listájáról. Ha jobban belegondol az ember, rengeteg 

múlik a profilképen, amelyet mindenki nagy műgonddal választ 

ki, hiszen az lesz róla az első (nagyon kontrollált) benyomás. 

Éppen ezért rendkívül sokat elárul az illetőről. 

 Tehát: ha valaki tudatosan választott egy kalapos fotót 

magáról, az automatikus nemet vont maga után. Ha valaki 



félmeztelenül pózolt, függetlenül attól, milyen izmos volt a 

felsőteste, szintén automatikus nem. Ha valakinek bluetooth 

volt a fülében – tényleg ennyire fontos ember vagy? –, 

automatikus nem. Ha valakinek szakállka volt az állán, mellényt 

viselt, kacsintott, mutogatott, vagy narancsszínű inget 

választott (arra Kat allergiás volt), vagy a napszemüvegét 

feltolta a fejére – automatikus nem, nem, nem. Ha a profilneve 

Csődör, Szexmester, GazdagSzépfiú, HölgyekKedvence – nem, 

nem, nem. 

 Kat rákattintott néhány képre, amelyiken a pasas, hmm, 

vállalhatónak tűnt. Ezen a honlapon nyomasztóan hasonló 

dolgok szerepeltek a férfiak bemutatkozó szövegében. Mindegyik 

szívesen sétált a tengerparton, vacsorázott étteremben, 

kondizott, utazott egzotikus országokba meg borkóstolókra, járt 

színházba és múzeumba, szerette a kockázatokat, a kalandot – 

ugyanakkor valamennyien imádtak otthon ülni, tévét nézni, 

kávézni és beszélgetni, főzni, olvasni, élvezni az élet egyszerű 

örömeit. Az összes pasas azt állította, hogy számára egy nőben a 

legfontosabb tulajdonság a humorérzék – persze, hogyne –, míg 

végül egy idő után Kat már arra kezdett gyanakodni, hogy a 

„humorérzék” valami általa ismeretlen nyelvjárásban a „nagy 

mellek” szinonimája. Az elvárt testalkathoz, természetesen, 

minden férfi azt írta, hogy kisportolt, karcsú és telt keblű. 

 Ez már valósabb kívánságnak tűnt, még ha nem is volt 

teljesen reális. 

 A profilok sosem a valóságot tükrözik. Ahelyett, amik 

vagyunk, inkább azt próbálják bemutatni, többnyire 

sikertelenül, aminek gondoljuk magunkat, illetve inkább amit 

szeretnénk, ha egy potenciális partner gondolna rólunk – vagy 

talán azt (áh, ez minden pszichiáter kedvenc témája), amik lenni 



akarunk. 

 A honlap tele volt személyes vallomásokkal, de ha Katnek 

egyetlen szóval kellett volna körülírnia őket, akkor az a 

„szirupos” lett volna. Az első: „Az élet minden reggel egy üres 

vászon, amelyre festeni...” klikk. Egyesek úgy akartak 

őszintének tűnni, hogy folyamatosan azt ismételgették, 

mennyire őszinték. Voltak köztük dagályosak, kérkedők, 

bizonytalanok és igénytelenek. Akárcsak a való életben, döbbent 

rá Kat. A többség azonban szimplán kétségbe volt esve. A 

pánikszerű akarás izzadságszaga áradt a profiljukból, mint 

valami kellemetlen arcszesz illata. Az állandó „lelki társazás” a 

legjobb esetben is minimum elidegenítő hatású volt. A való 

életben szinte soha nem találkozunk olyanokkal, akikkel egynél 

többször lenne kedvünk szóba állni, azt mégis elhisszük, hogy elég 

regisztrálnunk egy ilyen honlapon, és azonnal ráakadunk arra az 

emberre, akivel le szeretnénk élni az életünk hátralévő részét, 

gondolta Kat. 

 Önbecsapás – vagy a remény hal meg utoljára? 

 De ez csak az érem egyik oldala. Könnyű volt cinikusnak 

lenni és gúnyolódni, ám amint eltávolodott tőlük egy lépéssel, 

Kat szíve belesajdult a felismerésbe: minden egyes profil egy élet. 

Mindegyik közhelyektől hemzsegő „tetszeni akarok neked” profil 

mögött egy embertársa rejtőzött álmokkal, ambíciókkal, 

vágyakkal. Ezek az emberek nem véletlenül regisztráltak, 

fizettek elő, és töltötték fel az információkat saját magukról. Ez 

a sok magányos lélek mind abban a reményben jelentkezett be, 

és nézegette egyik profilt a másik után, hogy ezúttal máshogyan 

lesz, és végre rátalál arra az emberre, aki majd a legfontosabb 

lesz számára az életben. 

 Letaglózó felismerés volt. 



 Kat gondolataiba merülve kattintgatott folyamatosan 

gyorsuló sebességgel egyik férfiról a másikra, akik mind abban 

reménykedtek, hogy itt találják meg „az igazit”. Végül az arcok 

szinte már egybefüggő masszává olvadtak össze – s akkor 

megpillantotta a fényképet. 

 Az agya csak néhány másodperc késéssel dolgozta fel, amit a 

szeme látott. Azután kellett még egy másodperc, mire keze 

abbahagyta a klikkelést, majd még egy, mire az egymást 

váltogató profilképek folyama lelassult, és megállt. Kat mély 

lélegzetet vett. 

 Ez nem lehet. 

 Villámgyors tempóban szörfölt a profilok között, és közben a 

fényképek mögött meghúzódó férfiakon járt az esze, az életükön, 

a vágyaikon, a reményeiken. Kat gondolatai elkalandoztak – 

zsaruként ez egyszerre volt az erőssége és a gyengesége –, ezért 

nem feltétlenül a közvetlenül a szeme előtt megjelenő képre 

koncentrált, hanem igyekezett nagyobb léptékben gondolkodni. 

A rendőrségnél ez azt jelentette, hogy képes meglátni a 

lehetőségeket, a menekülő útvonalakat, az alternatív 

forgatókönyveket, az álcák és megtévesztések mögött megbúvó 

alakokat. 

 De egyben azt is jelentette, hogy Kat figyelmét néha éppen a 

legnyilvánvalóbb dolgok kerülték el. 

 Rákattintott a bal oldali nyílra, és lassan elkezdett visszafelé 

haladni. 

 Nem lehet, hogy ő az. 

 Szinte csak villanásnyi időre látta azt a fényképet. Ez a sok 

gondolat az igaz szerelemről, a lelki társról, az igaziról, akivel le 

akarja élni az élete hátralévő részét... Nem hibáztathatja a 

fantáziáját, amiért reagált rájuk. Tizennyolc éve nem látták 



egymást. Kat néhányszor rákeresett a nevére részegen, azonban 

mindössze néhány régi cikkét találta meg. Semmi aktuálisat. Ez 

meglepte, felcsigázta a kíváncsiságát – Jeff valamikor remek 

újságíró volt de ugyan mi mást tehetett volna még? Eljátszott a 

gondolattal, hogy lefuttatja a nevét a rendszerben. Könnyedén 

megtehette volna abban a pozícióban, ahová mostanra eljutott. 

Csakhogy nem akarta a rendőrségi kapcsolatait személyes 

célokra használni. Stacyt is megkérhette volna rá, de minek? 

 Jeff eltűnt. 

 A volt szerelmünket üldözni, vagy akár az interneten kutatni 

a nyomait – végtelenül szánalmas. Igaz, Jeff nem csupán egy 

volt a sok közül. Sokkal többet jelentett számára annál. Kat 

önkéntelenül megérintette a bal gyűrűsujját a hüvelykjével. 

Hiányzott róla a gyűrű. Ez nem volt mindig így. Jeff megkérte a 

kezét, mindent úgy csinált, ahogyan a nagykönyvben meg van 

írva. Engedélyt kért előtte Kat apjától. Letérdelt, amikor eljött 

a pillanat. Semmi giccses körítés. Nem rejtette süteménybe a 

gyűrűt, és nem a Madison Square Garden kivetítőjén tette fel a 

nagy kérdést. Klasszikus, romantikus és hagyományos lánykérés 

volt, mert tudta, hogy Kat pontosan ilyet szeretne. 

 Könnyek gyűltek a szemébe. 

 Kat visszafelé haladt a különböző arccal és hajviselettel 

felszerelkezett agglegények tengerében, majd hirtelen megállt az 

ujja. Egy hosszú másodpercig szótlanul meredt a monitorra, nem 

mert megmozdulni, még a lélegzetét is visszatartotta. 

 Azután apró sikoly hagyta el az ajkát. 

 A régi szívfájdalom egy szempillantás alatt visszatért. Olyan 

frissen és elevenen hasított belé a kín, mintha Jeff most sétált 

volna ki az ajtón, egyetlen másodperccel, és nem tizennyolc évvel 

ezelőtt. Kinyújtotta remegő kezét, és megérintette az arcát. 



 Jeff. 

 Még mindig olyan átkozottul jóképű. Kicsit megöregedett, 

őszülni kezdett a halántéka, de jól állt neki. Kat mindig is 

sejtette, hogy így lesz. Jeff az a fajta pasas volt, aki a korral csak 

még vonzóbbá válik. Megsimogatta a fényképen az arcát. 

Könnycsepp csordult ki a szeméből. 

 Jaj, istenem. 

 Kat megpróbálta összeszedni magát, hátrébb lépni, és 

objektívebben szemlélni a történteket, ám a szoba forogni 

kezdett vele, és nem volt hajlandó lelassulni. Még mindig remegő 

kézzel megkereste az egeret, és a profilképre kattintott, hogy 

kinagyítsa. 

 A képernyő átváltott a következő oldalra. Jeff flanelingben 

és farmerban, zsebre dugott kézzel állt rajta, a szeme kéken 

világított, mintha színes kontaktlencsét viselne. Annyira jóképű. 

Olyan gyönyörű. Vékonynak és kisportoltnak tűnt, ami újabb 

emlékeket hozott a felszínre Kat lelkének mélyéről. 

Megkockáztatott egy pillantást a hálószobájára. Ebben a 

lakásban élt már akkor is, amikor még együtt voltak. Jártak itt 

férfiak Jeff után is, azonban soha egyikükkel sem tudott azokra a 

csúcsokra eljutni, amelyekre vele. Tudta, milyen nevetségesen 

hangzik, de Jeff karjaiban dalra fakadt a teste. Nem a technika 

vagy a méret jelentette a különbséget. Hanem – bármily kevéssé 

hangzik is erotikusnak – a bizalom. Ettől volt olyan észvesztőén 

jó vele a szex. Kat úgy érezte, biztonságban van mellette. 

Magabiztosnak, gyönyörűnek és szabadnak gondolta magát, 

amikor együtt voltak. Előfordult, hogy veszekedtek, ám Jeff 

sosem tett olyat, ami miatt Kat sebezhetőnek vagy 

feszélyezettnek érezte volna magát. 

 Kat soha egyetlen más férfi oldalán sem élt át ehhez 



hasonlót. 

 Visszanyelte a könnyeit, és rákattintott a teljes profil 

linkjére. A személyes bemutatkozás egyetlen rövid és – Kat 

szerint – tökéletes mondatból állt: 

 

Majd meglátjuk, mi lesz belőle. 

 

 Semmi erőlködés. Semmi nagyszabású terv. Semmi 

előfeltétel, garancia vagy vad elvárás. 

 Majd meglátjuk, mi lesz belőle. 

 Lejjebb húzta az egeret a családi állapotra. Az elmúlt 

tizennyolc évben Kat számtalanszor eltűnődött azon, vajon 

hogyan alakult Jeff élete, ezért érthető módon most is ez volt az 

első kérdése: mi történt Jeff-fel, ami miatt egyszerre felbukkant 

egy társkereső oldalon? 

 És ha már itt tartunk, velem mi történt? – tette fel magának a 

kérdést Kat. 

 A családi állapot rubrikában ezt olvasta: „özvegy”. 

 Hoppá. 

 Megpróbálta elképzelni: Jeff feleségül vesz egy nőt, együtt él 

vele, szereti, és a nő végül meghal. Nem sikerült. Még nem. Az 

agya blokkolta a képet. Teljesen természetes reakció. Semmi 

gond. Nincs értelme fennakadni rajta. Özvegy. 

 Alatta újabb sokkoló információ: „egy gyerek”. 

 Az életkora vagy a neme nem volt feltüntetve, bár 

természetesen nem is számított. Minden felfedezés, minden egyes 

új adat a férfiról, akit egykor teljes szívével szeretett, ismét 

kibillentette a helyéről Kat világát. Jeffnek volt egy teljes élete 

nélküle. Miért volt ez akkora meglepetés? Mégis, mire számított? 

A szakításuk egyszerre tűnt váratlannak és elkerülhetetlennek. 



Jeff sétált ki az ajtón, viszont Kat hibája volt, hogy így történt. 

Egy szempillantás alatt eltűnt, akárcsak Kat egész addig ismert 

és tervezett élete. 

 Most pedig visszatért. Száz vagy kétszáz végigkattintgatott 

profilkép között megbújva, de újra itt volt. 

 Már csak egyetlen kérdés maradt: mihez kezdjen most ezzel? 



Második fejezet 

 

Gerard Remingtont mindössze néhány óra választotta el attól, 

hogy megkérje Vanessa Moreau kezét, amikor elsötétült előtte a 

világ. A lánykérés, mint Gerard Remington világában szinte 

minden, gondosan meg volt tervezve. Az első lépés: hosszas 

keresgélés után Gerard vásárolt egy 2,93 karátos, négyzet 

alakúra csiszolt, VVS1 tisztaságú, F színfokozatú, 

platinafoglalatú gyémánt eljegyzési gyűrűt. A Nyugati 

Negyvenhetedik utcában, Manhattan gyémántnegyedében vette 

egy híres ékszerész üzletében – nem valamelyik túlárazott 

nagyobb boltban, hanem egy kis bódéban a Hatodik sugárút 

közelében. 

 A második lépés: repülőgépe, a JetBlue 267-es járata reggel 

7.30kor indul a bostoni Logan repülőtérről, és 11.31-kor landol 

St. Maartenben, ahol Vanessával felszállnak egy Anguillára tartó 

kisrepülőre, amely 12.45-kor érkezik meg a szigetre. 

 A harmadik, negyedik stb. lépés: egy kétszintes villában 

fognak megszállni a Meads-öbölre néző Viceroyban, úsznak egyet 

a medencében, szerelmeskednek, letusolnak, felöltöznek, és 

megvacsoráznak a Blanchardsban. Este hétre foglalt asztalt. 

Gerard felhívta telefonon az éttermet, és megbeszélte a 

főpincérrel, hogy készítsen elő egy palackkal Vanessa kedvenc 

borából, a 2005-ös évjáratú, Pessac-Leognanban szüretelt, 

bordeaux-i Chateau Haut-Bailly Grand Crus Classeból. Vacsora 

után Gerard és Vanessa mezítláb sétálnak majd a tengerparton, 

kéz a kézben. Megnézte a holdnaptárban, és kiderítette, hogy 

majdnem telihold lesz abban az időpontban. A parton, 



kétszáztizennyolc méterre az étteremtől (lemérette), volt egy 

nádtetős kunyhó, nappal búvárfelszerelés- és vízisíkölcsönzőként 

működött. Éjszaka azonban senki nem tartózkodott benne. Egy 

helyi virágárus huszonegy szál (ennyi hete ismerték egymást) 

fehér liliommal (Vanessa kedvenc virágával) borítja be a 

tornácot. Lesz ott egy vonósnégyes is. A Gerard által megadott 

jelre a kvartett eljátssza Keane-től a Somewhere Only We Know 

című számot, Vanessával eldöntötték, hogy örökké ez lesz az ő 

daluk. Azután, mivel mindketten kedvelik a hagyományokat, 

Gerard fél térdre ereszkedik. Lelki szemei előtt látta Vanessa 

reakcióját: elakad a lélegzete a meglepetéstől, könnyek szöknek a 

szemébe, örömében a szája elé kapja a kezét. 

 „Beléptél a világomba, és örökre megváltoztattad – mondja 

majd Gerard. – Fogtad ezt az agyagdarabot, és átváltoztattad 

valami sokkal erősebbé, boldogabbá és élettelibbé, mint amilyet 

valaha lehetségesnek gondoltam. Szeretlek. Teljes lényemmel 

szeretlek. Mindenedet szeretem. Mosolyod bearanyozza az 

életem. Te vagy a leggyönyörűbb és legszenvedélyesebb nő a 

világon. Kérlek, tegyél a világ legboldogabb emberévé, és gyere 

hozzám feleségül!” 

 Gerard még dolgozott a pontos szövegen – azt akarta, hogy 

tökéletes legyen –, amikor elsötétült előtte a világ. De minden 

egyes szó igaz volt. Szerelmes volt Vanessába. Tiszta szívéből 

szerette. Gerard nem volt az a romantikus típus. Élete során 

számtalanszor kellett csalódnia az emberekben. A tudományban 

sosem. Az igazat megvallva, mindig is jól érezte magát egyedül, 

mikrobákkal és organizmusokkal viaskodott, új gyógyszereket és 

hatóanyagokat fejlesztett ki. Elégedett volt a laboratóriumában, 

a Benesti Gyógyszervállalatnál, amikor képleteket vagy 

egyenleteket írt fel a táblára krétával. Fiatalabb kollégái ezt 



nagyon régimódinak tartották. Szeretett krétával írni a táblára. 

Segítette a gondolkodásban – a kréta illata, a por, ahogyan az 

ujjai bepiszkolódnak, a szivacs tapintása –, szerette, hogy olyan 

könnyű törölni, hiszen a tudományban ritka az, ami állandó. 

 Ezekben a pillanatokban Gerard mindig elégedettnek érezte 

magát. 

 Elégedettnek. De nem boldognak. 

 Vanessa volt az első dolog az életében, ami boldoggá tudta 

tenni. 

 Gerard kinyitotta a szemét, és a nőre gondolt. Vanessával 

minden olyan volt, mintha a tizedik hatványára emelkedett 

volna. Egyetlen nő sem volt még ilyen hatással rá mentálisan, 

érzelmileg, és természetesen fizikailag, mint Vanessa. És biztosan 

tudta, hogy soha senki más nem is lesz. 

 Kinyitotta a szemét, ám a sötétség megmaradt. Először azt 

gondolta, talán még mindig otthon van, de ahhoz túl hideg volt. 

A digitális termosztátot a lakásában mindig 21,5 fokra állította. 

Mindig. Vanessa gyakran cukkolta a precizitása miatt. Élete 

során nemegyszer mondták azt Gerardra, hogy túlságosan 

analitikus a hozzáállása mindenhez, sőt, egyesek azzal vádolták, 

hogy kényszerbeteg. Vanessa azonban megértette. Megértette, 

sőt, elbűvölőnek találta ezeket a szokásokat. 

 „Ettől vagy nagy tudós és szerető férfi” – írta neki egyszer a 

nő. Elmagyarázta Gerardnak, hogy azokat, akiket manapság 

úgy diagnosztizálnak, hogy a „spektrumon vannak”, régen 

zseniknek tartották a művészetben, a tudományban vagy az 

irodalomban, mostanában azonban gyógyszerekkel tompítják le 

az érzékeiket, és uniformizálják őket. 

 „A zseni mindig a szokatlanból ered” – magyarázta Vanessa. 

 „És én szokatlan vagyok?” 



 „A létező legjobb módon, édesem.” 

 Miközben a szíve megtelt a kedves emlékekkel, Gerard orrát 

különös szag csapta meg. Valami nyirkos, dohos, mint... 

 Mint a föld. A friss föld. 

 Hirtelen rátört a pánik. Továbbra is a vaksötétben fekve, 

megpróbálta az arcához emelni a kezét. Nem tudta. Valamivel 

meg volt kötve a csuklója. Először kötélnek gondolta, de nem, 

valami vékonyabb. Talán drót. Megpróbálta a lábát mozdítani. 

Az is össze volt kötözve. Megfeszítette a hasizmait, és a levegőbe 

lendítette a két lábát, de a lábfeje beleütközött valamibe. Valami 

fába. Közvetlenül a feje fölött. Mintha egy... 

 Összerándult a gyomra a rettegéstől. 

 Hová került? Hol van Vanessa? 

 – Hahó! – kiabálta. – Hahó! – Megpróbált felülni, azonban a 

mellkasát is kötelék szorította le. Nem tudott megmozdulni. 

Várta, hogy a szeme hozzászokjon a sötéthez, de ez csak nem 

akart bekövetkezni. – Hahó! Valaki? Segítség! Kérem, 

segítsenek! 

 Zajt hallott. Közvetlenül a feje fölött. Mintha kaparászás 

vagy csoszogás... 

 Vagy lépések? 

 Lépések közvetlenül a feje fölött. 

 Gerard elgondolkodott. A sötétség. A friss föld szaga. A 

válasz egyértelmű volt, mégis kellett néhány másodperc, míg 

felfogta. 

 A föld alatt vagyok, gondolta. Élve eltemetve. 

 Ekkor kezdett el sikítani. 



Harmadik fejezet 

 

Kat sokkal inkább elájult, semmint elaludt. 

Mint minden hétköznap, ezúttal is az iPhone-ja ébresztette egyik 

véletlenszerűen kiválasztott kedvencével – ezúttal a Bulletproof 

Weeks szólalt meg Matt Nathansontól reggel hatkor. Nem 

kerülte el Kat figyelmét, hogy ugyanabban az ágyban aludt, 

amelyikben annak idején Jeff-fel. A falakat még mindig ugyanaz 

a sötét fából készült lambéria borította. Az előző tulajdonos 

hegedűművész volt a New York-i Filharmonikusoknál, és úgy 

döntött, hogy az egész, ötvenöt négyzetméteres apartmant 

hajóbelsővé alakítja át. Sötét fa borított mindent, kerek 

hajóablakokkal. Jeff-fel sokat nevettek rajta, eljátszották, hogy 

inog a hajó, vagy süllyed, mentőcsónakba kell átszállniuk, vagy 

kalózok támadnak rájuk. 

 A szerelem még a giccset is képes szívbe markolóvá tenni. 

 „Ez a hely annyira nem te vagy” – mondta mindig Jeff. 

 Akkoriban Jeff, természetesen, vidámabbnak és 

boldogabbnak látta menyasszonyát a környezeténél, most 

viszont, tizennyolc évvel később, ha valaki belépett a lakásba, 

többnyire úgy ítélte meg, hogy az apartman tökéletesen illik 

Kathez. Mint ahogy idővel a házastársak is hasonlítani kezdenek 

egymásra, ő is idomult a helyhez, ahol élt. 

 Kat eljátszott a gondolattal, hogy ágyban marad, és alszik 

még egy keveset, azonban tizenöt perc múlva kezdődött az órája. 

Oktatója, Aqua, egy skizofrén személyiségzavarral küszködő, 

alacsony termetű transzvesztita, semmilyen kifogást nem 

fogadott el a mulasztásra. Ráadásul Stacy is ott lesz, és Kat azt 



remélte, hogy sikerül megbeszélnie vele ezt az egész 

Jeff-fejleményt. Belebújt a jóganadrágjába, felhúzott egy topot, 

magához vett egy üveg vizet, és az ajtó felé indult. A tekintete 

megakadt az íróasztalon álló számítógépen. 

 Ugyan mi baj lehet belőle, ha vet rá egy gyors pillantást? 

 Még mindig a YouAreJustMyType.com kezdőoldala foglalta 

el a monitort, bár a rendszer kidobta két óra inaktivitás után. 

„Izgalmas bevezető ajánlatot” kínáltak az „új tagoknak” (ki 

más lenne jogosult egy bevezető ajánlattal), egy hónapnyi 

„korlátlan hozzáférést” (bármit is jelentsen ez) mindössze 5,74 

dollárért, amit „diszkréten terhelnek” (he?) az ember 

hitelkártyájára. Kat szerencséjére Stacy egy teljes évre 

előfizetett neki. Juhéjj. 

 Kat beírta a felhasználónevét és a jelszavát, majd lenyomta 

az „ENTER” billentyűt. Máris üzenetek várták különféle 

férfiaktól. Nem foglalkozott velük. Megkereste Jeff profilját – 

éjjel természetesen elmentette a kedvencei közé. 

 A „VÁLASZ” gombra kattintott. Az ujjai megálltak a 

levegőben a billentyűzet fölött. 

 Mit írjon neki? 

 Semmit. Legalábbis egyelőre. Előbb át kell gondolnia. És 

most nincs rá idő. Mindjárt kezdődik az órája. Kat megrázta a 

fejét, felállt, és kilépett az ajtón. Mint minden hétfőn, szerdán és 

pénteken, ezúttal is elkocogott a Hetvenkettedik utcáig, és 

bement a Central Parkba. Strawberry Fields „polgármestere”, 

Gary, egy utcai művész, aki a turisták adományaiból élt, már 

kiterítette a virágait a John Lennon Imagine-emlékmozaikra. 

Mindennap megtette, de ritkán kezdte ilyen korán a napot. 

 – Helló, Kat – üdvözölte, és egy szál rózsát nyújtott felé. 

 Kat elvette a virágot. 



 – Jó reggelt, Gary. 

 Elsietett a Bethesda-terasz mellett. A tó még csöndes volt – 

nem úsztak rajta csónakok –, azonban a szökőkútból spriccelő 

vízcseppek gyöngysorként csillogtak. Kat balra fordult egy 

ösvényen, amely Hans Christian Andersen hatalmas szobra 

közelében haladt el. Tyrell és Billy, a két hajléktalan (persze, az 

is lehet, hogy San Remó-i milliárdosok voltak, csak hobbiból 

öltöztek csövesnek), mint minden áldott reggel, ezúttal is ott 

ültek, és kártyáztak. 

 – Jó a segged, kislány – szólt oda Tyrell. 

 – Neked is – felelte Kat. 

 Ez tetszett Tyrellnek. Felállt, megrázta a csípőjét, aztán 

összeütötte a tenyerét Billyvel – a kártyalapok közben a földre 

estek. Billy dühbe gurult. 

 – Szedd össze! – kiáltott Tyrellre. 

 – Nyugi, haver, csigavér! – Aztán Kathez: – Órád lesz ma 

reggel? 

 – Igen. Hányan vannak? 

 – Nyolcán. 

 – Stacy volt már erre? 

 A név puszta említésére mindkét férfi levette a sapkáját, és a 

szívére szorította tisztelete jeléül. 

 – Az Úr legyen irgalmas hozzánk – mormolta Billy. 

 Kat összevonta a szemöldökét. 

 – Még nem – felelte Tyrell. 

 Kat továbbment, és megkerülte a tavat. A part mentén már 

kora reggel hajómodellek versenyeztek egymással. A 

Kerbs-csónakház mögött Aqua ült a földön lótuszülésben. A 

szeme csukva volt. Az afroamerikai apától és zsidó anyától 

származó Aqua a saját bőrszínére azt mondta, hogy tejeskávé 



némi tejszínnel. Ahogy most az alacsony, karcsú férfi tökéletesen 

mozdulatlanul ült, nem emlékeztetett arra az örökmozgó srácra, 

akivel Kat sok-sok évvel korábban összebarátkozott. 

 – Késtél – mondta Aqua anélkül, hogy kinyitotta volna a 

szemét. 

 – Ezt meg hogy csinálod? 

 – Mit? Hogyan látlak csukott szemmel? 

 – Igen. 

 – A jógimesterek titkos trükkje – felelte Aqua. – Úgy hívják: 

leskelődés. Ülj le! 

 Kat leült. Egy perc múlva megérkezett Stacy. Aqua őt nem 

dorgálta meg. Aqua eredetileg a park közepén található nagy 

füves részen tartotta az órákat – egészen addig, amíg Stacy nem 

csatlakozott hozzájuk, hogy nagy nyilvánosság előtt mutassa be 

hajlékony testét. Egy csapásra férfiak egész tömege mutatott 

érdeklődést a szabadban végzett jógagyakorlatok iránt. 

Aquának ez nem tetszett, ezért a reggeli órákat attól fogva csak 

nőknek tartotta, és áttette a helyszínt erre az eldugott pontra a 

csónakház mögött. Stacy „törzshelye” közvetlenül a fal mellett 

volt, hogy ne lássanak rá azok, akik esetleg messziről akarnák 

stírölni. 

 Aqua ászanákkal kezdte a gyakorlatot. Minden reggel, akár 

esett, akár fújt, akár havazott, Aqua órát tartott ezen a helyen. 

Nem volt meghatározott díja. A résztvevők annyit adtak neki, 

amennyit gondoltak. Csodálatos tanár volt – határozott, kedves, 

motiváló, őszinte, szellemes. Egyetlen apró érintéssel be tudott 

igazítani valakit lefelé néző kutya- vagy hőspózba, az ember 

mégis úgy érezte, hogy minden porcikája együtt mozdul vele. 

 Katnek többnyire sikerült belefeledkeznie a különböző 

jógapozíciókba. Keményen megdolgoztatta a testét. A légzése 



lelassult. Az elméje kikapcsolt. Kat ivott, néha dohányzott, és 

helytelenül táplálkozott. A munkája színtiszta méreg volt. Ám 

itt, Aqua megnyugtató hangon elmondott utasításait követve, 

általában sikerült megszabadulnia ezektől a dolgoktól. 

 Ma azonban nem. 

 Próbált ellazulni, átadni magát a pillanatnak, követni a zen 

tanításait, amelyek mind ostobaságnak hangzottak, ha nem 

Aqua szájából hallotta őket, de Jeff arca – amelyet ismert, és 

amelyet nemrég látott – folyamatosan kísértette. Aqua látta 

rajta, hogy lélekben nincs ott. Óvatosan bánt vele, kicsivel több 

időt adott neki a pózokra, s nem szólt semmit. 

 Az órák végén minden tanítványa felvette a hullapózt, és 

teljesen Aqua relaxációs bűbájának hatása alá került. A testük 

ellazult, mintha lebegnének. Aqua ekkor áldott, különleges 

napot kívánt mindnyájuknak. Azután néhány másodpercig még 

mozdulatlanul feküdtek, mélyeket lélegezve, bizsergő 

ujjhegyekkel. Majd lassan kinyitották a szemüket – mint Kat 

most –, és Aqua addigra eltűnt. 

 Kat fokozatosan tért magához. Akárcsak a többiek. Néma 

csöndben tekerték össze a matracukat, nem nagyon tudtak 

megszólalni. Stacy csatlakozott Kathez, sétáltak egy kicsit a tó 

körül. 

 – Emlékszel arra a fickóra, akivel találkozgattam 

mostanában? – kérdezte Stacy. 

 – Patrick? 

 – Igen, ő az. 

 – Aranyosnak tűnt – mondta Kat. 

 – Ki kellett adnom az útját. Kiderült, hogy titokban 

borzalmas dolgot művel. 

 – Micsodát? 



 – Spinningre jár – felelte Stacy. – Kat a szemét forgatta. – 

Ne már, Kat! Egy pasi, aki spinningre jár! Mégis, mi lesz a 

következő, intim torna? – Vicces dolog volt Stacyvel sétálgatni. 

Egy idő után már észre sem vették a pillantásokat és a 

bekiabálásokat. Nem sértődtek meg rajtuk, nem tettek úgy, 

mintha nem hallanák őket. Egyszerűen megszűntek létezni 

számukra, puszta háttérzajjá váltak. Kat sosem érezte annyira 

láthatatlannak magát, mint amikor Stacy oldalán lépkedett. 

 – Kat? 

 – Igen? 

 – Elmondod, mi a baj? 

 Nagydarab, felpumpált izmú férfi lépett Stacy elé, a haját 

hátranyalva hordta, a bicepszén kidagadtak az erek. Végigmérte 

Stacyt, a tekintete megállapodott a mellén. 

 – Ezek aztán a szép nagy dudák. 

 Stacy is megállt, végigmérte a pasast, a tekintete 

megállapodott az ágyékán. 

 – Ez aztán az apró farok. 

 Továbbmentek. Oké, a bekiabálások talán mégsem szűntek 

meg teljesen számukra. Stacy a közeledés módjától függően 

kezelte a férfiakat. Utálta a hencegőket és a nőcsábászokat – a 

durva alakokat. Ellenben a félénk fickókat, akik egyszerűen csak 

csodálták, és élvezték a látványt, Stacy sosem bántotta. Néha 

rájuk mosolygott, sőt, intett is nekik, mint valami híresség, aki 

ad egy keveset önmagából, mert tudja, hogy azzal boldoggá tesz 

másokat. 

 – Rámentem arra a honlapra tegnap éjjel – mondta Kat. 

 Stacy elmosolyodott. 

 – Máris? 

 – Igen. 



 – Ejha. Ez nem tartott sokáig. Össze is jöttél valakivel? 

 – Nem egészen. 

 – Akkor mi történt? 

 – Megtaláltam a régi vőlegényemet. 

 Stacy megtorpant, a szeme elkerekedett. 

 – Tessék? 

 – A neve Jeff Raynes. 

 – Azt akarod mondani, hogy te el voltál jegyezve? 

 – Nagyon régen. 

 – De rendesen eljegyezve? Gyűrű meg minden? 

 – Mi olyan meglepő ebben? 

 – Nem is tudom. Mióta vagyunk barátnők? 

 – Tíz éve. 

 – Igen, és ez idő alatt soha egyszer sem láttam olyat, hogy a 

szerelemnek akár a szele megcsapott volna. 

 Kat megvonta a vállát. 

 – Huszonkét éves voltam. 

 – Nem jutok szóhoz – hüledezett Stacy. – Te... eljegyezve! 

 – Nem léphetnénk túl ezen? 

 – De, persze, bocsi. És tegnap éjjel megtaláltad a profilját 

azon a honlapon? 

 – Igen. 

 – Mit mondtál? 

 – Kinek mit mondtam? 

 – Neki. 

 – Hát... 

 – „Hát”-tal nem kezdünk mondatot. 

 – Bárcsak nálam lenne a fegyverem – morogta Kat. 

 – Mit is írtál... Jeffnek? 

 – Semmit. 



 – Tessék? 

 – Nem írtam neki. 

 – Miért nem? 

 – Annak idején ő dobott engem. 

 – A vőlegényed. – Stacy még mindig a fejét ingatta. – És 

soha nem említetted. Tiszta hülyének érzem magam. 

 – Miért? 

 – Nem is tudom. Mindig azt gondoltam, hogy szerelmi 

ügyekben te is ugyanolyan cinikus vagy, mint én. 

 – És szerinted mitől lettem cinikus? – kérdezte Kat 

továbbindulva. 

 – Ott a pont. – Találtak egy üres asztalt a Central Park 

területén lévő Le Pain Quitodien nevű helyen, és kávét 

rendeltek. – Őszintén sajnálom – mondta Stacy. – Kat leintette. 

– Azért fizettem elő neked, hogy valaki végre lefektessen. Isten a 

megmondhatója, mekkora szükséged lenne rá. Senkit nem 

ismerek, akire nálad jobban ráférne. 

 – Ezt vegyem bocsánatkérésnek? – kérdezte Kat. 

 – Nem akartam régi sebeket feltépni. 

 – Nem nagy ügy. 

 Stacyt ezzel nem sikerült meggyőznie. 

 – Akarsz beszélni róla? Persze hogy akarsz. Én pedig majd 

elpusztulok a kíváncsiságtól. Mondj el mindent! 

 Így hát Kat elmondta az egész történetet Jeff-fel. Mesélt 

neki arról, hogyan ismerkedtek meg a Columbián, hogyan 

szerettek egymásba, hogyan gondolták öröknek a szerelmüket, 

hogyan kérte meg a kezét Jeff, hogyan változott meg minden 

Kat apjának meggyilkolása után, hogyan fordult magába Kat, 

hogyan ment el végül Jeff, őt pedig hogyan akadályozta meg a 

gyengesége vagy a büszkesége abban, hogy utánamenjen. 



 Amikor befejezte, Stacy csak ennyit mondott: 

 – Ejha. – Kat kortyolt egyet a kávéból. – És most, majdnem 

húsz évvel később, meglátod a régi vőlegényedet egy társkereső 

oldalon? 

 – Igen. 

 – Egyedülálló? 

 Kat felvonta a szemöldökét. 

 – Nős férfiak viszonylag ritkán regisztrálnak ilyen 

honlapokon. 

 – Persze, igazad van. Akkor mi a sztorija? Elvált? Vagy 

azóta is otthon ül, és epekedik, mint te? 

 – Én nem epekedem – felelte Kat. Majd hozzátette: – Nem 

elvált, özvegy. 

 – Ejha. 

 – Hagyd már abba ezt az „ejházást”. Hány éves vagy, hét? 

 Stacy elengedte a füle mellett a mini dühkitörését. 

 – Jeffnek hívják, igaz? 

 – Igen. 

 – Tehát amikor Jeff szakított veled, szerelmes voltál belé? 

 Kat nyelt egyet. 

 – Igen, természetesen. 

 – És ő is szeretett téged? 

 – A jelek szerint nem. 

 – Hagyd ezt abba! Inkább gondold végig, amit kérdeztem! 

Felejtsd el egy pillanatra, hogy dobott téged! 

 – Tudod, ez nem könnyű. Mindig is abban hittem, hogy a 

tettek számítanak, nem a szavak. 

 Stacy közelebb hajolt. 

 – Nem sokan vannak, akik többet tudnak nálam a szerelem 

és a házasság árnyoldaláról. Ezt te is elismered, igaz? 



 – Igen. 

 – Sokat meg lehet tudni a kapcsolatokról, amikor az 

embernek az a munkája, bizonyos értelemben, hogy 

szétrobbantsa őket. De az igazság az, hogy szinte az összes 

kapcsolatnak léteznek gyenge pontjai. Mindegyiken vannak 

kisebb-nagyobb repedések. Ez nem jelenti azt, hogy teljes 

egészében rossz vagy elhibázott kapcsolatok lennének. Tudjuk, 

hogy az életben minden összetett, és inkább szürke, mint fekete 

vagy fehér. Valahogy mégis azt reméljük, hogy a saját 

kapcsolatunk tiszta és őszinte lesz. 

 – Ez mind igaz, bár még mindig nem látom, hová akarsz 

kilyukadni – mondta Kat. 

 Stacy közelebb hajolt. 

 – Amikor Jeff-fel szakítottatok, szerelmes volt még beléd? 

Ne gyere nekem ezzel a „tettek számítanak” rizsával! Szeretett, 

vagy nem? 

 Mire Kat, anélkül, hogy különösebben gondolkodott volna 

rajta, rávágta: 

 – Igen. 

 Stacy egy ideig szótlanul bámulta barátnőjét. 

 – Kat? 

 – Mi az? 

 – Ismersz, tudod, hogy nem vagyok vallásos – mondta 

Stacy. – De ez az egész kicsit olyan, mintha a végzet vagy a sors 

keze lenne. – Kat ivott még egy kortyot a kávéból. – Mindketten 

egyedülállók vagytok. Mindketten szabadok vagytok. 

Mindkettőtöket megtaposott már valamelyest az élet. 

 – Mindketten sérültek vagyunk – tette hozzá Kat. 

 Stacy ezen elgondolkodott. 

 – Nem ezt akartam... Igen, persze, ebben is van valami. Nem 



is az a lényeg, hogy sérült, mint inkább... realista. – Stacy 

elmosolyodott, és félrekapta a tekintetét. 

 – Mi az? 

 Stacy ismét Kat szemébe nézett, a mosoly továbbra sem tűnt 

el az arcáról. 

 – Ez egy igazi tündérmese lehet. Ugye, te is tudod? – Kat 

nem válaszolt. – Csak még annál is jobb. Te meg Jeff jól 

megvoltatok együtt, igaz? – Kat még mindig nem szólt semmit. – 

Ne mondd, hogy nem érted, miről beszélek. Ezúttal mindketten 

nyitott szemmel kezdhetitek újra. Tündérmese lehet belőle, 

mégis valóságos. Látjátok a repedéseket, a lehetséges 

töréspontokat. Tapasztaltak vagytok, és már nincsenek irreális 

elvárásaitok. Mindketten tisztában vagytok vele, mit csesztetek 

el annyi évvel ezelőtt. Kat, figyelj rám! – Stacy átnyúlt az 

asztalon, és megragadta Kat kezét. Könnyek csillogtak a 

szemében. – Ebből kisülhet valami nagyon-nagyon jó. – Kat 

továbbra sem bírt megszólalni. Nem bízott a saját hangjában. 

Bele sem mert gondolni. De így is tudta. Pontosan tudta, mire 

gondol Stacy. – Kat? 

 – Amint hazaérek, írok neki. 



Negyedik fejezet 

 

Kat tusolás közben azon gondolkodott, pontosan mit is írjon 

Jeffnek. Tucatnyi lehetőséget végigzongorázott magában, az 

egyik idétlenebb volt, mint a másik. Utálta ezt az érzést. Utált 

azon görcsölni, mit írjon egy pasinak, mintha még mindig 

középiskolás lenne, és az öltözőszekrényébe akarna levélkét 

csúsztatni. Brrr. Sosem növünk ki ebből? 

 A tündérmese, amelyről Stacy beszélt. Tündérmese, mégis 

valóságos. 

 Belebújt a civil zsaruegyenruhájába – farmer és blézer –, 

majd felhúzott egy pár fűző nélküli papucscipőt. A haját copfban 

fogta össze hátul. Ahhoz sosem volt bátorsága, hogy rövidre 

vágassa, de szerette, ha nem lóg az arcába. Jeffnek is tetszett így 

a frizurája. A legtöbb férfi a hosszú, leomló tincsekért van oda. 

Jeff máshogy volt vele. „Imádom az arcodat. A vonásaidat, a 

szemedet...” 

 Kat leállította magát. 

 Ideje munkába indulnia. Majd később kitalálja, mit írjon 

neki. 

 A számítógép szinte incselkedett vele, mintha azt mondaná, 

úgysem mersz elindulni. Megtorpant. A monitorvédő buborékjai 

lassan járták monoton táncukat. Kat az órájára pillantott. 

 Legyünk túl rajta most, mondta magának. 

 Leült a számítógéphez, és ismét elővarázsolta a 

YouAreJustMyType.com oldalát. Amikor bejelentkezett, látta, 

hogy „izgalmas új érdeklődők” várnak rá. Nem foglalkozott a 

beérkezett üzenetekkel. Megkereste Jeff profilját, rákattintott a 



fényképére, és ismét elolvasta a bemutatkozó mondatát: 

 

Majd meglátjuk, mi lesz belőle. 

 

 Vajon mennyi idejébe telt Jeffnek kitalálnia valamit, ami 

ilyen egyszerű, csábító, mégsem sürgető? Egy meghívás, semmi 

több. Kat az „Üzenetküldés” ikonra kattintott. Megjelent egy 

kis ablak. A kurzor türelmetlenül villogott. 

 

 Kat azt gépelte: 

 
Igen, lássuk, mi lesz belőle. 

 

 Brrr. 

 Azonnal kitörölte. 

 Más üzenetekkel is próbálkozott: 

 
Nicsak, ki az? 
Ezer éve... 
Hogy vagy, Jeff? 
Jó újra látni az arcodat. 

 

 Törlés, törlés, törlés. Mindegyiket végtelenül idétlennek 

érezte. De talán ez a dolgok rendje. Nehéz fesztelennek, 

magabiztosnak vagy nyugodtnak látszani, amikor az ember 

éppen élete szerelmével akar találkozni. 

 Erről hirtelen eszébe jutott valami. Jeff imádta a nyolcvanas 

évek csöpögős videoklipjeit. Ez még a YouTube előtt volt, 

amikor nem nézhette meg az ember azonnal, amit csak akart. Ki 

kellett várnia, amíg a VH1 vagy valamelyik másik adó leadja. 

Kat lelki szemei előtt megjelent a kép, amint Jeff ül a 



számítógépe előtt, és a Tears for Fears, a Spandau Ballett, Paul 

Young vagy John Waite régi videoklipjeit nézi. 

 John Waite. 

 Neki volt egy korai MTV-klasszikusa, egy kvázi újhullámos 

popsláger, amely kivétel nélkül mindig meghatotta Katet, ha a 

rádióban vagy valami bárban véletlenül meghallotta egy 

nyolcvanas évekbeli válogatásban. Kat fülében ott csengett 

John Waite Missing You, vagyis „Hiányzol” című száma, és 

látta maga előtt a végtelenül giccses videót, amelyen John 

egyedül járja az utcákat, és közben azt énekli: „I ain’t missing 

you at all”, vagyis „egyáltalán nem is hiányzol”, de mindezt 

olyan fájdalmas hangon, hogy azzal teljesen feleslegessé teszi a 

következő sort („I can lie to myself” – „hazudhatom 

magamnak”). John Waite látványosan szenved egy bárban, 

felidézi a boldog pillanatokat a nővel, akit örökké szeretni fog, 

miközben folyamatosan ismételgeti, hogy egyáltalán nem is 

hiányzik neki. De hiszen halljuk, hogy ez hazugság. Látjuk 

minden lépésén, minden mozdulatán. Azután, a klip legvégén a 

magányos John hazamegy, felrakja a fülhallgatóját, és alkohol 

helyett zenébe fojtja a bánatát, ezért – egy rossz vígjáték 

shakespeare-i fordulatával – nem hallja, amikor a szerelme 

visszatér, és bekopog az ajtaján. A szerelme ismét kopogtat, az 

ajtóra tapasztja a fülét, majd elballag, John Waite pedig 

összetört szívvel énekli tovább, hogy egyáltalán nem is hiányzik 

neki, az idők végezetéig hazudva önmagának. 

 Ironikus. 

 Ez a klip állandó viccé vált kettőjük között. Amikor valami 

miatt el kellett válniuk, még ha csak rövid időre is, Jeff azt írta 

neki: „Egyáltalán nem is hiányzol!”, mire ő azt válaszolta: 

„Nyugodtan hazudhatsz magadnak!” 



 Igen, a szerelem néha banális tud lenni. 

 De amikor Jeff komoly akart lenni, akkor csak a dal címét 

írta le. Kat ujjai szinte önkéntelenül gépelték be az 

üzenetablakba: 

 
HIÁNYZOL. 

 

 Ránézett, és egy pillanatra eljátszott a gondolattal, hogy 

rákattint a „KÜLDÉS” gombra. 

 Ezzel alaposan túllőne a célon. Itt van Jeff a maga 

csodálatosan tapintatos bemutatkozásával, erre ő rázúdítja ezt. 

Na nem. Kitörölte, és megpróbálkozott egy másik üzenettel, a 

dal szó szerinti refrénjével: 

 
„Egyáltalán nem is hiányzol." 

 

 Ezt is túlzásnak érezte. Újabb törlés. 

 Oké, ebből elég. 

 Hirtelen támadt egy ötlete. Megnyitott egy másik ablakot, és 

megkereste a régi John Waite-videó linkjét. Legalább húsz éve 

nem látta, de még mindig ugyanolyan érzelgős volt. Tökéletes, 

bólintott magában Kat. Bemásolta a linket a szövegmezőbe. 

Alul megjelent a videoklip bárjelenetét ábrázoló kis kép. Kat 

ezúttal nem gondolkodott tovább. 

 Megnyomta a „KÜLDÉS” gombot, azután szinte kirohant a 

lakásból. 

* 

Kat a Hatvanhetedik utcában lakott az Upper West Side-on. A 

19. körzeti kapitányság, a munkahelye, szintén a Hatvanhetedik 



utcában volt, de annak a keleti végén, nem messze a Hunter 

College-tól. Szeretett munkába menni – keresztül kellett vágnia 

hozzá a Central Parkon. A rendőrség egy 1880-as években 

tervezett, patinás épületben kapott helyet, amelynek a stílusát 

valaki neoreneszánszként határozta meg. Kat nyomozóként 

dolgozott a harmadik emeleten. A tévében a nyomozóknak 

általában van valamilyen szakterületük, mint például a 

gyilkosságok, ám az efféle kategóriák és csoportosítások már 

régen megszűntek. Abban az évben, amikor az apját megölték, 

majdnem négyszáz gyilkosság történt a körzetben. Az idén eddig 

mindössze tizenkettő. A hattagú gyilkossági nyomozócsoportok 

okafogyottakká váltak. 

 Amint Kat belépett az ajtón, az ügyeletes őrmester, Keith 

Inchierca odaszólt neki: 

 – A kapitány azonnal látni akar. 

 Keith vaskos hüvelykujjával felfelé bökött, mintha Kat nem 

tudná, hol található a kapitány irodája. Kettesével vette a 

lépcsőfokokat, úgy sietett fel a második emeletre. A Stagger 

kapitányhoz fűződő személyes kapcsolata ellenére ritkán 

rendelték be az irodájába. 

 Halkan bekopogott az ajtón. 

 – Bújj be! 

 Kat benyitott. Az iroda szűk volt, és szürke, mint az eső 

áztatta aszfalt. Stagger lehajtott fejjel görnyedt az íróasztala 

fölé. Katnek hirtelen kiszáradt a szája. Stagger ugyanígy 

hajtotta le a fejét tizennyolc évvel korábban, amikor bekopogott 

hozzá. Kat akkor nem értette. Legalábbis először. Mindig azt 

hitte, hogy tudni fogja, amikor eljön az a kopogás. Hogy lesz 

valamiféle előérzet, ami jelzi. Legalább százszor elképzelte: késő 

éjszaka lesz, szakadó eső, dörömbölés az ajtón. Mire kinyitja az 



ajtót, már tudja, miről van szó. A tekintete találkozik egy 

zsaruéval, megrázza a fejét, látja a rendőr lassú bólintását, majd 

sikítva összeroskad: „Neeem!” 

 De amikor valóban eljött a pillanat, amikor Stagger 

megérkezett a hírrel, amely kettévágta az életét – azelőttre és 

azutánra –, a nap hét ágra sütött, és gyönyörű idő volt. Kat 

éppen az egyetemi könyvtárba készült, mert a Marshall-tervről 

kellett dolgozatot írnia. Még erre is emlékezett. Az az átkozott 

Marshall-terv. Szóval, kinyitotta az ajtót, hogy még időben 

odaérjen, és meglátta Staggert, lehajtott fejjel, mint most, 

Katnek pedig fogalma sem volt, mit kereshet ott. A férfi nem 

nézett a szemébe. Az igazság – a bizarr, szégyenteljes igazság – az 

volt, hogy először azt hitte, hozzá jött. Mindig is gyanította, 

hogy tetszik Staggernek. A fiatal zsaruk, különösen azok, akik az 

apját egyfajta apafigurának tekintették, hajlamosak voltak 

beleszeretni. Ezért amikor Stagger felbukkant a küszöbön, ezt 

gondolta: annak ellenére, hogy Jeff már eljegyezte, Stagger 

megpróbálja őt elcsábítani. Nem erőszakosan, mert Stagger – aki 

keresztségben a Thomas nevet kapta, csak soha senki nem hívta 

úgy – nem az a fajta volt. Inkább kedvesen. 

 Amikor Kat meglátta Stagger ingén a vért, összeszűkült a 

szeme, de még akkor sem sejtette. Aztán a férfi megszólalt, és az 

a három szó, az a három egyszerű szó bombaként robbant fel Kat 

mellkasában, darabokra tépve az egész világát: „Baj van, Kat.” 

 Stagger most már az ötvenhez közelített, megnősült, négy fiú 

apja volt. Az íróasztalán fényképek sorakoztak. Az egyiken a 

fiatal Stagger állt a néhai társával, Henry Donovan gyilkossági 

nyomozóval, vagyis Kat apjával. Ez a dolgok rendje. Aki 

szolgálat közben hal meg, annak mindenhová kikerül a fotója. 

Néhányaknak kedves emlék. A többieknek fájdalmas 



emlékeztető. A Stagger mögötti falon bekeretezett kép lógott 

Stagger legidősebb fiáról, amint a középiskolai 

lacrosse-csapatban játszik. Stagger és a felesége Brooklynban 

laktak. Biztosan szép életük van, gondolta Kat. 

 – Hívattál, kapitány? – A rendőrség épületén kívül 

Staggernek szólította, hivatalos ügyekben azonban maradt a 

kapitánynál. Amikor Stagger felnézett, Kat meglepetten látta, 

hogy az arca egészen szürke. Önkéntelenül hátrált egy lépést. 

Nem akarta újra meghallani azt a három szót, ezért inkább 

megelőzte: – Mi a baj? – kérdezte Kat. 

 – Monte Leburne – felelte Stagger. 

 Hirtelen mintha az összes levegőt kiszippantották volna a 

szobából. Azok után, hogy egész életében csak rombolt és 

pusztított, Monte Leburne most életfogytig tartó 

börtönbüntetését töltötte a New York-i rendőrség gyilkossági 

nyomozójának, Henry Donovannek a meggyilkolásáért. 

 – Mi van vele? 

 – Haldoklik. 

 Kat bólintott, húzta az időt, próbálta összeszedni magát. 

 – Mi baja? 

 – Hasnyálmirigyrák. 

 – Mióta beteg? 

 – Nem tudom. 

 – Miért csak most szólsz róla? 

 Élesebb volt a hangja, mint amilyennek szánta. Stagger 

ránézett. Kat bocsánatkérő mozdulatot tett. 

 – Én is csak most tudtam meg – felelte Stagger. 

 – Folyamatosan próbálok bejutni hozzá. 

 – Igen, tudom. 

 – Régebben megengedte. De az utóbbi időben... 



 – Azt is tudom. 

 Csönd. 

 – Még mindig a Clintonban ül? – kérdezte Kat. A Clinton egy 

legszigorúbb biztonsági fokozatú büntetés-végrehajtási 

intézmény volt New York állam északi részén, a kanadai határ 

közelében, ránézésre a legmagányosabb, legkietlenebb hely az 

egész világon. New York Cityből kocsival hat óra alatt lehetett 

eljutni oda. Kat túlságosan sokszor megtette már azt a 

nyomasztó utat. 

 – Nem. Átvitték a Fishkillbe. 

 Remek. Az jóval közelebb volt. Másfél óra alatt meg lehet 

tenni. 

 – Mennyi ideje van hátra? 

 – Nem sok. 

 Stagger felállt, és megkerülte az asztalt, talán, hogy 

megölelje Katet, de aztán megtorpant. 

 – Ez jó hír, Kat. Megérdemli a halált. Sőt, még annál is 

rosszabbat érdemelne. 

 Kat megrázta a fejét. 

 – Nem. 

 – Kat... 

 – Beszélnem kell vele még egyszer. 

 A férfi lassan bólintott. 

 – Sejtettem, hogy ezt fogod mondani. 

 – És? 

 – Már beadtam egy látogatási kérelmet. Leburne nem 

hajlandó találkozni veled. 

 – Nem érdekel – vágta rá Kat. – Zsaru vagyok, ő pedig egy 

elítélt gyilkos, aki éppen arra készül, hogy a sírba vigyen egy 

súlyos titkot. 



 – Kat... 

 – Mi az? 

 – Még ha most szóra tudod is bírni, de mindketten tudjuk, 

hogy ez nem fog megtörténni, akkor sem érné meg a tárgyalást. 

 – Felvehetjük magnóra. Vallomás a halálos ágyon. – Stagger 

kétkedve nézett rá. – Meg kell próbálnom – mondta Kat. 

 – Nem fog szóba állni veled. 

 – Elvihetem az egyik kocsit? – Stagger behunyta a szemét, 

nem válaszolt. – Kérlek, Stagger! 

 Ennyit arról, hogy szolgálatban mindig kapitánynak 

szólítja. 

 – A társaddal megbeszélted? 

 – Persze – hazudta Kat. – Természetesen. 

 – Nem mintha sok választásom lenne – sóhajtott fel Stagger 

beletörődve. – Bánom is én, menjél! 



Ötödik fejezet 

 

Gerard Remington végre meglátta a napfényt. 

Fogalma sem volt, mennyi ideig lehetett a sötétben. A hirtelen 

világosság szupernóvaként robbant a szemébe. Szorosan 

lehunyta a szemhéját. El akarta takarni az arcát, azonban a keze 

még mindig meg volt kötözve. Pislogni próbált, mert a szeme 

könnybe lábadt a fénytől. 

 Valaki állt közvetlenül fölötte. 

 – Ne mozdulj! – szólalt meg egy férfihang. Gerard nem 

mozdult. Halk csattanást hallott, és rájött, hogy a férfi éppen 

elvágja a kötelékeit. Egy futó pillanatra átjárta a remény. Talán 

azért jött, hogy megmentsen, gondolta Gerard. – Felállni! – mondta 

a férfi. Enyhe akcentusa volt, talán karibi vagy dél-amerikai. – 

Fegyver van nálam. Egy rossz mozdulat, és megölünk, aztán 

elásunk. Megértetted? 

 Gerard szája ki volt száradva, de azért sikerült válaszolnia: 

 – Igen. 

 Kimászott a... miből is? Ládából? Gerard Remington végre 

meglátta, miben tartották fogva hosszú órák (napok?) óta. A 

méretét tekintve valahol egy koporsó és egy kis szoba közé 

lehetett saccolni, nagyjából egy méter magas, egy méter széles, és 

két méter hosszú lehetett. Amikor felállt, Gerard látta, hogy sűrű 

erdő veszi körül. A láda be volt ásva a talajba. Mint egy bunker. 

Talán arra használták, hogy vihar idején itt húzzák meg 

magukat, vagy a gabonát tárolták benne. Nehéz lett volna 

megmondani. 

 – Kimászni! – hangzott az utasítás. 



 Gerard hunyorogva nézett rá. A férfi – vagy inkább kamasz 

– nem lehetett több húszévesnél – nagydarab volt és izmos. A 

kiejtése most már inkább portugálnak vagy brazilnak tűnt, bár 

Gerard nem volt szakértője a témának. Rövid haja apró csigákba 

göndörödött. Szakadt farmert és szűk pólót viselt, amely szinte 

elszorította hatalmas bicepszét. 

 És fegyver volt nála. 

 Gerard kimászott a ládából a fák közé. A távolban egy 

kutyát pillantott meg – mintha egy csokoládébarna labrador 

futott volna egy ösvényen. A férfi lecsukta a bunker tetejét, mire 

a láda azonnal láthatatlanná vált. Csak két jókora fémgyűrű, egy 

lánc és egy lakat árulta el, hogy van ott valami. 

 Gerard szédülni kezdett. 

 – Hol vagyok? 

 – Bűzlesz – mondta a fiatal férfi. – Ott, a fa mögött van egy 

slaug. Mosd le magad, végezd el a dolgodat, és vedd föl ezt. 

 Terepszínű, egyrészes overallt nyomott Gerard kezébe. 

 – Nem értem, mi ez az egész – szólalt meg Gerard. 

 Az izmos, fiatal férfi közelebb lépett hozzá. Ugráltatni 

kezdte a mellizmait és a tricepszét. 

 – Azt akarod, hogy szétrúgjam a segged? 

 – Nem. 

 – Akkor tedd, amit mondok. 

 Gerard nyelni próbált, de ki volt száradva a torka. A slaug 

felé fordult. Kit érdekel a mosdás? Mindjárt szomjan hal. Futni 

kezdett a tömlő felé, azonban megbicsaklott a térde, és kis híján 

orra bukott. Túl hosszú ideig volt abban a ládában. Sikerült 

talpon maradnia, és végül eljutott a slaughoz. Megnyitotta a 

csapot. Mohón itta a vizet. Olyan íze volt, mint, nos, mint egy 

régi vizestömlőnek, de nem foglalkozott vele. 



 Gerard azt várta, hogy a férfi ismét rámordul, ám az 

egyszerre türelmes lett. Gerardot ez valami miatt 

nyugtalanította. Körülnézett. Hol lehet? Körbefordult abban a 

reményben, hátha megpillant egy tisztást, egy utcát vagy 

valamit. De nem látott mást, csak fákat. 

 A fülét hegyezte. Továbbra sem hallott semmit. 

 Hol van Vanessa? Még mindig a repülőtéren várja, értetlenül, de 

épen és egészségesen? Vagy őt is elkapták? 

 Gerard Remington a fa mögé lépett, és levette mocskos 

ruháit. A férfi egy pillanatra sem vette le róla a tekintetét. 

Gerard eltűnődött, vajon mikor vetkőzött utoljára meztelenre 

egy másik férfi előtt. Feltehetően középiskolás korában, 

testnevelésórán. Fura dolognak tűnt, hogy ilyenkor ezen jár az 

esze. 

 Hol lehet Vanessa? Vajon rendben van? 

 Természetesen nem tudta a választ. Semmit sem tudott. 

Fogalma sem volt, hol van, ki ez a férfi, és mit keres itt. Gerard 

próbált lehiggadni, és racionálisan végiggondolni a következő 

lépést. Együtt kell működnie ezzel a fickóval, és mindent 

elkövetnie, hogy megtalálja a kiutat ebből a helyzetből. Gerard 

gyorsan emlékeztette magát, hogy okos, és ettől máris egy fokkal 

jobban érezte magát. 

 Okos vagyok, gondolta. Van egy nő, akit szeretek, van egy remek 

állásom, fényes jövő áll előttem. 

 Ennél az izompacsirtánál ugyan fegyver volt, az 

intelligenciája viszont akkor sem érhetett fel az övével. 

 – Igyekezz! – szólalt meg végül a férfi. 

 Gerard lemosta magát a slauggal. 

 – Van egy törülközője? – kérdezte. 

 – Nincs. – Gerard vizesen belebújt az overallba. Reszketett. 



A félelem, a kimerültség, a zavarodottság és az éhezés megtette 

hatását. – Látod azt az ösvényt? 

 A férfi izmos karjával abba az irányba mutatott, amerre 

Gerard a kutyát látta. 

 – Igen. 

 – Kövesd egészen a végéig! Ha letérsz róla, agyonlőlek. 

 Gerard nem vesződött azzal, hogy kérdéseket tegyen fel. 

Elindult a keskeny ösvényen. A menekülés nem tűnt lehetséges 

opciónak. Még ha a férfi nem lövi agyon, akkor is hová menne? 

Talán elrejtőzhetne a fák között. Reménykedhetne, hogy sikerül 

leráznia. De fogalma sem volt, merre induljon. Ha jobbra menne, 

vajon egy országútra bukkanna ki, vagy csak még mélyebbre 

hatolna a rengetegben? 

 Őrültség lett volna megkockáztatni. 

 Ráadásul, ha ezek az emberek meg akarták volna ölni – 

feltételezte, hogy többen vannak, mert az izompacsirta többes 

szám első személyben beszélt –, mostanra már megtették volna. 

A feladat tehát adott. Észnél lenni. Mindent megfigyelni. Életben 

maradni. Megtalálni Vanessát. 

 Gerard tudta, hogy léptei körülbelül nyolcvanegy centiméter 

hosszúak. Számolta a lépéseit. Amikor a kétszázadiknál tartott, 

tehát százhatvankét méternél, meglátott egy tisztást maga előtt. 

Tizenkét lépéssel később Gerard kijutott a sűrű erdőből. A tisztás 

közepén egy fehér farmház állt. Gerard távolról tanulmányozta, 

és feltűnt neki, hogy az emeleti ablaktáblákat sötétzöldre 

festették. Elektromos vezetékeket keresett a tekintetével, ám 

egyet sem talált. 

 Különös. 

 A ház tornácán egy férfi támaszkodott a tartóoszlopnak. 

Feltúrt ingujjal, a karját összefonva várakozott. Napszemüveget 



és bakancsot viselt. Sötétszőke haja a válláig ért. Amikor 

meglátta Gerardot, intett neki, hogy jöjjön be a házba, azzal 

belépett az ajtón, és eltűnt. 

 Gerard megindult a ház felé. Ismét megakadt a szeme a zöld 

ablaktáblákon. Jobbra egy pajtát pillantott meg. A kutya – igen, 

valóban egy csokoládébarna labrador volt – a pajta előtt ült, és 

türelmesen figyelte. Mögötte Gerard mintha egy szürke bricskát 

látott volna. Hmm. Egy szélmalmot is észrevett. Jelek. 

Megannyi jel. Egyelőre nem tudta, mit jelentenek – vagy talán 

mégis, de ez csak még zavarba ejtőbbé tette a helyzetet –, ennek 

ellenére igyekezett mindent magába szívni. 

 Elért a tornáchoz vezető két lépcsőfokhoz, és felment rajtuk, 

majd egy pillanatra megállt a nyitott ajtó előtt. Nagy levegőt 

vett, és belépett az előszobába. Balra nyílt a nappali. A hosszú 

hajú férfi egy nagy karosszékben ült. A napszemüvegét már 

levette. Barna szeme véreres volt. Mindkét alkarját tetoválások 

borították. Gerard alaposan megnézte őket, próbálta 

memorizálni a mintákat, hátha elárulják, ki lehet ez az ember. 

Azonban a tetoválások egyszerű motívumok voltak, nem derült 

ki belőlük semmi. 

 – A nevem Titus – szólalt meg dallamos hangon a férfi. 

Ezüstösen csengett a hangja, volt benne valami puha, szinte már 

törékeny. – Kérem, foglaljon helyet. 

 Gerard belépett a szobába. Titus egy pillanatra sem vette le 

róla a tekintetét. Gerard leült. Újabb alak bukkant fel. Egy 

hippikülsejű férfi színes afrikai köntösben, kötött sapkában és 

rózsaszín lencséjű szemüvegben. Leült a sarokban álló 

íróasztalhoz, és kinyitott egy MacBook Airt. Minden MacBook 

Air ugyanúgy néz ki, Gerard ezért ragasztott egy kis darab fekete 

szigetelőszalagot a sajátjára. 



 A fekete szigetelőszalag ott volt. 

 Gerard elkomorodott. 

 – Mi folyik itt? Hol van Vanessa... 

 – Ssss – szólt rá Titus. 

 Hangja éles sarlóként hasított a levegőbe. 

 Titus a laptopnál ülő hippire nézett. A hippi bólintott, és azt 

mondta: 

 – Mehet. 

 Gerard majdnem megkérdezte, mi mehet, de azok után, hogy 

az előbb csöndre intették, jobbnak látta inkább hallgatni. 

 Titus visszafordult Gerardhoz, és elmosolyodott. Ez volt a 

legijesztőbb látvány, amit Gerard Remington valaha látott. 

 – Most pedig felteszünk magának néhány kérdést, Gerard. 



Hatodik fejezet 

 

A Fishkill Büntetés-végrehajtási Intézet eredeti neve Matteawan 

Állami Elmegyógyintézet volt, ahová a bíróság által 

beszámíthatatlannak ítélt bűnözők kerültek. Az 1890-es évektől 

egészen az 1970-es évekig elmegyógyintézetként működött, 

akkortól azonban nehezebbé vált elmebetegnek nyilváníttatni a 

bűnözőket. A Fishkill jelenleg egy közepes biztonsági fokozatú 

börtön volt, bár akadt benne minden, a minimális biztonsági 

fokozatú elítéltektől egészen a maximális biztonsági fokozatú 

részlegig. 

 A New York-i Beaconben található intézmény festői 

szépségű helyen terült el, a Hudson folyó és a 

Fishkill-hegyvonulat között. A lerobbant téglaépület és a 

szögesdrót kerítések mégis inkább Auschwitzot idézték. 

 Kat szakmabelinek számított, ezért aranyszínű jelvénye 

előtt szinte minden kapu kinyílt. A New York-i rendőrségnél az 

utcán szolgálatot teljesítő zsaruk ezüstszínű jelvényt hordtak. A 

nyomozók aranyszínűt. Kat 8115. sorszámú jelvénye egykor az 

apjáé volt. 

 Egy tetőtől talpig fehérbe öltözött, idősebb ápolónő állította 

meg a kórházi épületszárnyban. Ízléstelen sminkje – sötétkék 

szemfesték és neonvörös rúzs – úgy nézett ki, mintha valaki 

zsírkrétákat olvasztott volna fel az arcán. Édeskésen 

mosolyogva, rúzsfoltos fogakkal így szólt: 

 – Mr. Leburne nem kért látogatót. 

 Kat ismét felvillantotta a jelvényét. 

 – Csak látni akarom... – Leolvasta a nő névtábláját: „SYLVIA 



STEINER”. – Steiner nővér. 

 Steiner nővér elvette a jelvényt, alaposan megvizsgálta, 

majd Kat szemébe nézett. Kat igyekezett semleges arcot vágni. 

 – Nem értem. Mit akar tőle? 

 – Ő ölte meg az apámat. 

 – Értem. És most látni akarja, ahogy szenved.  

 Nem volt ítélet Steiner nővér hangjában. Mintha ez lenne a 

legtermészetesebb dolog a világon. 

 – Ööö, nem. Azért vagyok itt, hogy feltegyek neki néhány 

kérdést. 

 Steiner nővér vetett még egy pillantást a jelvényre, majd 

visszaadta. 

 – Erre jöjjön, kedvesem! 

 Dallamos, angyali hangjában volt valami hátborzongató. 

Steiner nővér egy négyágyas kórterembe vezette. Három ágy 

üresen állt. A negyedikben, az ajtótól legtávolabb eső sarokban 

Monte Leburne feküdt csukott szemmel. Fénykorában Leburne 

nagydarab, drabális férfi volt. Ha erőszakra vagy 

megfélemlítésre volt szükség, őt hívták. Egykor nehézsúlyú 

bokszoló volt, aki minden bizonnyal túl sok ütést kapott a fejére, 

igaz, nem is az agyával kereste a kenyerét, hanem az öklével (és 

más eszközökkel) – behajtás, zsarolás, sztrájktörés, tüntetések 

szétverése meg ehhez hasonló nyalánkságok. Miután egy rivális 

család egyszer különösen csúnyán helybenhagyta, alvilági 

főnökei – aki becsülték Leburne ostobasággal rokon lojalitását – 

a kezébe nyomtak egy fegyvert, és attól kezdve az ellenségeik 

fizikailag kevésbé megterhelő agyonlövését bízták rá. 

 Egy szó, mint száz, Monte Leburne-ből középkategóriás 

bérgyilkos lett. Soha nem volt okos, de ha jobban belegondol az 

ember, mégis, mennyi ész kell ahhoz, hogy valaki meghúzza a 



ravaszt? 

 – Csak percekre van öntudatánál – magyarázta Steiner 

nővér. 

 Kat az ágy felé indult. A nővér néhány lépéssel lemaradva 

követte. 

 – Magunkra hagyna egy kis időre? – kérdezte Kat. 

 Megint az az édeskés mosoly és az a hátborzongató, dallamos 

hang: 

 – Nem, kedvesem, nem hiszem, hogy az lehetséges. 

 Kat lenézett Leburne-re, és egy másodpercre eltűnődött, 

vajon érez-e bármit a férfi iránt, aki megölte az apját. Ha érzett 

is, azt még önmaga elől is sikerült elrejtenie. Volt idő, amikor 

szinte izzott benne a gyűlölet, most azonban úgy érezte, ennyi 

erővel egy fegyvert is gyűlölhetne. Leburne csak a fegyver volt. 

Semmi több. 

 Persze a fegyvereket is meg szokták semmisíteni, nem igaz? 

 Kat Leburne vállára tette a kezét, és finoman megrázta. Az 

kinyitotta a szemét. 

 – Helló, Monte. 

 A férfinak kellett néhány másodperc ahhoz, hogy a tekintete 

Kat arcára fókuszáljon. Amikor felismerte, megmerevedett a 

teste. 

 – Magának semmi keresnivalója itt, Kat. 

 Kat a zsebébe nyúlt, és elővett egy fényképet. 

 – Ő volt az apám. – Leburne számos alkalommal látta már 

ezt a fotót. Kat mindig magával hozta, amikor meglátogatta. 

Maga sem tudta, miért. Talán abban reménykedett, hogy ezzel 

sikerül megtörnie, bár a hivatásos bérgyilkosok ritkán szoktak 

megbánást tanúsítani. Talán azért hozta magával, hogy erőt 

merítsen belőle, és úgy érezze, az apja is vele van. – Ki akarta 



megöletni? Cozone volt az, igaz? 

 Leburne feje mozdulatlanul pihent a párnán. 

 – Miért teszi fel mindig ugyanazokat a kérdéseket? 

 – Mert sosem válaszol rájuk. 

 Monte Leburne elmosolyodott, és kivillantak ocsmány, 

hegyes fogai. Kat orrát megcsapta az elmúlás szaga. 

 – És most abban reménykedik, hogy a halálos ágyamon 

majd mindent bevallok? 

 – Semmi oka nincs rá, hogy magával vigye az igazságot, 

Monte. 

 – Már hogyne lenne. – A családjára gondolt. Ez volt az ár, 

természetesen: „Tartsd a szád, és gondoskodunk a családodról. 

Kezdj el beszélni, és apró darabokra vágjuk őket.” 

 A régi trükk. 

 Mindig ez volt Kat problémája. Semmit sem tudott 

felajánlani cserébe. 

 Nem kellett orvosnak lennie ahhoz, hogy lássa, Monte 

Leburne-nek nem sok ideje van hátra. A halál már a mellkasán 

ült, és kaján vigyorral szemlélte áldozatát. Monte úgy süppedt az 

ágyba, mint aki nemsokára átcsúszik a matracon keresztül a 

padlóra, hogy aztán puff, teljesen eltűnjön. Kat a férfi jobb 

kezére – a fegyvert tartó kézre nézett. Vastag csövek álltak ki 

belőle, mint megannyi kerti slaug. Az infúziót közvetlenül a 

csuklója mellett kötötték be. 

 Leburne összeszorított a fogát, ahogy újabb fájdalomhullám 

söpört végig rajta. 

 – Hagyjon békén! – nyögte. 

 – Nem. – Kat érezte, hogy csúszik ki a kezéből az utolsó 

esély. – Kérem... – Hallotta a saját hangjából kicsendülő 

könyörgést. – Tudnom kell. 



 – Menjen innen! 

 Kat közelebb hajolt. 

 – Figyeljen rám! Csak nekem... Érti? Tizennyolc éve... Meg 

kell tudnom az igazat. Ez minden. Hogy le tudjam zárni. Miért 

ölette meg Cozone az apámat? 

 – Menjen innen! 

 – Azt fogom mondani, hogy beszélt. 

 – Micsoda? 

 Kat határozottan bólintott. 

 – Amint maga meghal, letartóztatom azt a rohadékot. Azt 

fogom mondani, hogy köpött róla. Hogy kaptam magától egy 

teljes beismerő vallomást. 

 Monte Leburne ismét elmosolyodott. 

 – Ügyes próbálkozás volt. 

 – Nem hiszi, hogy megteszem? 

 – Nem tudom, mit fog tenni. Csak azt tudom, hogy senki sem 

fogja elhinni. – Monte Leburne a közelben álló Steiner nővérre 

pillantott. – És van egy tanúm, igaz, Sylvia? 

 Steiner nővér bólintott. 

 – Itt vagyok, Monte. 

 A férfi arca ismét eltorzult a fájdalomtól. 

 – Nagyon fáradt vagyok, Sylvia. Ez egyre rosszabb. 

 Steiner nővér gyorsan az ágyhoz lépett. 

 – Itt vagyok, Monte. – Megfogta a férfi kezét. Ízléstelen 

sminkjével és festett mosolyával olyan volt, akár egy ijesztő 

bohóc. 

 – Kérem, Sylvia, küldje el! 

 – Már megy is. – Steiner nővér pumpálni kezdett valamilyen 

narkotikumot a férfi ereibe. – Nyugodjon meg, Monte! 

 – Ne engedje, hogy itt maradjon! 



 – Ssss, nem lesz semmi baj! – Steiner nővér vészjósló 

pillantást vetett Katre. – Már el is ment. 

 Kat tiltakozni akart, ám Steiner nővér ismét megnyomott 

néhány gombot az infúzió paneljén, feleslegessé téve minden 

további vitát. Leburne szeme fennakadt, és a következő 

pillanatban már eszméletlen volt. 

* 

Csak az idejét vesztegette. 

De mégis, mire számított? Leburne még a halálos ágyán sem 

akart vallomást tenni. Cozone tudta, hogyan némítsa el az 

alkalmazottait: „Leülöd a büntetésed, mi pedig gondoskodunk a 

családodról. Ha beszélsz, mindenki meghal.” Semmi nem 

ösztönözte arra Leburne-t, hogy beszéljen. Sem korábban, sem 

most. 

 Kat már éppen indulni akart vissza a kocsijához, amikor 

meghallotta az édeskés hangot a háta mögött. 

 – Ezt elég rosszul kezelte, kedvesem. 

 Kat megfordult, és Steiner nővért pillantotta meg, aki úgy 

nézett ki, mintha egy horrorfilmből lépett volna elő: az őrült 

ápolónő az elmaszatolt sminkjével. 

 – Igen, hm, kösz a segítséget – mondta Kat. 

 – Szeretné, hogy segítsek? 

 – Tessék? 

 – Nem igazán van benne megbánás. Mármint őszinte 

megbánás. Néha jön hozzá egy pap, és olyankor kimondja a 

megfelelő szavakat, de nincs mögöttük semmi. Azt hiszi, így 

jegyet válthat a mennyországba. De az Urat nem lehet ilyen 

könnyen átverni. – Ismét Katre villantott egy hátborzongató, 

rúzsos fogú mosolyt. – Monte sok embert meggyilkolt, igaz? 



 – Hármat bevallott. De voltak mások is. 

 – Köztük a maga apja? 

 – Igen. 

 – És az apja rendőrtiszt volt? Mint maga? 

 – Igen. 

 – Őszinte részvétem – mondta Steiner nővér együtt érző 

hangon. Kat nem válaszolt. A nővér egy pillanatra rúzsos alsó 

ajkába harapott. – Jöjjön velem. 

 – Hová? 

 – Információra van szüksége, igaz? 

 – Igen. 

 – Ügyeljen rá, nehogy meglássa! Bízza rám a dolgot! 

 Steiner nővér ezzel sarkon fordult, és elindult vissza a 

kórterem felé. Katnek szaporáznia kellett a lépteit, hogy 

utolérje. 

 – Várjon, mit akar csinálni? 

 – Hallott már a mesterséges félálomról? – kérdezte Steiner 

nővér. 

 – Nem igazán. 

 – A pályafutásomat egy szülészorvos asszisztenseként 

kezdtem. Annak idején morfiumot és szkopolamint használtunk 

érzéstelenítőnek. Ez egyfajta félbódult állapotot idéz elő – a 

vajúdó anya eszméleténél marad, viszont később nem emlékszik 

semmire. Egyesek szerint ez az eljárás tompítja a fájdalmat. 

Talán igen, bár én nem hiszek benne. Szerintem egyszerűen csak 

annyi történik, hogy az anya elfelejti a gyötrelmet, amit ki 

kellett állnia. – Oldalra billentette a fejét, mint egy kutya, 

amelyik furcsa zajt hall. – Valóságos az a fájdalom, amire nem 

emlékszik az ember? 

 Kat először azt hitte, költői kérdésnek szánta, de Steiner 



nővér elhallgatott, és a válaszára várt. 

 – Nem tudom – felelte Kat. 

 – Gondolkodjon rajta! Bármilyen jó vagy rossz élménnyel 

kapcsolatban is felteheti ugyanezt a kérdést: ha azonnal elfelejti, 

amint megtörtént, számít az valamit? 

 Megint válaszra várt, Kat pedig megint azt felelte: 

 – Nem tudom. 

 – Én sem. Érdekes kérdés, nem igaz? 

 Hová a pokolba akar kilyukadni ezzel? 

 – Igen, azt hiszem – mondta Kat. 

 – Mindnyájan a pillanatban akarunk élni. Ez érthető. De ha 

nem tudjuk felidézni az adott pillanatot, akkor az megtörtént, 

vagy sem? Nehéz eldönteni. A mesterséges félálmot a németek 

találták fel. Úgy gondolták, így elviselhetőbb lesz a szülés az 

anyák számára. Tévedtek, és mi is felhagytunk a módszerrel. A 

csecsemők kábultan jöttek a világra. Ez volt az elsődleges oka. 

Vagy legalábbis az orvosok ezt mondták. – Cinkosan Kathez 

hajolt. – Bár, köztünk szólva, szerintem nem ez volt a fő baj. 

 – Akkor mi? 

 – Nem az volt a probléma, ami a babákkal történt. – Steiner 

nővér megállt az ajtónál. – Hanem az, ami az anyákkal. 

 – Mi történt velük? 

 – Panaszkodtak az eljárásra. A mesterséges félálomnak 

köszönhetően valóban megúszták a fájdalmat, ugyanakkor a 

szülés élményéről is lemaradtak. Bementek a szülőszobába, és a 

következő emlékük az volt, hogy a karjukban tartják a gyereket. 

Érzelmileg eltávolodtak a saját gyermekük születésétől. Ez 

felkavarta őket. Kilenc hónapig hordták a gyereket a méhükben. 

Elkezdtek vajúdni, aztán puff... 

 Steiner nővér csettintett egyet az ujjaival a nagyobb 



nyomaték kedvéért. 

 – Azt sem tudták, megtörtént-e valójában – fejezte be Kat a 

gondolatmenetet. 

 – Pontosan. 

 – Mi köze ennek Monte Leburne-höz? 

 Steiner nővér szemérmesen elmosolyodott. 

 – Tudja azt maga. 

 Kat nem tudta. Vagy talán mégis. 

 – El tudja érni, hogy mesterséges félálomba kerüljön? 

 – Igen, természetesen. 

 – És maga szerint... szóra bírhatom, aztán elfelejti az 

egészet? 

 – Nem, nem egészen. Vagyis, persze, nem fog emlékezni rá. 

De a morfium nem sokban különbözik a tiopentál-nátriumtól. 

Ugye, tudja, hogy az micsoda? – Kat tudta. Volt ennek a 

vegyületnek egy közismertebb neve is: igazságszérum. – Nem 

egészen úgy működik, mint a filmekben – folytatta Steiner 

nővér. – Amikor az ember a hatása alá kerül... nos, az anyákból 

rendszerint csak úgy dőlt a szó. Sokszor szinte gyóntak. 

Nemegyszer előfordult, hogy a vajúdó anyuka, miközben a férje 

a másik szobában járkált fel-alá, elárulta, hogy nem is ő a gyerek 

apja. Természetesen nem kérdeztük őket. Maguktól mondták, mi 

meg úgy tettünk, mintha nem is hallanánk. Idővel viszont 

rájöttem, hogy lehet párbeszédet folytatni velük. Kérdezhetek 

tőlük, ők pedig válaszolnak, és aztán nem emlékeznek semmire. – 

Steiner nővér a szemébe nézett. Kat gerincén enyhe borzongás 

futott végig. Steiner nővér elfordította a fejét, és benyitott az 

ajtón. – Hozzá kell tennem, hogy ezek a vallomások elég 

megbízhatatlanok. Többször is fültanúja voltam olyannak, 

amikor a páciens meggyőzően beszélt valamiről, ami egész 



egyszerűen nem lehetett igaz. A legutóbbi férfi, aki meghalt itt a 

kórházban, megesküdött, hogy minden egyes alkalommal, 

amikor magára hagyom, valaki elrabolja, és különböző 

macskatemetésekre viszi. Nem hazudott. Szentül hitte, hogy 

valóban így történt. Érti, amit mondok? 

 – Értem. 

 – Most már mindent tud. Akarja, hogy folytassuk? – Kat 

nem tudta eldönteni. Rendőrcsaládban nőtt fel. A saját szemével 

látta, milyen veszélyes az, ha valaki megkerüli a szabályokat. 

Ugyanakkor mi más választása volt? – Nyomozó? 

 – Csináljuk! – mondta Kat. 

 Az ápolónő mosolya szélesebbre húzódott. 

 – Ha Monte meghallja a maga hangját, ösztönösen bekapcsol 

a védekező mechanizmusa. Ha rám bízza, talán sikerül 

használható információkat kiszednünk belőle. 

 – Rendben. 

 – Ehhez tudnom kell néhány dolgot a gyilkosságról. 

 Kat húsz perc alatt elmondott neki mindent. Steiner nővér 

ezután szkopolamint kevert az infúziós folyadékba, ellenőrizte a 

létfontosságú szervek működését, beállított néhány dolgot. 

Mindezt olyan gyakorlottan, hogy Kat eltűnődött, vajon 

hányadszorra csinálhatja ezt nem pusztán egészségügyi okokból? 

Kat nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy mi történhet 

azokkal, akiket mesterséges félálomban molesztálnak. Steiner 

nővér látszólag vidám magyarázata – „ha nem emlékszel arra, 

ami történt, megtörtént-e egyáltalán?” – túl egyszerűnek tűnt. 

 A nő nyilvánvalóan nem volt teljesen komplett. Csakhogy 

jelen pillanatban ez nem érdekelte Katet. 

 A sarokban ült le, ahová az ágyból nem lehetett odalátni. 

Monte Leburne most már ébren volt, feje megmozdult a párnán. 



Steiner nővért Cassie-nek szólította – így hívták a húgát, aki 

tizennyolc évesen meghalt. Arról kezdett beszélni, hogy 

találkozni akar vele a túlvilágon. Katet lenyűgözte, hogy Steiner 

nővér milyen magabiztosan terelte a beszélgetést az általa kívánt 

irányba. 

 – Persze hogy találkozni fogunk, Monte – mondta Steiner 

nővér. – Ott foglak várni a túloldalon. De van egy kis gond. Az 

emberek, akiket megöltél. 

 – Férfiak. 

 – Tessék? 

 – Csak férfiakat öltem. Nőket nem. Se nőket, se gyerekeket, 

Cassie. Csak férfiakat. Csupa rossz embert. 

 Steiner nővér Katre pillantott. 

 – Megöltél egy rendőrtisztet is. 

 – Azok a legrosszabbak. 

 – Ezt meg hogy érted? 

 – Zsaruk. Ők se különbek. De ez most nem számít. 

 – Nem értem, Monte. Magyarázd el nekem! 

 – Soha nem öltem zsarut, Cassie. Te is tudod. 

 Kat megdermedt. Itt valami nem stimmelt. 

 Steiner nővér megköszörülte a torkát. 

 – De Monte... 

 – Cassie? Ne haragudj, amiért nem védtelek meg. – Monte 

Leburne elsírta magát. – Hagytam, hogy bántson, és nem tettem 

semmit. 

 – Minden rendben, Monte. 

 – Nem, nincs rendben. Mindenki mást megvédtem. Csak 

téged nem. 

 – Már vége. Sokkal jobb helyre kerültem. Azt akarom, hogy 

te is itt legyél velem. 



 – Most már megvédem a családomat. Tanultam a leckéből. 

Apa rossz ember volt. 

 – Tudom. Monte, azt mondtad, soha nem öltél zsarut. 

 – Tudod, hogy így van. 

 – És Henry Donovan nyomozó? 

 – Ssss. 

 – Mi az? 

 – Ssss – csitította Monte. – Még meghallják. Az sima ügy 

volt. Nekem már úgyis reszeltek. 

 – Ezt meg hogy érted? 

 – Addigra már rám húzták Lazlow és Greene megölését. Nem 

volt esélyem. Így is, úgy is életfogyt várt rám. Mit számít még 

egy ide vagy oda, ha jól megfizetik, nem igaz? 

 Jeges kéz markolta meg Kat szívét, és összeszorította. 

 Még Steiner nővérnek is nehezére esett megőriznie a 

hidegvérét. 

 – Magyarázd el, Monte! Miért lőtted le Donovan nyomozót? 

 – Azt hiszed, én voltam? Én csak elvittem a balhét. Nekem 

addigra már reszeltek. Hát nem érted? 

 – Nem te lőtted le? – Semmi válasz. – Monte? – A férfi 

kezdett eltávolodni. – Monte, ha nem te voltál, akkor ki ölte 

meg? 

 – Kit? – kérdezte Leburne elhaló hangon. 

 – Ki ölte meg Henry Donovant? 

 – Honnan tudjam? Meglátogattak. A letartóztatásom 

másnapján. Azt mondták, fogadjam el a pénzt, és vigyem el a 

balhét. 

 – Kik? 

 Monte szeme lecsukódott. 

 – Olyan álmos vagyok. 



 – Monte, kik mondták, hogy vidd el a balhét? 

 – Nem lett volna szabad hagynom, hogy Apa megússza, 

Cassie. Amit veled művelt... Tudtam róla. Anya is tudott. 

Mégsem tettünk semmit. Ne haragudj! 

 – Monte? 

 – Olyan fáradt... 

 – Ki mondta, hogy vidd el a balhét? 

 De Monte Leburne már aludt. 



Hetedik fejezet 

 

Hazafelé menet Kat két kézzel fogta a kormányt. Az útra 

koncentrált, minden idegszálával, mert csak így tudta 

megakadályozni, hogy forogni kezdjen vele a világ. Úgy érezte, 

minden kibillent a helyéről. Mielőtt eljött, Steiner nővér még 

egyszer emlékeztette, hogy Monte Leburne zavart volt a 

gyógyszer hatása alatt, ezért az állításait fenntartással kell 

kezelni. Kat bólogatott, miközben a nő beszélt. Megértett 

mindent – a zavartságot, a megbízhatatlanságot, a fantáziát –, 

de zsaruként egyvalamit megtanult: az igazságnak megvan a 

maga félreismerhetetlen szaga. 

 Monte Leburne pedig csak úgy bűzlött az igazságtól. 

 Kat bekapcsolta a rádiót, és megpróbált odafigyelni az egyik 

beszélgetős műsorra. A műsorvezetőknek mindig túl szimpla 

válaszaik voltak a világ problémáira. Kat idegesítőnek találta az 

együgyűségüket, a műsorukat fura módon mégis élvezte, elterelte 

a gondolatait. Az egyszerű válaszok, bármelyik oldalt képviselik 

is, mindig tévednek. A világ bonyolult. Sosem lehet egyetlen 

mondattal elintézni. 

 A kapitányságra visszaérve azonnal Stagger irodájába 

sietett. A kapitány nem volt bent. Megkérdezhette volna, mikor 

jön vissza, azonban egyelőre nem akarta felhívni magára a 

figyelmet. Beérte azzal, hogy küldött neki egy rövid üzenetet: 

 
Beszélnünk kell. 

 

 Nem jött rá azonnali válasz, de Kat nem is számított rá. 



Fellépcsőzött a harmadikra. A jelenlegi társa, Charles „Chaz” 

Faircloth a sarokban beszélgetett három másik zsaruval. Amikor 

meglátta Katet, Chaz odaköszönt neki: 

 – Szervusz, Kat. – Úgy elnyújtotta a szavakat, hogy még 

ennek az egyébként ártalmatlan mondatnak is sikerült gúnyos 

élt kölcsönöznie. Majd, mivel Chaz ilyen vicces figura volt, 

hozzátette: – Örülök, hogy újra Katten leszünk. 

 A három másik zsaru, sajnálatos módon, kuncogni kezdett. 

 – Ez jó volt – mondta Kat. 

 – Kösz, sokat dolgoztam rajta. 

 – Megérte. 

 Katnek rohadtul nem volt most kedve ehhez. 

 Chaz drága, ízléstelen, tökéletesen szabott zakót viselt, azt a 

fajtát, amelyik úgy csillog, mintha vizes lenne, hozzá selyem 

csokornyakkendőt és Ferragamo cipőt. Utóbbiról Katnek a régi 

mondás jutott eszébe, miszerint mindenki olyan, amilyen 

fényesen csillog a cipője. Ami egy baromság. Akik folyton 

kifényesítik a cipőjüket, azok általában öntelt és felszínes 

seggfejek. 

 Chaz szépfiúkülsővel és szinte természetfeletti karizmával 

rendelkezett, ami Katet mindig egy szociopatára emlékeztette – 

és nagy összegben mert volna fogadni rá, hogy Chaz valóban az 

is. De Chaz igazi Faircloth volt, igen, a gazdag és befolyásos 

Faircloth család tagja, akik előszeretettel játszottak zsarut, mert 

az jól mutatott az önéletrajzukban, amikor valamilyen politikai 

tisztségért indultak. Fél szemét még mindig Katen tartva, Chaz 

súgott valami szellemeset a mellette állóknak, valószínűleg az ő 

kárára, mire a társaság tagjai csak úgy dőltek a nevetéstől. 

 – Késtél – szólt oda neki Chaz. 

 – A kapitány megbízásából dolgoztam egy ügyön. 



 Chaz felvonta az egyik szemöldökét. 

 – Így nevezitek? 

 Micsoda egy seggfej! 

 Chaz soha egyetlen alkalmat sem hagyott ki a kétértelmű 

megjegyzésekre, amelyek már a zaklatás határát súrolták, vagy 

át is lépték azt. Nem egyszerűen arról volt szó, hogy minden 

nőnél bepróbálkozott. Az egész személyiségéből az sugárzott, 

hogy az összes nőt potenciális célpontnak tekinti. Vannak ilyen 

férfiak – úgy kommunikálnak a nőkkel, mintha éppen egy 

szinglibárban flörtölnének egymással. Ha megkérdezik tőle, mit 

evett reggelire, azt is úgy adja elő, mintha éppen az este 

felszedett egyéjszakás kalandja készítette volna neki. 

 – Min dolgozunk most? – kérdezte Kat. 

 – Ne aggódj! Itt voltam helyetted is. 

 – Oké, kösz, de azért megtennéd, hogy beavatsz? 

 A férfi Kat íróasztala felé intett, megvillantva smaragdköves 

mandzsettagombjait. 

 – Ott van az összes akta. Olvasd el őket! – A túl nagy és túl 

csillogó Rolexére pillantott. – Lépnem kell. – Hátravetett vállal, 

valami pajzán dalt fütyörészve elindult kifelé. Kat már kérte 

Stephen Singertől, a közvetlen főnökétől, hogy ossza be más 

mellé. Amikor Chaz tudomást szerzett a kéréséről, teljesen 

ledöbbent. Nem azért, mert annyira kedvelte Katet, hanem mert 

elképzelhetetlennek tartotta, hogy egy nő – bármely nő – képes 

ellenállni a delejesen vonzó személyiségének. Úgy reagált rá, 

hogy magasabb fokozatba kapcsolta a sármométert, mivel biztos 

volt benne, hogy nem létezik olyan nő a szabad világban, aki ne 

omlana a lába elé. Chaz az ajtóból még visszaintett, és azt 

mondta: – Majd legközelebb, aranyom. 

 Nem ér annyit, mondta magában Kat. 



 Fontosabb dolga is akadt. Például Monte Leburne. 

Lehetséges, hogy igazat mondott? 

 Mi van, ha annyi éven át rossz nyomot követtek? Mi van, ha 

az apja gyilkosa még mindig szabadlábon van? 

 Szinte bele sem mert gondolni. Szüksége volt valakire, akivel 

megbeszélheti, valakire, aki ismeri a szereplőket és a helyzetet. 

Az első név, az első ember, aki eszébe jutott, nem más volt, mint 

Jeff Raynes. Uram, irgalmazz! 

 Kat az íróasztalán álló számítógépre pillantott. 

 Mindent a maga idejében. Lementette az összes aktát Monte 

Leburneről és Henry Donovan nyomozó meggyilkolásáról. 

Rengeteg anyag volt az ügyről. Oké, nem baj. Majd otthon 

elolvassa. Természetesen legalább százszor olvasta már az 

egészet, azonban sosem azzal az előfeltevéssel, hogy Monte 

Leburne másvalaki helyett vitte el a balhét. Az lesz a legjobb, ha 

friss szemmel átnézi újra. 

 Közben azon kezdett tűnődni, vajon Jeff válaszolt-e a 

YouAreJustMyType.com-on küldött üzenetére. 

 Nem ültek mellette sem jobbról, sem balról. A háta mögé 

pillantott. Senki. Oké. Ha valamelyik kollégája meglátja, hogy 

egy társkereső oldalt nyit meg, élete végéig hallgathatja miatta a 

zrikálásukat. Leült a számítógép elé, és még egyszer körülnézett. 

Tiszta volt a levegő. Gyorsan begépelte a címsorba, hogy 

„YouAreJustMyType.com”, majd nyomott egy „ENTER”-t. 

 
Az oldal blokkolva. A hozzáféréshez szükséges kódot kérje közvetlen 
felettesétől! 

 

 A fenébe! A rendőrség is olyan volt, mint sok más munkahely 

– azzal igyekeztek növelni az alkalmazottaik produktivitását, 



hogy munkaidőben megtiltották a közösségi oldalak használatát. 

Itt is pontosan ez történt. 

 Korábban már eljátszott a gondolattal, hogy letölti az oldal 

applikációját a telefonjára, de végül úgy döntött, hogy az túlzás 

lenne. Ráér, gondolta. Semmi gond. De mégsem sikerült magát 

meggyőznie. 

 Egyik ügy jött a másik után, és Katnek nem maradt ideje 

ezen gondolkodni. Egy taxisofőr panaszt tett, mert egy híresség 

nem volt hajlandó kifizetni a viteldíjat. Egy nő feljelentette a 

szomszédját, mert az füvet termeszt. Piszlicsáré ügyek. A 

telefonjára nézett. Stagger még nem válaszolt. Nem tudta, mire 

vélni. Küldött neki egy újabb üzenetet: 

 
Tényleg beszélnem kell veled. 

 

 Már éppen zsebre akarta rakni a mobilját, amikor az 

megrezzent. Megérkezett Stagger válasza: 

 
Gondolom, köze van a börtönben tett látogatásodhoz. 

 
Igen. 

 

 Ezúttal hosszabb ideig kellett várnia a válaszra: 

 
Nyolcig dolgom van. Este beugorhatok, vagy megbeszéljük holnap 
reggel.  

 

 Katnek nem volt mire várnia. 

 
UGORJ BE MA ESTE! 

 



 Kat nem akart úgy tenni, mintha nem érdekelné, Jeff 

válaszolt-e. Műszak végén átöltözött kocogóruhába, 

keresztülfutott a parkon, egy mosollyal és egy biccentéssel 

elszáguldott a portás mellett, kettesével véve a lépcsőfokokat (a 

lift túl lassú lett volna), felsietett az emeletre, és gyakorlott 

mozdulattal kinyitotta a lakása bejárati ajtaját. 

 A számítógép hibernált állapotban volt. Kat megmozgatta 

az egeret, és várt. Megjelent a kis homokóra, és újra meg újra 

átfordult a tengelye körül. Kellene már egy új laptop, gondolta 

türelmetlenül. Szomjas volt a futástól, és már majdnem elment 

egy pohár vízért, amikor a homokóra megállt. 

 Betöltötte a YouAreJustMyType.com-ot. Túl hosszú idő telt 

el utolsó látogatása óta, ezért ismét be kellett jelentkeznie. 

Amint belépett, ragyogó zöld felirat jelent meg a képernyő 

közepén: 

 
Önnek egy válasza érkezett! 

 

 A szíve vadul zakatolt. Érezte a kitartó lüktetést, és biztos 

volt benne, hogy az szabad szemmel is látható. A zöld szövegre 

kattintott. Felugrott a beérkező levelek ablaka, benne Jeff 

kicsinyített profilképével. 

 Most vagy soha. 

 A tárgysor üres volt. Ráment a kurzorral, és megnyitotta az 

e-mailt. Jeff válasza megjelent a képernyőn: 

 
Haha! Aranyos videoklip! Mindig is szerettem ezt a számot. Tudom, 
hogy minden férfi azt mondja, kedveli a humoros nőket, de ezzel 
tényleg sikerült megnevettetned. És a fényképed is nagyon tetszik. 
Túl azon, hogy szép az arcod, van benne valami... valami különleges. 
Örülök, hogy találkoztunk! 



 

 Ennyi volt az egész. Se aláírás. Se név. Semmi. 

 Várjunk csak! 

 Az igazság olyan volt, mint egy arculcsapás: Jeff nem 

emlékszik rá. Lehetséges ez? Hogyhogy nem emlékszik? Várjunk 

csak, ne szaladjunk annyira előre! Kat vett egy nagy levegőt, és 

megpróbálta átgondolni. Oké, tételezzük fel, hogy Jeff nem 

ismerte meg. Mennyit változhatott? Valószínűleg sokat. A haja 

sötétebb lett, és rövidebb. Megöregedett. A férfiak 

szerencsésebbek. Jeffet az őszülő halántéka csak még vonzóbbá 

tette, hogy a fene enné meg. Tárgyilagosan nézve az idő nem volt 

kegyes hozzám, ismerte el Kat. Ilyen egyszerű. Felállt, járkálni 

kezdett fel-alá, majd megállt a tükör előtt. Az ember nem látja 

magán a változásokat, természetesen. Nem látja az évek 

múlását. Ám ahogy előkereste a fiókok mélyéről a régi 

fényképeit – szörnyű frizura, kerekebb arc, fiatalság –, már érteni 

vélte. Jeff utoljára csillogó szemű, bár összetört huszonkét éves 

lányként látta. Most negyven volt. Nagy különbség. A 

profiljában nem tüntetett fel személyes információkat magáról. 

Nem adta meg sem a lakcímét, sem azt, hogy a Columbián 

végzett, ami elárulta volna, hogy ő Kat. 

 Azaz egyfelől érthető volt, hogy Jeff nem ismerte meg. 

 Ugyanakkor, ha továbbgondolta a dolgot, az elmélete 

kezdett... ha nem is darabokra hullani, de legalábbis meginogni. 

Szerelmesek voltak egymásba. Jegyben jártak. Az a dal – az a 

videoklip – több volt számukra, mint „aranyos”. Olyasmi, amit 

nem felejt el az ember... 

 Valamin megakadt a szeme. 

 Közelebb hajolt a monitorhoz, és egy dobogó szívet 

pillantott meg Jeff profilképe mellett. Odahúzta az egeret. A 



megjelenő magyarázat szerint ez azt jelentette, hogy Jeff be van 

jelentkezve, és fogadja az üzeneteit azoknak, „akikkel korábban 

már kommunikált”. 

 Kat leült, megnyitott egy chatablakot, és bepötyögte: 

 
Kat vagyok. 

 

 A küldéshez meg kellett nyomni az „ENTER” billentyűt. Kat 

nem vesztegette az időt, és nem akart esélyt hagyni arra, hogy 

meggondolja magát. Lenyomta az „ENTER”-t. Az üzenet elment. 

 A kurzor türelmetlenül villogott. Kat ült, és várta a választ. 

A jobb lába idegesen remegett. Sosem diagnosztizáltak nála 

nyugtalanláb-szindrómát, bár azt gyanította, hogy van rá 

hajlama. Az apjának is remegett a lába. Sokat. Megfogta a saját 

térdét, és kényszerítette magát, hogy hagyja abba. A tekintetét 

közben egyetlen másodpercre sem vette le a képernyőről. 

 A villogó kurzor eltűnt. Apró felhő váltotta fel. 

 Ez azt jelentette, hogy Jeff éppen választ ír. A következő 

pillanatban már meg is jelent a képernyőn: 

 
Hagyjuk a neveket! Legalábbis egyelőre. 

 

 Kat értetlenül meredt maga elé. Mi a francot jelentsen ez? 

Valahonnan rémlett neki, mintha olvasta volna a honlapon a 

felhasználóknak szóló figyelmeztetést, hogy ne használják a 

valódi nevüket, amíg nem biztosak benne, hogy szeretnének 

személyesen is találkozni valakivel. 

 Vagyis Jeff nem biztos benne? Mi folyik itt? Kat ujjai 

villámgyorsan gépelni kezdtek: 

 
Jeff, te vagy az? Kat vagyok. 



 

 A kurzor tizenkettőt villant – számolta –, majd a lüktető 

piros szív eltűnt. 

 Jeff kilépett. 



Nyolcadik fejezet 

 

Már ha Jeff volt az. 

Ez volt a következő gondolat, ami hirtelen szöget ütött a fejébe. 

Talán mégsem Jeff volt ez az özvegyember. Talán csak egy 

pasas, aki hasonlít az egykori vőlegényére. Most, hogy újra 

megnézte őket, a fényképek elég szemcsések voltak. Többségük a 

szabadban készült, és nem közvetlen közelről. Az egyik egy 

erdőben, egy másik egy kopár tengerparton, megint egy másik 

valami golfpályán. Némelyiken baseballsapkát viselt. Másokon 

napszemüveget is (odabent soha, hála istennek). Akárcsak Kat a 

saját fotóin, Talán-Jeff sem tűnt boldognak a képeken, mintha 

rejtőzködne, és csak véletlenül sikerült volna lekapnia őt a 

fénykép készítőjének. 

 Zsaruként Kat első kézből tanulta meg, milyen 

megbízhatatlan a szem, amikor olyasmiről van szó, amit látni 

akar. Nemegyszer látott szemtanúkat, amint szembesítésen azt a 

gyanúsítottat választották ki a sorból, akit a zsaruk akartak. Az 

embert könnyen rászedheti az agya. 

 Mit lehet ez ellen tenni? 

 Tegnap éjjel, amikor élete párját kereste egy honlapon, 

villámgyorsan ugrálva egyik profilképről a másikra, az agya 

nyilván elhitette vele, hogy ugyanazt a férfit látja, aki egykor a 

legközelebb állt hozzá. 

 Megszólalt a kaputelefon, az épület portása volt az. 

 – Igen, Frank? 

 – Stagger kapitány van itt. 

 – Küldje fel! 



 Kat kinyitotta az ajtót, hogy Stagger kopogtatás nélkül be 

tudjon jönni – nem akarta, hogy még valami arra a tizennyolc 

évvel ezelőtti napra emlékeztesse. Kilépett a 

YouAreJustMyType.com-ról, és biztos, ami biztos, törölte a 

linket az előzmények közül. 

 Staggerről meg lehetett volna mintázni a kimerültség 

szobrát. Véreres szeme alatt karikák sötétlettek. Borostája 

kezdődő szakállá erősödött. A válla megereszkedett, mint egy 

elcsigázott egerészölyvé, amelyik ahhoz is fáradt, hogy 

zsákmány után eredjen. 

 – Jól vagy? – kérdezte tőle Kat. 

 – Hosszú napom volt. 

 – Kérsz valamit inni? 

 A férfi megrázta a fejét. 

 – Mi történt? 

 Kat úgy döntött, azonnal a dolgok közepébe vág. 

 – Mennyire vagy biztos benne, hogy Monte Leburne ölte meg 

apámat? 

 Bármire számított is Stagger – nyilván próbálta kitalálni, 

miért akar Kat olyan sürgősen beszélni vele –, az nyilván nem ez 

volt. 

 – Komolyan kérdezed? 

 – Igen. 

 – Akkor, ha jól sejtem, beszéltél ma vele. 

 – Igen. 

 – És hirtelen letagadta, hogy ő lőtte agyon apádat? 

 – Nem egészen. 

 – Akkor mi történt? 

 Kat tudta, hogy óvatosnak kell lennie. Stagger nem 

egyszerűen szabálykövető volt – ő maga volt a szabályzat, 



mindig mindent a törvény betűje szerint csinált. Ha meghallja 

Steiner nővér és a mesterséges félálom sztoriját, biztosan 

dührohamot kap. 

 – Csak annyit kérek, hogy hallgass meg – mondta Kat. – 

Játszunk el a gondolattal, oké? 

 – Kat, úgy nézek ki, mint akinek van kedve játszadozni? 

 – Nem. Egyáltalán nem. 

 – Akkor mondd el, miről van szó! 

 – Kérlek, a kedvemért! Menjünk végig rajta az elejétől! 

 – Kat... 

 Kat nem hagyta magát leállítani. 

 – Itt van Monte Leburne, igaz? A szövetségiek már 

rábizonyítottak két gyilkosságot. Próbálják rávenni, hogy 

valljon Cozone ellen. Nem hajlandó rá. Nem az a fajta. Talán túl 

ostoba hozzá. Vagy attól fél, hogy bántani fogják a családját. 

Bármi is a valódi oka, Leburne tartja a száját. – Kat egy 

pillanatra elhallgatott, azt várta, hogy Stagger ismét rászól, 

térjen a lényegre. De a férfi hallgatott. – Eközben ti apám 

gyilkosát keresitek. Nem sok nyom van, amelyen elindulhattok, 

csak szóbeszédek és sejtések, amikor Leburne váratlanul 

beismerő vallomást tesz. 

 – Nem így történt – szólalt meg Stagger. 

 – De igen. 

 – Voltak nyomok. 

 – Semmi biztos. Szóval, a kérdés: miért vallotta be hirtelen? 

 Stagger felsóhajtott. 

 – Te is tudod, miért. Megölt egy zsarut. Nagy nyomás 

nehezedett Cozone birodalmára. Muszáj volt odadobnia valamit 

nekünk. 

 – Pontosan. Ezért Monte Leburne elviszi a balhét. Cozone 



pedig megússza. Milyen kényelmes megoldás. A fickó, aki már 

egyébként is élete végéig börtönben lesz, kap még egy 

életfogytiglanit. 

 – Évekig próbáltuk rábizonyítani Cozone-ra. Te is tudod. 

 – De sosem sikerült. Hát nem látod? Soha nem tudtuk 

összekapcsolni Cozone-t és Leburne-t ezzel az üggyel. És tudod, 

miért? 

 Stagger ismét felsóhajtott. 

 – Ugye, nem akarsz előállni valami összeesküvés-elmélettel, 

Kat? 

 – Nem. 

 – Egyszerű a válasz arra, hogy miért nem sikerült rájuk 

bizonyítani: mert a világ így működik. Nem tökéletes a rendszer. 

 – Vagy talán azért – mondta Kat, igyekezve megőrizni 

higgadtságát –, talán azért, mert nem Monte Leburne lőtte le 

apámat. A két másik gyilkosságot egymástól függetlenül rá 

tudtuk bizonyítani. Apa lelövését azonban sosem. Miért? És mi 

van azokkal az ujjlenyomatokkal, amelyeket a mai napig nem 

sikerült azonosítani? Ki más lehetett még ott a helyszínen? 

 Stagger egy ideig szótlanul meredt rá, majd annyit kérdezett: 

 – Mi történt a Fishkillben? 

 Kat tudta, hogy vigyáznia kell, mit mond. 

 – Rosszul van. 

 – Mármint Leburne? 

 Kat bólintott. 

 – Maximum egy-két hete lehet hátra. 

 – Tehát odamentél – állapította meg Stagger. – Ő pedig 

hajlandó volt beszélni veled. 

 – Úgy is mondhatjuk. 

 – Ez meg mit jelent? – kérdezte Stagger élesen. 



 – A kórházi részlegben feküdt. Sikerült bedumálnom magam 

hozzá. De nem történt semmi szabálytalan. Felvillantottam a 

jelvényemet, és nem mondtam semmi konkrétumot. 

 – Oké. És aztán? 

 – Amikor odaértem Leburne ágyához, láttam, milyen rossz 

bőrben van. Alaposan benyugtatózták. Szerintem morfiummal. 

 Stagger szeme elkeskenyedett. 

 – Oké. És aztán? 

 – Motyogni kezdett. Nem kérdeztem tőle semmit. Nem lett 

volna értelme. De hallucinálni kezdett. Az ápolónőre azt hitte, 

hogy a halott húga, Cassie. Bocsánatot kért tőle, amiért nem 

akadályozta meg, hogy az apjuk molesztálja. Sírni kezdett, és azt 

mondta neki, hamarosan együtt lesznek. 

 Stagger szinte keresztüldöfte a tekintetével. Kat nem volt 

biztos benne, hogy a férfi elhiszi a meséjét, ám talán nem is ez 

volt a célja. 

 – Folytasd! – mondta Stagger. 

 – Azt mondta, soha nem ölt zsarut. – A kapitány karikás 

szeme kissé kidülledt. Kat nem a teljes igazságot mondta el, 

azonban úgy ítélte meg, hogy ennyi csúsztatás még belefér. – Azt 

mondta, hogy ártatlan – folytatta Kat. 

 Stagger hitetlenkedve nézett rá. 

 – Mindenben? 

 – Nem, éppen ellenkezőleg. Azt mondta, két gyilkosságot 

már ráhúztak, úgyis életfogyt várt rá, mit számít még egy ide 

vagy oda, ha jól megfizetik. 

 – Ha jól megfizetik? 

 – Szó szerint idéztem. 

 Stagger a fejét rázta. 

 – Ez teljes őrültség. Ugye, tudod? 



 – Nem az. Sőt, nagyon is hihető. Ha már úgyis a börtönben 

fogsz megrohadni, miért ne vallhatnál be még egy gyilkosságot? 

– Kat közelebb lépett Staggerhez. – Tételezzük fel, hogy közel 

jártatok a gyilkoshoz. Napok, talán órák kérdése volt, hogy 

elkapjátok. Erre hirtelen előáll egy pasas, aki már amúgy is 

életfogytig rács mögött lesz, és beismerő vallomást tesz. 

 – És mégis, ki szervezte volna ezt meg? 

 – Nem tudom. Feltehetően Cozone. 

 – Felhasználta a saját emberét? 

 – A saját emberét, akit ismert, és akiről tudta, hogy sosem 

fog köpni? Persze, miért ne? 

 – Ne felejtsd el, hogy megtaláltuk a gyilkos fegyvert... 

 – Tudom. 

 – Azt a fegyvert, amelyikkel apádat lelőtték. Méghozzá 

pontosan ott, ahol Monte Leburne mondta. 

 – Még szép, hogy Leburne tudta, hol van. Az igazi gyilkos 

elmondta neki. Gondold csak végig! A Leburne-höz hasonló 

bérgyilkosok mióta őrzik meg a gyilkos fegyvert? Általában 

azonnal megszabadulnak tőle. A másik két gyilkosság fegyverét 

sem találtuk meg, igaz? Erre megöl egy zsarut, és hirtelen úgy 

gondolja, ezt elteszi? Talán emlékbe? És mi van azokkal az 

ujjlenyomatokkal? Nem lehet, hogy volt egy tettestársa? Biztos, 

hogy egyedül követte el? 

 Stagger Kat vállára tette a kezét. 

 – Figyelj rám! – Kat tudta, mi következik. Felkészült rá. 

Meg kell birkóznia vele. – Azt mondtad, Leburne be volt 

nyugtatózva, igaz? Morfiummal? 

 – Igen. 

 – És hallucinált. Te használtad ezt a szót. Hagymázas 

motyogás, semmi több. 



 – Ne beszélj úgy velem, mint egy gyerekkel, Stagger! 

 – Nem beszélek úgy. 

 – De igen, úgy beszélsz. Tudod, hogy sosem voltam vevő arra 

a baromságra, hogy ha sikerül – ujjaival idézőjeleket rajzolt a 

levegőbe „lezárnom” magamban, akkor minden jóra fordul. Még 

ha sikerülne is mindenkit rács mögé juttatnunk, akinek köze volt 

a gyilkossághoz, apám akkor is halott maradna. Ezen semmi sem 

tud változtatni. Ez a „lezárás” szinte már sértés az emlékezet 

számára, ha érted, mire gondolok. – Stagger lassan bólintott. – 

De Leburne letartóztatása... azt valahogy sosem vettem be. 

Mindig úgy éreztem, hogy valami nem stimmel. 

 – Jól felültetett. 

 – Tessék? 

 – Ugyan már, Kat. Ez Monte Leburne. Szerinted nem tudta, 

hogy ott vagy? Csak szórakozik veled. Tisztában van vele, hogy 

egész idő alatt kétségek voltak benned. Mindig valami olyasmit 

akartál, ami nem létezik. Most megadta neked. 

 Kat kinyitotta a száját, hogy tiltakozzon, de aztán 

Talán-Jeffre gondolt a számítógépén. Az akarat eltorzíthatja az 

érzékelést. Erről lenne szó? Annyira meg akarta találni a 

megoldást – a „lezárást” –, hogy kitalált egy erre rímelő 

forgatókönyvet? 

 – Nem erről van szó – mondta Kat, bár a hangja ezúttal nem 

volt annyira meggyőző. 

 – Biztos vagy benne? 

 – Meg kell értened. Nem tudom elengedni. 

 Stagger lassan bólintott. 

 – Megértem. 

 – Megint úgy beszélsz velem, mint egy gyerekkel. 

 A férfi fáradt mosolyt erőltetett az arcára. 



 – Monte Leburne megölte az apádat. Nem ismerjük a 

gyilkosság összes részletét. Mert soha nem ilyen egyszerű. Te is 

tudod. A kérdések, még a legkézenfekvőbb, legkönnyebben 

megmagyarázható kérdések is, idővel felemésztenek. Van egy 

pont, ami után el kell engedni őket, különben beleőrülsz. Ha nem 

vigyázol, rátelepszik a lelkedre, depressziós leszel, és te is úgy 

végzed... 

 Nem fejezte be a mondatot. 

 – Mint a nagyapám? – kérdezte Kat. 

 – Nem mondtam ilyet. 

 – De gondoltál. – Stagger tekintete találkozott Katével, és 

egy hosszú másodpercig szótlanul nézett rá. – Apád azt akarná, 

hogy lépj tovább. – Kat nem válaszolt. – Tudod, hogy ez az 

igazság – tette hozzá Stagger. 

 – Igen – felelte Kat. 

 – De? 

 – De képtelen vagyok rá. Apám ezt is tudná. 

* 

Kat töltött magának még egy pohár Jack Daniel’s whiskey-t, és 

nekiállt kinyomtatni az apja gyilkossági aktáit. 

 Ez nem a hivatalos rendőrségi akta volt. Azt, természetesen, 

számtalanszor olvasta korábban. Ez a saját műve volt, amelyben 

szerepelt minden a hivatalos aktából – az ügyet lezáró nyomozók 

mind a család barátai voltak valamint a többi információ, amit 

sikerült felhajtania, még a pletykák és szóbeszédek is. Az ügy 

meglehetősen egyértelműnek tűnt, a két perdöntő bizonyíték 

Leburne beismerő vallomása volt, illetve a tény, hogy a gyilkos 

fegyvert megtalálták Leburne otthonában elrejtve. A kérdések 

többségét sikerült megválaszolni, egyetlen fontos kivétellel, ami 



azóta is nyugtalanította Katet: kié lehetett a gyilkosság 

helyszínén talált azonosítatlan ujjlenyomat? A helyszínelők 

rábukkantak egy tiszta, jól kivehető ujjlenyomatra az apja övén, 

azonban hiába futtatták le a nyilvántartásban, nem akadtak rá a 

gazdájára. 

 Kat sosem volt teljesen megelégedve a hivatalos válasszal, de 

ezt mindenki, maga Kat is, a személyes érintettségének tudta be. 

Egyszer összefutott a parkban a sokszor zavart, ám aznap éppen 

nagyon is értelmesnek tűnő Aquával, aki azt mondta: „Kat, 

olyasmit keresel ebben az ügyben, amit sosem találhatsz meg.” 

 Aqua. 

 Úgy érezte, ezt egyedül nem tudja megoldani. Tudta, hogy 

beszélhetne Stacyvel az apja meggyilkolásáról, azonban Stacy 

nem ismerte. Sem az apját, sem a „régi Katet”, aki Jeff-fel járt, 

és aki gondtalanul mosolyogva élte világát Henry Donovan 

halála előtt. De az első, aki eszébe jutott – aki mindenki másnál 

jobban megértené, min megy keresztül –, nem más volt, mint 

Jeff. 

 Ez nem túl jó ötlet, igaz? 

 Nem. Legalábbis nem tűnt volna annak reggel hatkor vagy 

este tízkor. Viszont jelen pillanatban, hajnali háromkor, jó 

néhány pohár whiskey-vel az ereiben, Kat úgy érezte, az 

emberiség története során soha senkinek nem támadt még ennél 

ragyogóbb ötlete. Kinézett a lakása ablakán. Azt mondják New 

Yorkról, hogy ez a város soha nem alszik. Ostobaság. Más 

városokban járva, még kisebb helyeken is, mint St. Louis vagy 

Indianapolis, Kat azt tapasztalta, hogy az emberek tovább fent 

vannak, noha nem feltétlenül jókedvükben. „Mi nem vagyunk 

New York-iak, nekünk keményen meg kell dolgoznunk azért, 

hogy jól érezzük magunkat...” Vagy valami ilyesmi. 



 Ezzel szemben Manhattan utcái hajnali háromkor? 

Kihaltabbak, mint egy temető. 

 Kat imbolygó léptekkel odament a számítógéphez. Csak 

harmadik próbálkozásra sikerült bejelentkeznie a 

YouAreJustMyType.comra, mert az ujjai, akárcsak a nyelve, 

összeakadtak az italtól. Megnézte, hátha Jeff véletlenül be van 

jelentkezve. Nem volt. Kár. De annyi baj legyen! Rákattintott 

az üzenet linkjére. 

 
Jeff! 
Beszélhetnénk? Történt valami, és nagy szükségem lenne a 
segítségedre. 
Kat 

 

 A lelke mélyén tudta, hogy ez nagyon rossz ötlet, és amit 

most csinál, az semmivel sem jobb a részegen SMS-ezésnél. A 

részeg SMS-eknek sosincs jó végük. Soha. 

 Elküldte az üzenetet, azután bezuhant az ágyba, és elájult. 

Amikor reggel hatkor megszólalt az ébresztőóra, Kat már azelőtt 

utálta magát, hogy megérezte volna a fájdalmat a 

másnaposságtól lüktető koponyájában. 

 Ellenőrizte a bejövő üzeneteket. Semmi nem érkezett Jefftől. 

Vagy Talán-Jefftől. Tényleg, mintha egyszer már megállapította 

volna, hogy a fickó talán nem is Jeff, csupán hasonlít rá. 

Mindegy, nem számít. Kit érdekel? Hol a pokolban van a 

fájdalomcsillapító? 

 Aqua jógaórája. Nem. Kizárt dolog. Ma biztosan nem. 

Szétrobbanna tőle a feje. Ráadásul tegnap is volt. Ma nem kell 

mennie. 

 Kivéve... 

 Várjunk csak. Visszarohant a számítógéphez, és rákattintott 



Jeff profiljára. Staggert leszámítva Aqua volt az egyetlen, aki 

ismerte akkor, amikor még együtt volt Jeff-fel, és az apja még 

élt. Az egyetlen, aki ismerte a régi énjét. Aqua és Jeff Kat révén 

ismerkedtek meg, és barátkoztak össze, sőt, egy ideig még együtt 

is laktak egy lepukkant kétszobás lakásban a 

Százhetvennyolcadik utcában. Kat kinyomtatta a fényképeket, 

magára kapta a ruháit, és leszaladt a parkba. Szokás szerint 

akkor érkezett meg, amikor a többiek már behunyt szemmel 

meditáltak. 

 – Késtél – jegyezte meg Aqua. 

 – Elnézést. 

 Aqua meglepetten kinyitotta az egyik szemét. Kat soha nem 

szokott elnézést kérni, amiért késik. Aqua ebből tudta, hogy 

valami baj van. 

 Húsz évvel korábban Aqua és Kat évfolyamtársak voltak a 

Columbián. Gólyaként ismerkedtek meg egymással. Röviden 

összefoglalva, Aqua volt a legzseniálisabb ember, akivel Kat 

valaha találkozott. A vizsgákon sosem látott pontszámokat 

produkált. Az agya állandóan fel volt pörögve, percek alatt 

oldott meg olyan házi feladatokat, amelyeken mások egész 

éjszaka töprengtek. Plusztantárgyakat vett fel, két helyen 

dolgozott, atletizált, de így sem tudta feltartóztatni az elméjén 

elhatalmasodó tébolyt. 

 Aztán Aqua motorja túlmelegedett. Legalábbis Kat így 

tekintett rá. Osszeroppant, bár valójában csak annyi történt, 

hogy beteg volt. Mentálisan. Ez semmiben sem különbözik attól, 

mint amikor valaki rákos vagy cukorbeteg. Aqua azóta többször 

volt már elmegyógyintézetben. Az orvosok mindent 

megpróbáltak, azonban, akárcsak a diabéteszt, az ő mentális 

betegségét sem lehetett meggyógyítani. Kat azt sem tudta, hol 



lakik. Azt gyanította, hogy valahol a parkban. Néha összefutott 

vele a reggeli jógaórák után, amikor Aqua nem volt teljesen 

beszámítható állapotban. Néha férfinak öltözött. Néha – na jó, 

többnyire – nőnek. Olyan is előfordult, hogy Aqua nem ismerte 

meg Katet. 

 Óra végén, amikor a többiek behunyták a szemüket, és 

felvették a hullapózt, Kat felült, és Aquára bámult. Aqua állta a 

tekintetét, a szemében harag villant. Az órán voltak bizonyos 

szabályok. Kat megsértette az egyiket. 

 – Lazítsátok el az arcotokat! – mondta Aqua megnyugtató 

hangon. – Lazítsátok el a szemeteket! Érezzétek, ahogy egyre 

mélyebbre süpped. Lazítsátok el a szátokat... 

 Tekintetét egy pillanatra sem vette le Katről. Végül Aqua 

beadta a derekát. Erőlködés nélkül, egyetlen mozdulattal felállt 

a lótuszülésből. Kat is felállt. Aqua elindult az egyik észak felé 

tartó ösvényen. Kat követte. 

 – Akkor hát erre mész óra után – állapította meg Kat. 

 – Nem. 

 – Nem? 

 – Nem mutatom meg neked, merre megyek. Mit akarsz? 

 – Szívességet akarok kérni. 

 Aqua nem állt meg. 

 – Nem teszek szívességeket. Jógát tanítok. 

 – Tudom. 

 – Akkor miért háborgatsz? – Két keze ökölbe szorult, mint 

egy kisgyereknek, aki hisztizni készül. – A jóga a napi rutinom 

része. A rutinban jó vagyok. Kihívsz ide, beszélni akarsz velem. 

Ez nem része a napi rutinomnak. Nem tesz jót nekem, ha 

kizökkenek belőle. 

 – A segítségedre van szükségem. 



 – A jógával segítek. 

 – Tudom. 

 – Jó tanár vagyok, nem? 

 – A legjobb. 

 – Akkor hagyd, hogy azt csináljam, amihez értek. Én így 

segítek, így tudok összeszedett maradni. Ezzel járulok hozzá a 

társadalom működéséhez. 

 Katet hirtelen döntötték az érzelmek. Régen barátok voltak. 

Jó barátok. Közeli barátok. Órákon át ültek a könyvtárban, és 

beszélgettek mindenféléről. Észrevétlenül telt az idő, szerették 

egymás társaságát. 

 Mesélt Aquának Jeffről, rögtön az első randijük után. 

Megértette. Azonnal látta Katen, miről van szó. Aqua és Jeff 

összebarátkoztak. Szobatársak lettek, közös albérletbe 

költöztek, bár Jeff az éjszakák nagy részét Katnél töltötte. Aqua 

zavart arckifejezését látva Kat ismét rádöbbent, mennyi 

mindent elveszített. Elveszítette az apját. Elveszítette a 

vőlegényét. De Aqua széthullásával valami mást is elveszített, 

valami mély és fontos dolgot. 

 – Istenem, mennyire hiányzol – mondta. 

 Aqua meggyorsította lépteit. 

 – Ezzel nem segítesz. 

 – Tudom. Ne haragudj! 

 – Mennem kell. Dolgom van. 

 Kat megfogta a karját, hogy lelassítsa. 

 – Vetnél előbb egy pillantást erre? 

 Aqua elkomorodott, alig lassítva valamit a léptein. Kat a 

kezébe nyomta Jeff YouAreJustMyType.com-os profilját. 

 – Mi ez? – kérdezte Aqua. 

 – Ezt akarom kérdezni tőled. – Aquának nem tetszett a 



dolog. Kat látta rajta. Kizökkentette a napi rutinjából. Nem 

akarta felzaklatni. Tudta, mennyire veszélyes az, ha Aqua 

felidegesíti magát. – Csak vess rá egy pillantást, ennyit kérek. – 

Aqua a papírlapokra nézett. Kat megpróbált olvasni az arcáról. 

A vonásai kifejezéstelenek maradtak, ám a szemében mintha 

megcsillant volna valami. – Aqua? 

 – Miért mutatod ezt nekem? – Félelem csendült ki a 

hangjából. 

 – Hasonlít valakire, akit ismersz? 

 – Nem – felelte. Kat fájdalmas nyilallást érzett a szívében. 

Aqua ismét felgyorsította a lépteit. – Nem hasonlít Jeffre, Kat – 

mondta. – Ez Jeff. 



Kilencedik fejezet 

 

Kat éppen lerakta a telefont, ezredszer is újra lejátszva a fejében 

Monte Leburne szavait, amikor a számítógép pittyent egyet, és a 

képernyőn megjelent a YouAreJustMyType chatablaka. 

 A miniatűr profilképből látta, hogy Jeff akar kapcsolatba 

lépni vele. Egy másodpercig dermedten ült, szinte félt 

megmozdulni vagy rákattintani az „OLVAS” gombra, mert ez az 

egész kapcsolat olyan törékenynek és bizonytalannak tűnt, hogy 

attól tartott, egy hirtelen mozdulattal elszakíthatja a 

pókfonál-vékonyságú szálat, amely most összefűzi őket. 

 A profilkép melletti szívben egy kérdőjel jelent meg; arra 

várt, hogy Kat engedélyezze a párbeszédet. Az elmúlt három 

órát Kat az apja ügyének tanulmányozásával töltötte. Az 

aktákból semmi újat nem tudott meg, de újra előjött az összes 

régi probléma. Henry Donovant közvetlen közelről mellbe lőtték 

egy kisméretű Smith & Wessonnal. Ez mindig zavarta. Miért 

nem a fejére céloztak? Nem az lett volna a logikus, hogy hátulról 

a tarkójához szorítják a fegyver csövét, és kétszer meghúzzák a 

ravaszt? Monte Leburne-nek ez volt a módszere. Miért pont itt 

változtatott rajta? Miért mellbe lőtte? 

 Sehogy sem illett a képbe. 

 Mint ahogy az sem, amit Monte Leburne mondott, amikor 

Steiner nővér megkérdezte tőle, ki ölte meg Henry Donovant: 

„Honnan tudjam? Meglátogattak. A letartóztatásom 

másnapján. Azt mondták, fogadjam el a pénzt, és vigyem el a 

balhét.” 

 Kézenfekvő kérdés: kik? 



 Monte talán a választ is elárulta. A börtönben látogatták 

meg. Méghozzá a letartóztatása másnapján. 

 Hmm. 

 Kat felemelte a telefont, és felhívta a régi barátját, Chris 

Harropot, aki a Börtönigazgatóságon dolgozott. 

 – Kat, örülök, hogy hallom a hangodat. Mi a helyzet? 

 – Egy szívességet akarok kérni – mondta Kat. 

 – Micsoda meglepetés. Azt hittem, egy forró szexpartira 

vágysz. 

 – A fenébe, ezt elcsesztem! Meg tudod szerezni nekem egy 

elítélt látogatási naplóját? 

 – Persze, nem probléma – felelte Harrop. – Ki az elítélt, és 

hol tölti a büntetését? 

 – Monte Leburne. A Clintonban volt akkor. 

 – És a dátum? 

 – Március... huszonhetedike. 

 – Oké, mindjárt megnézem. 

 – Tizennyolc évvel ezelőtt. 

 – Pardon? 

 – Tudni akarom, ki látogatta meg tizennyolc évvel ezelőtt. 

 – Most csak viccelsz, ugye? 

 – Nem. 

 – A mindenit! 

 – Igen. 

 – Ehhez kell egy kis idő – mondta Harrop. – Csak 2004 óta 

rögzítjük digitálisan. A régebbi dokumentumok, azt hiszem, 

Albanyban vannak, egy raktárban. Mennyire fontos? 

 – Mint egy forró szexparti – felelte Kat. 

 – Oké, rajta vagyok az ügyön. 

 Éppen lerakta a telefont, amikor a képernyőn felugrott a 



YouAreJustMyType chatbuborékja. Remegő kézzel a kérdőjelre 

kattintott, majd az igenre, és a következő másodpercben 

megjelentek Jeff szavai: 

 
Szia, Kat, megkaptam az üzeneted. Hogy vagy? 

 

 Kat szíve kihagyott egy ütemet. 

 Újra elolvasta Jeff üzenetét, aztán még egyszer. Nehéz volt 

eldönteni. Látta a lüktető szívet a neve mellett – a férfi be volt 

jelentkezve, és a válaszára várt. Kat ujjai végül megtalálták a 

billentyűzetet. 

 
Szia, Jeff... 

 

 Megakadt, próbálta kitalálni, mit tegyen még hozzá, mielőtt 

elküldi. Végül úgy döntött, nincs értelme a mellébeszélésnek: 

 
Szia, Jeff! Azt hiszem, nem ismertél meg. 

 

 Kat a válaszára várt – a magyarázatra, amely feltehetően 

valami ostoba védekező sablon lesz, mint „Szebb vagy, mint 

valaha!” vagy „Ez az új frizura teljesen megzavart…”, vagy 

valami hasonló. Kit érdekel? Úgysem számít már, gondolta Kat. 

Ostobaság volt egyáltalán felhoznia a témát. 

 A válasz azonban meglepte: 

 
De, azonnal felismertelek. 

 

 A profilkép melletti szívecske tovább lüktetett. Kat egy 

pillanatra eltűnődött a kis ikonon vagy avataron, vagy bárminek 

is hívták. Egy dobogó piros szív – a szerelem és a romantika 



szimbóluma, és ha Jeff most kilépne, ha úgy döntene, hogy 

megszakítja a kapcsolatot, a szív megszűnne dobogni, és 

elhalványulna. Ő, a vásárló, a potenciális lelki társ pedig nem 

akarja, hogy ez bekövetkezzen. 

 Kat ezt írta: 

 
Akkor miért nem mondtad? 

 

 További szívdobbanások: 

 
Te is tudod, miért. 

 

 Kat a homlokát ráncolva gondolkodott. Majd begépelte a 

választ: 

 
Nem, nem tudom. 

 

 Majd némi hezitálás után folytatta: 

 
Miért nem mondtál semmit a videóra? 

 

 Szív. Dobbanás. Szív. Dobbanás. 

 
Mert özvegy vagyok. 

 

 Jaj. Mit lehet erre válaszolni? 

 
Láttam. Részvétem. 

 

 Milliónyi kérdést akart feltenni neki – hol lakik, milyen 

gyereke van, mikor és hogyan halt meg a felesége, eszébe jut-e 

néha Kat –, ám ehelyett csak ült bénultan, és Jeff válaszát várta. 



 
Kicsit hülyén érzem magam. 
 
Én is. 
 
Félek, nem merem kiadni magam. Meg tudod ezt érteni? 

 

 Kat egyik fele azt akarta válaszolni: „Igen, persze. Nagyon is 

megértem.” A másik, a nagyobbik fele, azonban inkább azt 

felelte volna: „Nem mered kiadni magad? Félsz? Tőlem?” 

 Végül egy semleges válasz mellett döntött: 

 
Azt hiszem. 

 

 A folyamatosan lüktető szív hipnotizáló hatással volt rá. 

Olyan érzése volt, mintha a saját szíve is egy ritmusra verne a 

Jeff profilképe mellett dobogó ikonnal. Várt. A férfinak ezúttal 

hosszabb idejébe telt válaszolni: 

 
Azt hiszem, nem lenne jó ötlet tovább beszélgetnünk. Nem akarok 
ismét visszatérni a múltba. Tiszta lapra van szükségem. Ugye, 
megérted? 

 

 A szavak villámcsapásként hasítottak Katbe. Egy pillanatig 

őszintén gyűlölte Stacyt, amiért beleütötte az orrát az ő dolgába, 

és megvásárolta neki ezt az ostoba előfizetést. Próbálta 

könnyedén venni, emlékeztette magát, hogy ez az egész csak egy 

nevetséges álomkép volt, és Jeff egyszer már elhagyta, bántotta, 

összetörte a szívét, és hogy neki esze ágában sincs megengedni 

neki, hogy ezt még egyszer megtegye. 

 
Megértem, persze. 

 



Vigyázz magadra, Kat. 

 

 Szív. Dobbanás. Szív. Dobbanás. 

 

 Könnycsepp csörgött végig Kat arcán. Kérlek, ne hagyj itt! – 

gondolta, miközben azt gépelte: 

 
Te is. 

 

 A szív a képernyőn abbahagyta a dobogást. Pirosról 

szürkére, majd fehérre fakult, mielőtt örökre elhalványult. 



Tizedik fejezet 

 

Gerard Remington kezdett megőrülni. 

Szinte érezte, ahogy az agysejtjei fokozatosan válnak le az 

agyáról, mintha valami bizarr centrifugális erő tépné le őket 

onnan. Ideje nagy részében sötétség és fájdalom vette körül, a 

kábult ködön keresztül mégis egyfajta tisztánlátás alakult ki 

benne. Vagy talán nem is a tisztánlátás volt a legjobb szó rá. 

Inkább összpontosítás. 

 Az akcentussal beszélő izompacsirta az ösvényre mutatott. 

 – Tudod az utat. 

 Tudta. Gerard negyedszer indult a ház felé, ahol Titus már 

nyilván várta. Gerard ismét eljátszott a gondolattal, hogy 

megpróbál elmenekülni, azonban tudta, hogy nem jutna 

messzire. Enni csak annyit kapott, hogy éhen ne haljon, többet 

nem. Annak ellenére, hogy egész nap nem csinált semmit, csak 

bezárva feküdt abban az átkozott föld alatti ládában, kimerült 

volt és gyenge. Ahhoz, hogy végig tudjon menni az ösvényen, 

minden erőtartalékára szüksége volt. Semmi sem maradt azon 

felül. 

 Belátta, hogy hiábavaló lenne minden szökési kísérlet. 

 Még mindig reménykedett valamiféle csodás 

megmenekülésben. A teste már kezdte cserbenhagyni. Az agya 

azonban még működött. Nyitva tartotta a szemét, és igyekezett 

összerakni az apró információmorzsákat arról, hol is van. 

 Gerardot vidéken tartották fogva, valahol Pennsylvaniában, 

nagyjából hatórányi autóútra a Logan repülőtértől, ahol 

elrabolták. 



 Honnan tudta? 

 A farmház építészeti stílusa, az elektromos vezetékek teljes 

hiánya (Titusnak volt saját generátora), a régi szélmalom, a 

bricska, a zöld ablaktáblák – ezek a jelek mind arra utaltak, hogy 

egy amishok által birtokolt területen vannak. Ráadásul Gerard 

tudta, hogy a bricskákat területenként változó színűre festik. A 

szürke például általában a pennsylvaniai Lancaster megyében 

fordult elő, ezért arra tippelt, hogy valahol annak a területén 

lehet. 

 De ez sehogyan sem illett a képbe. Vagy mégis? 

 A nap sugarai áthatoltak a fák zöld lombján. Az égbolt kékje 

úgy ragyogott, amilyet csak egy isten tud festeni. A szépség 

mindig megtalálja az utat a rúthoz. Hiszen egyik sem létezhet a 

másik nélkül. A fény és a sötétség elválaszthatatlanok 

egymástól. 

 Gerard már majdnem kiért a tisztásra, amikor meghallotta a 

teherautót. 

 Egy pillanatig azt hitte, megérkezett a felmentő sereg. 

Várta, hogy felbukkanjanak a rendőrautók. Hogy 

megszólaljanak a szirénák. Az izompacsirta fegyvert ránt, de egy 

rendőr golyót ereszt belé. Lelki szemei előtt lepergett az egész – 

Titust letartóztatják, a rendőrség átfésüli a környéket, és a világ 

tudomást szerez erről az egész rémálomról, bár felfogni aligha 

tudják majd. 

 Maga Gerard sem tudta teljesen felfogni. 

 A pick-up kisteherautó azonban nem azért jött, hogy 

megmentse. Éppen ellenkezőleg. 

 A távolból egy női alakot vett ki a jármű hátulján. 

Élénksárga nyári ruhát viselt. Ennyit látott belőle. A sárga ruha 

annyira nem illett ehhez az egész borzalomhoz, hogy Gerardnak 



könnyek szöktek a szemébe. Elképzelte Vanessát egy ugyanilyen 

sárga ruhában. Látta maga előtt, amint felhúzza, felé fordul, és 

rámosolyog, amitől Gerardnak mindig felgyorsult a szívverése. 

És ahogy elképzelte Vanessát az élénksárga nyári ruhában, arról 

eszébe jutott, mennyi szépség van a világban. Vermontban 

töltött gyermekkorára gondolt. Felidézte az apját, amikor 

jéghorgászatra vitte őt kisfiú korában. Gerard mindössze 

nyolcéves volt, amikor az apja meghalt, és ez mindent 

megváltoztatott, de legfőképpen összetörte az anyját. Eszébe 

jutottak az anyja pasijai, csupa borzalmas alak, akik mind 

idiótának vagy még rosszabbnak tartották Gerardot. Aztán az 

iskolai megaláztatások, a kiközösítés, a gúnyolódások, a verések. 

Visszaemlékezett arra, hogyan vált a tetőtéri szobája egyfajta 

menedékké. Lekapcsolta a villanyt, és csak feküdt az ágyon. Ez a 

láda a föld alatt nem sokban különbözött a tetőtéri szobájától. 

Felnőttként pedig a szobát felváltotta a laboratórium. Amikor 

az anyja megöregedett, és elveszítette vonzó külsejét, a férfiak 

eltűntek, ketten maradtak. Az anyja főzött rá, leste minden 

gondolatát, igyekezett az élete részévé válni. Két évvel ezelőtt 

halt meg rákban. Gerard teljesen magára maradt, magányosan 

élt egészen addig, amíg Vanessa rátalált, és elhozta a szépséget – 

mint annak az élénksárga nyári ruhának a színét – az életébe. És 

most tudta, hogy mindez hamarosan véget ér. 

 A teherautó nem állt meg. Porfelhőbe burkolózva eltűnt a 

szeme elől. 

 – Gerard? 

 Titus soha nem emelte fel a hangját. Nem gurult dühbe, nem 

fenyegetőzött. Nem volt rá szüksége. Gerard találkozott már 

emberekkel, akiknek tiszteletet parancsoló a jelenlétük, akiknek 

elég volt belépniük egy szobába, és azonnal az irányításuk alá 



vontak mindenkit. Titus is ilyen volt. Higgadt hanghordozása 

torkon ragadta az embert, és arra kényszerítette, hogy 

engedelmeskedjen. 

 Gerard a férfi felé fordult. 

 – Megyek. 

 Titus eltűnt a házban. Gerard követte. 

 Egy órával később Gerard megindult visszafelé az ösvényen. 

A járása bizonytalan volt. Reszketni kezdett. Nem akart 

visszamenni abba az istenverte ládába. Természetesen kapott 

ígéreteket. Titus megígérte neki, hogy ha együttműködik, 

viszontláthatja Vanessát. Nem tudta, már miben higgyen, de 

számított ez még bármit is? 

 Gerard újra eljátszott a menekülés gondolatával, és újra 

elvetette. 

 Amikor elérte a tisztást, Izompacsirta abbahagyta a játékot 

a labradorral, és utasítást adott neki valamilyen nyelven, amit 

Gerard portugálnak vélt. Izompacsirta Gerardra emelte a 

fegyverét. Gerard már tudta, mi következik. Izompacsirta végig 

rászegezi a fegyvert, amíg Gerard bemászik a ládába. 

Izompacsirta rácsukja az ajtót, és belakatolja. 

 Őt pedig ismét elnyeli a sötétség. 

 Ám ezúttal valami megváltozott. Gerard látta a férfi 

tekintetén. 

 – Vanessa – suttogta maga elé Gerard. Rászokott, hogy 

ismételgesse a nevét, mint egy mantrát, amely megnyugtatja, 

akár az anyját az utolsó hetekben a rózsafüzére. 

 – Arra! – mondta Izompacsirta. A fegyverével jobbra 

mutatott. 

 – Hová megyünk? 

 – Arra! 



 – Hová megyünk? – kérdezte Gerard újra. 

 Izompacsirta odalépett mellé, és a halántékához szorította a 

fegyver csövét. 

 – Arra! 

 Gerard elindult jobbra. Járt már itt korábban, ezen a helyen 

mosta le magát a slauggal, és itt vette fel az overallt. 

 – Tovább! 

 – Vanessa... 

 – Igen. Tovább! – Gerard elsétált a slaug mellett. 

Izompacsirta két lépéssel lemaradva követte, a fegyverével 

Gerard hátára célozva. – Tovább! Már majdnem ott vagyunk. – 

Gerard egy kisebb tisztást pillantott meg maga előtt. Zavartan 

ráncolta a homlokát. Tett még egy lépést, meglátta, és földbe 

gyökerezett a lába. – Tovább! 

 Nem ment tovább. Kővé dermedve állt. Nem pislogott. Még 

csak levegőt sem vett. 

 Balra tőle – egy vastag tölgyfa tövében – jókora kupac ruha 

hevert. Sok ruha, mintha valaki nagymosásra készülne. Nehéz 

lett volna megmondani, hány öltözet. Tíz. Talán több. Azt a 

szürke öltönyt is megpillantotta köztük, amelyet a Logan 

repülőtéren viselt, amikor elrabolták. 

 Hányan vannak még rajtam kívül...? 

 De nem a szürke öltöny vagy a kupac puszta mérete zaklatta 

fel a legjobban. Nem ezek miatt állt meg, nem ezeknek 

köszönhette, hogy az igazság kalapácsként sújtott le az elméjére. 

Nem, nem a ruhák mennyisége volt a legsokkolóbb. Csak 

egyetlen ruhadarab, a kupac legtetején, mint valami tortadísz. 

Amint meglátta, az egész világ darabokra hullott körülötte. 

 Egy élénksárga nyári ruha volt az. 

 Gerard behunyta a szemét. Szó szerint lepergett előtte az 



élete – a majdnem megélt élete Vanessával –, mielőtt a dörrenés 

újra sötétségbe borított számára mindent, ezúttal 

végérvényesen. 



Tizenegyedik fejezet 

 

Két héttel később Kat éppen befejezte a papírmunkát a 

kapitányságon, amikor beviharzott Stacy. Fejek fordultak 

utána. Szemek dülledtek ki. A magasabb szintű agyi 

tevékenységek többsége megszűnt. Röviden: semmi nem 

csökkenti olyan hatékonyan a férfiak IQ-ját, mint egy csábító 

női test látványa. Chaz Faircloth, aki sajnálatos módon még 

mindig Kat társa volt, megigazította tökéletesen álló 

nyakkendőjét, aztán megindult felé, ám Stacy egyetlen 

pillantással megállította. 

 – Ebéd a Carlyle-ban – mondta Stacy Katnek. – Én fizetek. 

 – Megdumáltuk. 

 Kat kijelentkezett a számítógépéből. 

 – Hogy sikerült a tegnap esti randid? – kérdezte Stacy. 

 – Utállak – felelte Kat. 

 – Mégis eljössz velem ebédelni. 

 – Azt mondtad, te fizetsz. 

 Az első három fickó, akivel Kat randevúzott a 

YouAreJustMyType.com-ról, egyaránt udvarias, jól fésült és 

végtelenül unalmas volt. Semmi szikra, semmi bizsergés, csak a 

nagy semmi. Tegnap este – ez volt a negyedik randija azóta, 

hogy két héttel ezelőtt Jeff ismét lepattintotta – először 

felcsillant a remény. Stan Valakivel – semmi értelme 

megjegyezni a vezetéknevét, amíg el nem jutnak a mind ez idáig 

elérhetetlennek tűnő második randevúig – a Nyugati 

Hatvankilencedik utcán sétáltak a Telepan étterem felé, amikor 

Stan megkérdezte: 



 – Szereted Woody Allent? 

 Katnek megdobbant a szíve. Imádta Woody Allen filmjeit. 

 – Nagyon. 

 – Láttad az Annie Hallt? 

 Az Annie Hall sok kedvence közül is talán a legkedvesebb 

volt. 

 – Persze. 

 Stan elnevette magát, és megállt. 

 – Emlékszel arra a jelenetre, amikor Alvy az első 

randevújára igyekszik Annie-vel, és amikor találkoznak, 

megkérdezi tőle, hogy nem csókolózhatnának-e a randevú előtt, 

hogy közben ne stresszeljenek miatta? – Kat majdnem elalélt. A 

filmben Woody Allen megáll az utcán, mielőtt Diane Keatonnal 

odaérnének az étteremhez, hasonlóan, mint Stan most, és azt 

mondja: „Csókolj meg!” Mire Diane Keaton: „Miért?” Woody 

Allen: „Mert egész este együtt leszünk, és nem akarom, hogy 

végig azon járjon az agyam, hogy még sose csókoltalak meg... 

Most essünk túl rajta, és akkor nyugodtan tudunk vacsorázni, 

oké, rendben van? Na, és az emésztésünkkel se lesz gond...” Kat 

imádta azt a jelenetet. Stanre mosolygott, és várt. – Hé – 

mondta Stan, nem túl meggyőzően imitálva Woody Allent –, 

dugjunk egyet evés előtt! 

 Katnek leesett az álla a döbbenettől. 

 – Tessék? 

 – Igen, tudom, hogy a filmben nem egészen így van, de 

gondold csak végig! Nem fogjuk tudni, mikor van itt az ideje, 

hányadik randevú után ildomos belevágni, és ha jobban 

belegondolsz, ennyi erővel kezdhetjük akár a vízszintes 

mambóval is, mert ha az ágyban nem illünk össze, akkor mi 

értelme az egésznek? 



 Kat várta, hogy a férfi mikor neveti el magát. Hiába. 

 – Te most komolyan beszélsz? 

 – Persze. Az emésztés is könnyebb lesz utána. 

 – Jelen pillanatban úgy érzem, mindjárt visszajön az ebéd – 

mondta Kat. 

 Vacsora közben Kat igyekezett a Woody Allen-filmek 

viszonylag biztonságos témájánál maradni. Hamarosan kiderült, 

hogy Stan nem rajongó, csak látta egyszer az Annié Halk. 

 – Ez a módszerem – avatta be Stan suttogva. – Olyan nőket 

keresek az oldalon, akik szeretik ezt a filmet. Nálad nem jött be 

ez a szöveg, de a legtöbb Woody-rajongó azonnal széttárja a 

lábát, amint meghallja. 

 Remek. 

 Stacy figyelmesen hallgatta Kat beszámolóját Stanről, és 

közben minden önuralmára szüksége volt, hogy ne kezdjen 

hangosan hahotázni. 

 – Igazi gennyláda. 

 – Az bizony. 

 – De te még mindig túl válogatós vagy. Az a pasi, akivel 

másodikként randiztál, kedvesnek tűnt. 

 – Valóban. Ő legalább nem tette tönkre számomra egyik 

kedvenc filmemet sem. 

 – Jól hallom, hogy egy „de” következik? 

 – Dasanit rendelt. Nem egy üveg vizet, hanem egy Dasanit. 

 Stacy elkomorodott. 

 – Módosítom az álláspontomat: ütni való seggfejnek tűnik. – 

Kat egyetértőén felmordult. – Túl válogatós vagy, Kat. 

 – Valószínűleg több időre van szükségem. 

 – Hogy túljuss Jeffen? – Kat nem válaszolt. – Hogy túljuss 

egy pasin, aki húsz éve dobott? 



 – Fogd be, légyszi! – mondta Kat, majd hozzátette: – 

Tizennyolc éve. 

 Már majdnem kiléptek az épületből, amikor Kat a saját 

nevét hallotta. Megtorpantak az ajtóban, Kat hátrafordult. 

Chaz volt az. 

 – Van egy másodperced? – kérdezte Chaz. 

 – Ebédelni megyek – felelte Kat. 

 Chaz közelebb intette az ujjával, de közben végig Stacyt 

bámulta. Kat felsóhajtott, és odament hozzá. Chaz hátat 

fordított az ajtónak, és a hüvelykujjával Stacy irányába bökött. 

 – Ki ez az A kategóriás, szuperdögös bombázó? 

 – Nem a te zsánered. 

 – Pedig pont úgy néz ki, mint a zsánerem. 

 – Képes gondolkodni. 

 – He? 

 – Mit akarsz, Chaz? 

 – Látogatód jött. 

 – Ebédszünetem van. 

 – Mondtam a kölyöknek. Felajánlottam neki, hogy én majd 

segítek, de azt felelte, inkább megvár. 

 – Kölyök? – Chaz megvonta a vállát. – Milyen kölyök? 

 – Mi vagyok én, a titkárnőd? Kérdezd meg tőle! Ott ül az 

asztalodnál. 

 Kat intett Stacynek, hogy adjon neki egy percet, és felsietett 

a harmadikra. Kamasz fiú ült az íróasztala melletti széken. 

Tipikus kamaszpózban – ernyedten, mint akinek eltávolították a 

csontjait. Kat karja a szék háttámlája mögött fityegett, mintha 

nem is hozzá tartozna. A haja túl hosszú volt, akár valami 

fiúcsapat tagjának, és mélyen az arcába lógott. 

 Kat odalépett hozzá. 



 – Segíthetek? 

 A fiú felállt, és félretolta a hajfüggönyt a szeme elől. 

 – Maga Donovan nyomozó. 

 Inkább állítás volt, semmint kérdés. 

 – Igen, az vagyok. Mit tehetek érted? 

 – A nevem Brandon. – Kezet nyújtott. – Brandon Phelps. 

 Kat kezet fogott vele. 

 – Örülök, hogy megismerhetlek, Brandon. 

 – Én is. 

 – Van valami, amiben segíthetek? 

 – Anyámról van szó. 

 – Mi történt vele? 

 – Eltűnt. És azt hiszem, maga segíthet megtalálni. 

* 

Kat lemondta az ebédet Stacyvel, azután visszatért az 

asztalához, és leült Brandonnal szemben. Feltette neki az első 

kérdést, ami az eszébe jutott: 

 – Miért pont én? 

 Brandon nagyot nyelt. 

 – Tessék? 

 – Miért kimondottan hozzám jöttél? A társam azt mondta, 

meg akartál várni. 

 – Igen. 

 – Miért? 

 Brandon tekintete idegesen cikázott. 

 – Azt hallottam, maga a legjobb. 

 Hazugság. 

 – Kitől? – kérdezte Kat. 

 Brandon kamasz módra megrántotta a vállát; a mozdulat 



egyszerre volt laza és színpadias. 

 – Mit számít az? Magával akartam beszélni, nem azzal a 

másik fickóval. 

 – Ez nem így működik. Az ember nem választhat magának 

nyomozót. 

 Hirtelen úgy tűnt, a fiú mindjárt elbőgi magát. 

 – Akkor nem segít nekem? 

 – Azt nem mondtam. – Kat nem értette a dolgot, de érezte, 

hogy valami nem stimmel. – Mi lenne, ha elmondanád, mi 

történt? 

 – Anyámról van szó. 

 – Igen? 

 – Eltűnt. 

 – Oké, kezdjük az elején! – Kat papírt és tollat vett elő. – A 

neved Brandon Phelps? 

 – Igen. 

 – Az édesanyádat hogy hívják? 

 – Dana. 

 – Phelps? 

 – Igen. 

 – Férjnél van? 

 – Nem. – Brandon rágni kezdte az egyik körmét. – Apám 

három évvel ezelőtt meghalt. 

 – Részvétem – mondta Kat, mert ilyenkor ezt szokták 

mondani. – Van testvéred? 

 – Nincsen. 

 – Csak te és anyukád vagytok? 

 – Igen. 

 – Mennyi idős vagy, Brandon? 

 – Tizenkilenc. 



 – Hol laktok? 

 – Harmadik sugárút 1279. 

 – Lakás száma? 

 – Ööö... 8J. 

 – Telefonszám? – Brandon lediktálta a mobilja számát. Kat 

begyűjtött még néhány adatot tőle, majd, érezve, hogy a fiú 

egyre türelmetlenebb, megkérdezte tőle: – És mi a probléma? 

 – Anya eltűnt. 

 – Pontosan mit értesz azon, hogy eltűnt? 

 Brandon felvonta a szemöldökét. 

 – Nem tudja, mit jelent az, hogy eltűnt? 

 – De. Nem úgy... – Kat megrázta a fejét. – Oké, akkor 

próbáljuk így: mikor tűnt el? 

 – Három napja. 

 – Mi lenne, ha elmondanád, mi történt? 

 – Anya azt mondta, elutazik a barátjával. 

 – Értem. 

 – Szerintem nem ott van. Próbáltam hívni mobilon, de nem 

vette fel. Kat próbálta leplezni a bosszúságát. Ezért mondott le 

egy ebédet a Carlyle-ban? 

 – Hová mentek? 

 – Valahova a Karib-tengerre. 

 – Hová? 

 – Azt mondta, meglepetés lesz. 

 – Lehet, hogy nincs térerő. 

 Brandon elhúzta a száját. 

 – Nem hinném. 

 – Vagy nagyon elfoglalt. 

 – Azt mondta, mindennap küld legalább egy SMS-t. – 

Amikor meglátta Kat arckifejezését, hozzátette: – Nem csináljuk 



mindig így. De ez volt az első alkalom, hogy elment valakivel apa 

halála óta. 

 – Próbáltad hívni a szállodát? 

 – Most mondtam. Anya nem tudta, hol fognak megszállni. 

 – Te pedig nem is kérdezted? 

 Ismét egy vállrándítás. 

 – Gondoltam, majd SMS-ezünk, vagy ilyesmi. 

 – Próbáltál kapcsolatba lépni a barátjával? 

 – Nem. 

 – Miért nem? 

 – Nem ismerem. Azután ismerkedtek meg, hogy elmentem 

egyetemre. 

 – Hova jársz? 

 – A connecticuti egyetemre, a UConnra. Ez miért lényeges? 

 Igaza volt. 

 – Csak próbálom összerakni a képet. Mikor kezdett anyád 

találkozni ezzel a férfival? 

 – Nem tudom. Az ilyesmit nem szokta az orromra kötni. 

 – De arról szólt, hogy elmegy vele? 

 – Igen. 

 – Mikor? 

 – Mikor szólt, hogy elutaznak? 

 – Igen. 

 – Nem tudom. Talán egy hete. Nem tudna utánanézni 

valahogy? Kérem! 

 Kat a szemébe nézett. A fiú elkapta a tekintetét. 

 – Brandon? 

 – Igen? 

 – Mi folyik itt? 

 A fiú válasza meglepte: 



 – Tényleg nem tudja? 

 – Nem. 

 Brandon kétkedő pillantást vetett rá. 

 – Donovan? 

 Kat az ismerős hang irányába fordult. Stagger kapitány állt 

az ajtóban. 

 – Az irodámba! – mondta. 

 – Éppen egy... 

 – Nem fog sokáig tartani. 

 A hangsúlya nem tűrt ellentmondást. Kat Brandonra nézett. 

 – Várj meg itt, egy perc, és jövök. 

 Brandon lesütötte a szemét, és bólintott. 

 Kat felállt. Stagger nem várta meg. Kat lesietett a lépcsőn, 

és követte a kapitányt az irodájába. Stagger becsukta mögötte 

az ajtót. Nem ült le az íróasztala mögé, azonnal a lényegre tért. 

 – Monte Leburne ma reggel meghalt. 

 Kat a falnak dőlt. 

 – A francba. 

 – Nekem nem ez volt az első reakcióm, de gondoltam, jobb, 

ha tudsz róla. 

 Az elmúlt két hétben Kat többször is megpróbált újra 

bejutni hozzá, azonban nem járt sikerrel. Most pedig végleg 

kifutott az időből. 

 – Köszönöm. – Néhány másodpercig szótlanul álltak 

egymással szemben. – Van még valami? – kérdezte Kat. 

 – Nincs. Csak gondoltam, szeretnél tudni róla. 

 – Köszönöm, hogy elmondtad. 

 – Jól sejtem, hogy azóta is nyomozol azzal kapcsolatban, 

amit mondott? 

 – Igen. 



 – És? 

 – És semmi, kapitány – felelte Kat. – Nem találtam semmit. 

 Stagger lassan bólintott. 

 – Oké, leléphetsz. 

 Kat az ajtó felé indult, majd megtorpant. 

 – Lesz temetése? 

 – Kinek, Leburne-nek? 

 – Igen. 

 – Nem tudom. Miért? 

 – Csak kérdeztem. 

 De nem teljesen ok nélkül. Leburne-nek volt családja. Nevet 

változtattak, és másik államba költöztek, azonban előfordulhat, 

hogy eljönnek búcsút venni tőle. Talán megtudhat tőlük 

valamit. Most, hogy a drága Montejuk halott, talán szeretnék 

bebizonyítani az ártatlanságát, legalább az egyik gyilkossági 

ügyben. 

 Talán. 

 Kat kilépett Stagger irodájából, próbálta értelmezni a saját 

érzelmeit. Tompa zsibbadtságot érzett. Túl sok volt az életében a 

megválaszolatlan kérdés. Zsaruként szerette a lezárt ügyeket. 

Történik valami rossz. Az ember kideríti, hogy ki tette, és miért. 

Minden kérdésre nem lehet választ kapni. De a többségükre igen. 

 Kat egyszerre úgy érezte, mintha az élete egyetlen nagy 

nyitott eset lenne. Utálta ezt az érzést. 

 Mindegy. Nem merülhet most bele az önsajnálatba. Majd 

később, gondolta. Most vissza kell mennie, és Brandonra meg az 

elveszett anyukájára kell koncentrálnia. Azonban mire 

visszalépcsőzött a harmadikra, az íróasztala mellett álló szék már 

üres volt. Leült, mert azt hitte, hogy a srácnak ki kellett mennie 

a mosdóba, amikor meglátta az üzenetet: 



 
EL KELLETT MENNEM. KÉREM, KERESSE MEG AZ ANYÁMAT! 
HA SZÜKSÉGE VAN RÁM, TELEFONON EL TUD ÉRNI. BRANDON 

 

 Kat elolvasta még egyszer. Volt ebben az ügyben valami – az 

eltűnt anyuka, hogy a fiú kimondottan Katet kereste, az egész –, 

ami nagyon nem stimmelt. Kat a jegyzeteire pillantott. 

 Dana Phelps. 

 Mi baj lehet belőle, ha gyorsan utánanéz? 

 Megcsörrent az asztalán álló telefon. Gyorsan felkapta, és 

beleszólt: 

 – Donovan. 

 – Helló, Kat. – Chris Harrop volt az, a Börtönigazgatóságról. 

– Bocs, hogy ilyen sokáig tartott, de mint mondtam, a 

jegyzőkönyvek nincsenek digitalizálva, ezért el kellett küldenem 

valakit Albanyba, hogy keresse meg a raktárban. Azután pedig, 

nos, várnom kellett. 

 – Várnod? Mire? 

 – Arra, hogy az embered, ez a Monte Leburne meghaljon. 

Bonyolult... Röviden arról van szó, hogy ezt a listát csak akkor 

mutathatom meg neked, ha ő hozzájárul, vagy ha bírósági 

végzésed van, tudod, hogy mennek ezek a dolgok. Viszont most, 

hogy meghalt... 

 – Nálad van a lista? 

 – Ilyen. 

 – Át tudnád faxolni? 

 – Faxolni? Hol élsz te, 1996-ban? Ne küldjem inkább 

táviratban? Egy e-mail az egész. Már el is küldtem. De nem 

hiszem, hogy sokat segítene. 

 – Miért? 



 – A kért napon csak egyetlen látogatója volt, az ügyvédje, 

egy bizonyos Alex Kovaljo. 

 – Ez minden? 

 – Igen. Ja, meg két szövetségi ügynök. Meg egy Thomas 

Stagger nevű zsaru a New York-i rendőrségtől. 



Tizenkettedik fejezet 

 

Stagger nem volt az irodájában. 

Az ajtaja előtt állva Kat gyorsan írt neki egy SMS-t, hogy 

azonnal beszélni akar vele. Remegtek az ujjai, de azért sikerült 

elküldenie. Legalább két percig állt a telefonja kijelzőjét 

bámulva. 

 Nem érkezett válasz. 

 Sehogy sem állt össze a kép. Monte Leburne-t az FBI kapta 

el, egészen pontosan az FBI Szervezett Bűnözés és Korrupció 

Elleni Ügyosztálya. A New York-i rendőrség semmilyen módon 

nem vett részt a letartóztatásában. A szövetségiek egy rivális 

család két tagjának meggyilkolásával vádolták. Néhány nappal 

később tették közzé azt az információt, hogy Kat apját is 

Leburne ölte meg. 

 Akkor mit keresett Stagger Leburne-nél még ezelőtt, egy 

nappal a letartóztatása után? 

 Kat úgy érezte, levegőre van szüksége. A bizsergés a 

gyomrában arra emlékeztette, hogy kihagyta az ebédet. Nem 

viselte jól az elmulasztott étkezéseket. Morcossá vált, és nem 

tudott koncentrálni. Lesietett a lépcsőn, és megkérte Keith 

Inchiercát, az ügyeletest, hogy azonnal értesítse, amint Stagger 

visszatér. Inchierca összevonta a szemöldökét. 

 – Úgy nézek ki, mint a titkárnőd? – kérdezte. 

 – Jó szöveg. 

 – Tessék? 

 – Kérlek... Fontos, rendben? 

 A férfi intett, hogy tűnjön el a szeme elől. 



 Talált egy falafelárust a Harmadik sugárúton, amiről eszébe 

jutott Brandon Phelps lakcíme, és arra gondolt: miért is ne? 

Elindult észak felé. Hét háztömbbel később megérkezett egy 

meglehetősen jellegtelen felhőkarcolóhoz. Az utcaszinten egy 

Duane Reade gyógyszertár volt benne, meg egy Scoop nevű 

üzlet, amelyet Kat először tévesen fagylaltozónak hitt, de 

kiderült róla, hogy trendi butik. Az apartmanokhoz a 

Hetvennegyedik utcából nyílt a bejárat. Kat felvillantotta a 

jelvényét a portásnak. 

 – Dana Phelpset keresem – mondta. – 8J apartman. 

 A portás a jelvényre meredt, majd így szólt: 

 – Eltévesztette az épületet. 

 – Nem lakik itt egy Dana Phelps nevű nő? 

 – Nem. És 8J jelzésű apartmanunk sincsen. Itt nem 

használunk betűket. A nyolcadikon lévő apartmanok számozása 

801-től 816-ig tart. 

 Kat elrakta a jelvényét. 

 – Ez nem a Harmadik sugárút 1279.? 

 – Nem, ez a Keleti Hetvennegyedik utca 200. 

 – De a Harmadik sugárút sarkán van. 

 A portás kérdő tekintettel nézett rá. 

 – Igen, és? 

 – Odakint az áll az épületen, hogy Harmadik sugárút 1279. 

 A portás felsóhajtott. 

 – Azt hiszi, hazudok a házszámmal kapcsolatban? 

 – Nem. 

 – Kérem, nyomozó, tegyen belátása szerint. Menjen fel a 8J 

apartmanhoz. Áldásom rá. 

 New York-iak, gondolta Kat. 

 – Nézze, a 8J apartmant keresem a Harmadik sugárút 



1279.-ben. 

 – Nem tudok segíteni. 

 Kat kilépett az utcára. A bejárat fölötti ponyvatetőn 

valóban az állt, hogy Keleti Hetvennegyedik utca 200. Kat 

visszament a Harmadik sugárútra. Az 1279-es szám közvetlenül 

a Duane Reade bejárata felett díszelgett. Mi a franc ez? 

Benyitott az ajtón, megkereste az üzletvezetőt, és rákérdezett: 

 – Vannak apartmanok maguk fölött? 

 – Ööö, mi egy gyógyszertár vagyunk. 

 New York-iak. 

 – Tudom, de arra vagyok kíváncsi, hogyan jutok el az üzlet 

fölötti apartmanokba. 

 – Sok olyan embert ismer, akinek egy gyógyszertáron 

keresztül kell eljutnia a lakásába? A bejárat a Hetvennegyedik 

utca felőli oldalon van. 

 Kat nem vesződött további kérdésekkel. A válasz most már a 

napnál is világosabb volt. Brandon Phelps, már ha valóban ez 

volt a neve, rossz – vagy inkább: hamis – lakcímet adott meg 

neki. 

* 

Visszaérve a kapitányságra, Kat néhány kérdésére választ 

kapott a Google-től, bár így sem lett sokkal tisztább a kép. 

 Valóban létezett egy Dana Phelps nevű nő, akinek volt egy 

Brandon nevű fia, azonban nem Manhattanben laktak az Upper 

East Side-on. Phelpsék rezidenciája a connecticuti Greenwich 

egyik elegáns negyedében volt. Brandon apja egy jól menő 

befektetési alap igazgatója volt. Sok-sok dollár. Negyvenegy 

évesen halt meg. A gyászjelentésből nem derült ki a halál oka. 

Kat hiába keresett jótékony célra felajánlott összeget – az 



emberek gyakran adományoztak pénzt szív- vagy rákbetegekkel 

foglalkozó alapítványoknak, attól függően, hogy ők maguk 

miben szenvedtek –, semmi nem volt feltüntetve. 

 A kérdés továbbra is ugyanaz volt: Brandon miért pont őt 

kereste meg? 

 Kat utánanézett, nincsenek-e más ingatlanok is Phelpsék 

birtokában. Természetesen nem lehetett kizárni annak a 

lehetőségét, hogy egy jómódú greenwichi családnak akár az 

Upper East Side-on is lehet lakása, azonban egyetlen 

manhattani címet sem talált. Lefuttatta a Brandontól kapott 

telefonszámot is a rendszerben. Nocsak. Név nélkül vásárolt 

kártyás készülék. A gazdag gyerekek nem ilyet szoktak 

használni. Általában azok vesznek ilyet, akik nem hitelképesek, 

vagy akik nem akarják, hogy a nyomukra akadjanak. A legtöbb 

ember persze nem tudta, hogy ezeket az eldobható telefonokat is 

viszonylag könnyen le lehet nyomozni. Az Egyesült Államok 

Fellebbviteli Bíróságának döntése értelmében akár kideríthette 

volna a telefon pontos tartózkodási helyét anélkül, hogy 

hivatalos végzést kellett volna kérnie hozzá. De nem akart ilyen 

messzire menni. Legalábbis egyelőre. 

 Inkább a megérzéseire hallgatott. A kártyás készülékek 

értékesítési információit egy adatbankban őrzik. Beütötte a 

telefonszámot, és meg is találta, hogy Brandon hol vásárolta a 

telefont. A válasz nem lepte meg. A fiú egy Duane Reade 

gyógyszertárban vette, méghozzá a Harmadik sugárút 1279. 

szám alatt. 

 Ez talán megmagyarázta, miért azt a címet választotta. 

 Azt talán igen. De mást nem. 

 Többfelé elindulhatott volna, azonban nem akart túl sok 

időt elfecsérelni. Brandon Phelps fent volt a Facebookon, bár az 



adatlapját csak az ismerősei láthatták. Valószínűleg egy vagy 

két telefonhívással ki tudta volna deríteni, hogyan halt meg 

Brandon apja, de ugyan mi jelentősége lett volna? A srác azzal 

kereste meg, hogy az anyja lelépett valami pasival. 

 Továbbra is a kérdés: na és akkor mi van? 

 Megfordult Kat fejében, hogy ez az egész talán egy ostoba 

tréfa, egy átverés. Miért vesztegeti az idejét ilyesmire? Nincs 

jobb dolga? Talán nincs. Az igazat megvallva, nyugis napja volt, 

nem nagyon akadt más tennivalója. Ez az ügy legalább elterelte 

a figyelmét Stagger visszatéréséig. 

 Oké, döntötte el. Gondoljuk végig! 

 Tételezzük fel, hogy átverés. Ha ez valóban csak egy tréfa 

Brandon részéről, akkor annak igencsak szánalmas. A legkevésbé 

sem találta viccesnek. Sehol nem látta a csattanót, amelyen 

valaki majd jót röhöghet a végén. 

 Ezt a lehetőséget kizárhatja. 

 A zsaruk szeretik elhinni azt a maguk teremtette mítoszt, 

hogy rendelkeznek valamilyen velük született képességgel, és 

„olvasni” tudnak az emberekben, mintha mindnyájan élő 

hazugságvizsgálók lennének, akik képesek a testbeszédből vagy 

egy hangsúlyból megállapítani, ha valaki valótlant állít. Kat 

tudta, hogy ennek az önhitt meggyőződésnek semmiféle alapja 

nincsen. Sőt, ez a téves magabiztosság nemegyszer vezetett már 

életeket befolyásoló katasztrófákhoz. 

 Ugyanakkor, hacsak Brandon nem volt vagy közveszélyes 

szociopata, vagy a Lee Strasberg Színjátszó iskola diákja, 

egyértelműen látszott rajta, hogy valami felzaklatta. 

 A kérdés csupán az volt, micsoda. 

 A válasz: Elég az időhúzásból, hívd fel! 

 Felemelte a telefont, és beütötte a Brandontól kapott 



számot. Az igazat megvallva, arra számított, hogy a srác nem 

fogja felvenni, megelégelte a szórakozást, bármi volt is a célja 

vele, és visszahúzta a belét a UConnra vagy Greenwichbe. A fiú a 

második csörgés után mégis beleszólt: 

 – Halló? 

 – Brandon? 

 – Donovan nyomozó? 

 – Igen. 

 – Gyanítom, hogy még nem találta meg az anyámat – 

mondta a fiú. 

 Katnek elege volt a mellébeszélésből. 

 – Nem, viszont ellátogattam a Harmadik sugárút 1279. szám 

alatti Duane Reade-be. – Csönd. – Brandon? 

 – Tessék? 

 – Hajlandó vagy elárulni, miről van szó? 

 – Rossz a kérdés, nyomozó – mondta a srác, váratlan éllel a 

hangjában. 

 – Miről beszélsz? 

 – A kérdés az, maga hajlandó-e elárulni, miről van szó. 

 Kat áttette a telefont a jobb füléről a balra. Jegyzetelni 

akart közben. 

 – Miről beszélsz, Brandon? 

 – Találja meg az anyámat! 

 – Mármint azt, aki a connecticuti Greenwichben lakik? 

 – Igen. 

 – Én a New York-i rendőrség nyomozója vagyok. Menj el a 

greenwichi rendőrökhöz! 

 – Már elmentem. Beszéltem egy bizonyos Schwartz 

nyomozóval. 

 – És? 



 – Nem hitt nekem. 

 – Akkor miből gondoltad, hogy én majd hiszek? Miért éppen 

hozzám jöttél? És miért hazudtál nekem? 

 – Maga Kat, igaz? 

 – Tessék? 

 – Így szólítják, ugye? Kat? 

 – Ezt meg honnan tudod? 

 Brandon lerakta. 

 Kat döbbenten meredt a készülékre. Honnan tudta, hogy 

Katnek szólítják? Hallotta a kapitányságon? Talán. Vagy 

Brandon Phelps eleve tudott róla néhány dolgot. Elvégre 

kimondottan hozzá jött, egy egyetemista srác Greenwichből, aki 

az anyját keresi. Már ha Dana Phelps tényleg az anyja. Már ha 

ez a fiú tényleg Brandon Phelps. Hiába kereste a neten, egyelőre 

nem talált róluk fényképeket. 

 Egyre zavarosabb volt ez az egész. És most mit tegyen? 

 Visszahívja. Vagy inkább beméri a telefonját. Behozatja. 

 Miért is? A hatóságok megtévesztéséért. Hazudott egy 

rendőrnek. Lehet, hogy pszichopata. Lehet, hogy csinált valamit 

az anyjával vagy Dana Phelpsszel... 

 Hirtelen megcsörrent a telefon az íróasztalán. Kat felvette. 

 – Donovan. 

 – Itt a titkárnőd. – Inchierca őrmester volt az. – Azt kérted, 

szóljak, ha a kapitány visszajön, igaz? 

 – Igen. 

 – Most jött meg. 

 – Kösz. 

 Kat egy csapásra megfeledkezett Brandonról és a fiú talán 

eltűnt anyjáról. Felpattant a székről, és lesietett a lépcsőn. 

Éppen akkor ért a másodikra, amikor Stagger belépett az 



irodájába két másik zsaruval. Az egyik Kat közvetlen felettese, 

Stephen Singer volt, akit mindig azzal ugrattak, hogy olyan 

vékony, hogy egy sztriptíztáncos rúdja mögött is elbújhatna. A 

másik pedig David Karp, az utcán szolgálatot teljesítő 

egyenruhás rendőrök főnöke volt. 

 Stagger be akarta csukni az ajtót, de Kat még idejében 

odaért, és megfogta. Közben mosolyt erőltetetett az arcára. 

 – Kapitány? – Stagger úgy nézett Kat kezére, amellyel 

megfogta az ajtót, mint egy varangyos békára. – Megkaptad az 

üzenetemet? – kérdezte Kat. 

 – Most nem érek rá. 

 – Ez nem várhat. 

 – Márpedig várnia kell. Megbeszélésem van... 

 – Megszereztem Leburne látogatóinak listáját a 

letartóztatása utáni napról – mondta. Kat egy pillanatra sem 

vette le a tekintetét a férfiról, hátha sikerül elkapnia valamilyen 

árulkodó jelet. Oké, ő is úgy gondolta, hogy képes olvasni a 

testbeszédből. De legalább nem volt önhitt. – Tényleg szükségem 

van a segítségedre. 

 Stagger arca árulkodóbb volt, mint egy Las Vegas-i 

neonreklám. A keze ökölbe szorult. Elvörösödött. Mindenki látta 

ezt, beleértve Kat bosszús főnökét is. 

 – Nyomozó! – sziszegte Stagger összeszorított fogakkal. 

 – Igen? 

 – Azt mondtam, most nem érek rá. 

 A két felügyelő – különösen Singer, akit Kat kimondottan 

kedvelt és nagyra tartott – ellenséges pillantást vetett rá a 

függelemsértő viselkedése miatt. Kat ezen annyira megdöbbent, 

hogy kihátrált az irodából. Stagger becsukta mögötte az ajtót. 



* 

Az SMS tíz perccel később érkezett. Brandon telefonjáról 

küldték. 

 
Elnézést! 

 

 Ebből elég. Kat feltárcsázta a számot. Brandon azonnal 

felvette. 

 – Kat? – szólt bele tétován. 

 – Mi a franc folyik itt, Brandon? 

 – A Hunter College könyvesboltjában vagyok, a sarkon. Ide 

tudna jönni? 

 – Kezd elegem lenni abból, hogy hülyét csinálnak belőlem. 

 – Mindent megmagyarázok, ígérem. 

 Kat felsóhajtott. 

 – Mindjárt ott vagyok. 

 Brandon egy utcai padon ült, a Park Avenue sarkán. 

Beleillett a környezetbe, mindenfelé vele egykorú, 

hátizsákos-kapucnis fiúk és lányok igyekeztek a dolgukra. 

Brandon két karjával átölelte magát, mint aki fázik. Rémült 

gyereknek tűnt. 

 Kat leült mellé. Nem kérdezett semmit tőle, csak ránézett. Ő 

hívta ide. Hadd beszéljen elsőként! A fiú nem szólalt meg 

azonnal. Egy ideig csak a kezét bámulta. Kat türelmesen várt. 

 – Apám rákban halt meg – kezdte Brandon. – Sokat 

szenvedett, lassan emésztette el a betegség. Anyám végig 

mellette volt. Még a középiskolában szerettek egymásba. 

Nagyon jó házasság volt az övék, érti? Bármikor átmentem a 

barátaimhoz, mindig azt láttam, hogy a szüleik külön szobában 

alszanak, nem is szólnak egymáshoz. Az én szüleim nem ilyenek 



voltak. Apa halála nagyon megviselt. De nem annyira, mint 

anyát. Ő kis híján belehalt, mintha elveszítette volna az egyik 

felét. – Kat kinyitotta a száját, majd becsukta. Millió kérdése lett 

volna, azonban egyelőre várt. – Anya mindig felhív. Tudom, 

hogy ez hülyén hangzik, de tényleg mindig. Ezért fogtam 

gyanút. Csak mi maradtunk egymásnak. És retteg attól, hogy 

engem is elveszít. Ezért állandóan hívogat, hogy... nem is 

tudom... hogy élek-e még. 

 Lesütötte a szemét. 

 Végül Kat törte meg a csöndet. 

 – Anyád magányos, Brandon. 

 – Tudom. 

 – És most elutazott egy másik férfival. Ezt te is megérted, 

nem? Brandon nem válaszolt. – Ő az első férfi az életében, 

mióta...? 

 – Nem – felelte a fiú. – Viszont az első alkalom, hogy elutazik 

valakivel. 

 – Akkor talán ez az oka – mondta Kat. 

 – Micsoda? 

 – Talán fél a reakciódtól. 

 Brandon megrázta a fejét. 

 – Tudja, hogy én is azt szeretném, hogy találjon magának 

valakit. 

 – Valóban? Az imént mondtad, hogy csak ti maradtatok 

egymásnak. Korábban talán így volt, de ez most megváltozik. 

Próbáld meg elképzelni, milyen nehéz lehet neki! Talán szüksége 

van egy kis időre, hogy átgondolja. 

 – Nem – rázta a fejét Brandon. – Mindig fel szokott hívni. 

 – Értem. De talán nem most, nem azonnal. Szerinted 

szerelmes? 



 – Anya? Valószínűleg. – Elhallgatott, majd hozzátette: – 

Igen, szerelmes abba a pasasba. Nem menne el olyannal, akibe 

nem szerelmes. 

 – A szerelem mindnyájunkat feledékennyé tesz, Brandon. 

Önzővé válunk tőle. 

 – Nem erről van szó. Ez a fickó... ez egy nőcsábász. Nem 

szereti anyát. 

 – Nőcsábász? – Kat elmosolyodott, kezdte érteni, miről 

beszél. Meg akarta védeni az anyját. Kedves gesztus volt a 

részéről. – Akkor össze fogja törni anyád szívét. Előfordul. Nem 

gyerek már. 

 Brandon ismét megrázta a fejét. 

 – Maga ezt nem érti. 

 – Mi történt, amikor elmentél a rendőrségre Greenwichben? 

 – Mégis, mit gondol? Ugyanazt mondták, mint maga. 

 – Akkor miért jöttél el hozzám? Ez az, amit még mindig nem 

értek. 

 Brandon megvonta a vállát. 

 – Azt hittem, rá fog jönni. 

 – De miért én? Egyáltalán kitől hallottál rólam? És honnan 

tudod, hogy Katnek szólítanak? – Megpróbálta elkapni a fiú 

tekintetét. 

 – Brandon? – A srác elfordította a fejét. – Miből gondolod, 

hogy én segíteni tudok neked? – A fiú nem válaszolt. – Brandon? 

 – Tényleg nem tudja? 

 – Tényleg. – A fiú ismét elhallgatott. – Brandon? Mi ez az 

egész? 

 – A neten ismerkedtek meg – mondta Brandon. 

 – Tessék? 

 – Anyám és a pasija. 



 – Sokan ismerkednek az interneten. 

 – Igen, tudom, de... – Brandon elhallgatott, majd azt 

motyogta: 

 – „Aranyos és huncut!” 

 Kat szeme elkerekedett. 

 – Mit mondtál? 

 – Semmit. 

 Katnek eszébe jutott a YourAreJustMyType.com-os 

profilja. A bemutatkozó szöveg, amelyet Stacy választott neki: 

„Aranyos és huncut!” 

 – Te... – Kat megborzongott. – Te nyomoztál utánam a 

neten? 

 – Tessék? – Brandon felegyenesedett. – Nem! Még mindig 

nem érti? 

 – Mit? 

 A fiú a zsebébe nyúlt. 

 – Ez az a fickó, akivel anyám elutazott. A honlapról szedtem 

le. Brandon átnyújtotta neki a fényképet. Amikor Kat meglátta, 

kit ábrázol, úgy érezte, megnyílik alatta a föld. 

 Jeff volt az. 



Tizenharmadik fejezet 

 

Titus kezdetben a következőképpen cserkészte be a lányokat. 

Öltönyt és nyakkendőt viselt. A pulóvert és a farmert 

meghagyta a konkurenciának. Aktatáskát hordott. És 

szarukeretes szemüveget. Rövid, elegáns frizurát vágatott 

magának. 

 Mindig ugyanazon a padon ült a Port Authority 

buszpályaudvar második szintjén. Ha valami hajléktalan ott 

aludt, gyorsan elkotródott, amint meglátta őt közeledni. 

Titusnak meg sem kellett szólalnia. A környékbeliek tudták, 

hogy jobb, ha kitérnek az útjából. Az Titus padja volt. Onnan 

tökéletes rálátása nyílt az alatta elterülő terminálokra a 

226-ostól egészen a 234-esig. Látta a beérkező utasokat, de azok 

nem látták őt. 

 Tudta, hogy olyan, mint egy ragadozó, amely lesből figyeli a 

prédáját. 

 Úgy tanulmányozta az érkező lányokat, mint oroszlán a 

sebesült gazellákat. 

 A türelem kulcsfontosságú volt. 

 Titus nem szerette a nagyobb városokból érkező lányokat. 

Azokat a buszokat várta, amelyek Tulsából, Topekából, esetleg 

Des Moines-ből jöttek. Boston már túl nagy volt. Akárcsak 

Kansas City vagy St. Louis. Az úgynevezett Biblia-övezetből 

befutó szökevények voltak a legideálisabb célpontok. A 

tekintetükben egyszerre csillogott remény és lázadás. Minél több 

lázadás – minél inkább meg akarták mutatni az apjuknak –, 

annál jobb. Megérkeztek a nagyvárosba, ahol az álmok valóra 



válnak. 

 A lányok változást és izgalmat akartak – hogy történjen már 

velük valami. De mire ideértek, többnyire éhesek, rémültek és 

kimerültek voltak. Túl nehéz bőröndöt vonszoltak maguk után, 

és ha még egy gitár is volt náluk, az csak megkönnyítette Titus 

dolgát. Nem tudta pontosan, hogy miért, azonban az volt a 

tapasztalata, hogy a gitár határozottan növeli az esélyeit. 

 Titus soha nem erőltette. 

 Amennyiben a felállás nem tűnt ideálisnak – ha a lány nem 

volt tökéletes áldozat –, futni hagyta. Ez volt a legfontosabb. A 

türelem. Ha elég sok hálót kivet – ha elég sok bejövő buszt 

végignéz előbb-utóbb úgyis megtalálja, amit akar. 

 Titus a padon ülve várakozott, és amikor meglátott egy 

megfelelőnek tűnő lányt, akcióba lendült. Az esetek többségében 

nem lett semmi a dologból. Nem volt ezzel baj. Titusnak jó 

szövege volt. Mentora, egy Louis Castman nevű erőszakos strici 

alaposan kitanította. Udvariasan beszélt velük. Mindig csak kért 

vagy javasolt, sosem követelt vagy parancsolgatott. Manipulálta 

a lányokat, hogy azt higgyék, ők irányítanak. 

 Elsősorban a csinosakra vadászott, természetesen, ám ezt 

nem tekintette előfeltételnek. 

 Titus legtöbbször a modellszöveget dobta be. Igényes 

névjegykártyákat készíttetett, vastag papírra, nem olyan olcsó, 

vékony fecniket. Befektetésként tekintett rájuk. Pénzt költött, 

hogy pénzt tudjon keresni. A szöveg dombornyomással szerepelt 

rajtuk: „Elit Modellügynökség” kalligrafikus betűkkel, valamint 

a neve, a munkahelyi, az otthoni és a mobiltelefonszáma 

(mindhárom át volt irányítva a mobiljára). Az iroda címe az 

Ötödik sugárúton volt, és ha valamelyikük Elit helyette 

Elite-nek olvasta a nevet, nos, annyi baj legyen. 



 Titus soha nem erőszakoskodott. Mindig azt mondta, hogy 

éppen munkába igyekszik Montclairből – New Jersey egyik 

jómódú kertvárosából –, és véletlenül szúrta ki az illető lányt a 

tömegből, mert úgy gondolta, sikere lenne modellként, „persze 

csak ha még nem kötelezte el magát sehova”. Azt a benyomást 

keltette, mint aki fölötte áll annak, hogy a konkurensektől 

szipkázzon el modelleket. És ami a legfontosabb: a lányok hinni 

akartak neki. Ez sokat segített. Mindnyájan hallottak 

történeteket modellekről vagy színésznőkről, akiket a helyi 

plázában vagy egy vendéglő pincérnőjeként fedeztek fel. 

 Miért ne történhetne meg velük is ez egy manhattani 

buszpályaudvaron? 

 Titus azt mondta nekik, hogy szükségük lesz egy portfolióra. 

Fotózásra hívta őket egy élvonalbeli divatfotóssal. Ez volt az a 

pont, ahol sokan visszarettentek. Hallottak már ilyet korábban 

is. Tudni akarták, mennyibe kerül. Titus ilyenkor elmosolyodott. 

„Hadd adjak egy tanácsot – mondta. – Az igazi ügynökségeknek 

nem te fizetsz, ők fizetnek neked.” 

 Ha túl gyanakvónak vagy nyugtalannak tűntek, akkor Titus 

elengedte őket, és visszaült a padjára. Bármikor tudni kell 

elengedni őket. Ez volt a kulcs. Ha például nem szökevény, csak 

rövid nyaralásra érkezett, ha folyamatosan tartja a kapcsolatot 

valamelyik családtagjával... Amennyiben ezek közül 

bármelyikre fény derült, Titus egyszerűen továbblépett. 

 Türelem. 

 Persze ez nem mindenkire volt egyformán igaz. 

 Louis Castman élvezetét lelte abban, ha fájdalmat 

okozhatott. Titus nem. Nem az erőszak zavarta – akinek nincs 

gyomra hozzá, az keressen más szakmát. Egyszerűen csak mindig 

a leghatékonyabb utat választotta. Ennek ellenére Titus 



Castman módszerét követte. Meghívta a lányokat a fotózásra. 

Készített róluk néhány képet – Castmannek még érzéke is volt 

hozzá –, azután rájuk támadt. Ilyen egyszerűen. Kést szorított a 

torkukhoz. Elvette a telefonjukat és a tárcájukat. Az ágyhoz 

bilincselte őket. Némelyiket meg is erőszakolta. 

 És mindegyiket bedrogozta. 

 Ez így ment napokig. Egyszer egy kivételesen gyönyörű és 

erős akaratú lányt két teljes hétig kellett puhítania. 

 A drog sokba került – Titusnak a heroin volt a kedvence –, 

azonban ezt is úgy fogta fel, mint az üzlet járulékos költségét. A 

lányok végül mindig függővé váltak. Nem kellett hozzá sok idő. 

A heroin már csak ilyen. Ha egyszer kiengedik a szellemet a 

palackból, soha többé nem lehet visszazárni. Titus általában 

beérte ennyivel. Louis azonban szerette filmre venni, amikor 

megerőszakolja őket, ráadásul úgy állította be, mintha közös 

megegyezéssel történt volna az aktus, majd, az utolsó 

reménymorzsától is megfosztva a lányokat, megfenyegette őket, 

hogy elküldi a felvételt a többnyire vallásos és 

hagyománytisztelő szüleiknek. 

 Minden tökéletesen ki volt találva. Eleve sérült, szökésben 

lévő áldozatokat kerestek, akik szigorú vagy éppen molesztáló 

apjuk elől menekültek. Igen, olyanok voltak, mint a sebesült 

gazellák. Miután elkapták őket, mindenüket elvették. 

Bántották, megfélemlítették, drogfüggővé tették mindnyájukat. 

Legvégül pedig, amikor már semmi reményük nem maradt, 

előlépett a megmentőjük. 

 Titus. 

 Mire kikerültek az utcára vagy egy bordélyházba – Titus 

mindkét módszert alkalmazta –, bármit megtettek volna neki. 

Néhányan hazaszöktek – járulékos veszteség de nem túl sokan. 



Két lánynak még a rendőrségre is sikerült eljutnia, csak semmit 

nem tudtak bizonyítani, és addigra egyébként is drogos kurva 

lett belőlük. Ugyan ki hisz egy heroinribancnak? Ugyan kit 

érdekel, mi történt vele? 

 Ám ezt mostanra mind maga mögött hagyta. 

 Titus befejezte délutáni sétáját. Szeretett egyedül gyalogolni 

a pajta mögötti erdőben, a zöld lombok és a kék égbolt alatt. 

Ezzel saját magát is sikerült meglepnie. Bronxban született, 

mindössze tíz háztömbnyire a Yankee stadiontól. A szabadban 

lenni gyerekkorában azt jelentette, hogy kimászott a tűzlépcsőre. 

Kizárólag a város moraját és zaját ismerte, szinte a vérébe 

ivódott, tökéletesen akklimatizálódott a betondzsungelhez, és 

úgy érezte, képtelen lenne nélküle élni. Titusék nyolcan voltak 

testvérek, és egy lepukkant, két hálószobás lakásban éltek a 

Jerome Avenue-n. Nem tudott olyan pillanatot felidézni, amikor 

egyedül maradt, vagy akár egyetlen percre csönd vette volna 

körül. Hiányzott a nyugalom az életéből. Nem is vágyott rá. Ez 

egyszerűen ismeretlen fogalom volt számára. 

 Amikor először felkereste a farmot, úgy érezte, képtelen 

lenne megszokni ezt a csöndet. Mostanra viszont egyenesen 

beleszeretett. 

 Visszasétált a kisebb tisztásra, ahol Reynaldo, felpumpált 

izmú, de hűséges katonája őrködött. Reynaldo éppen a 

kutyájával játszott. Biccentett Titusnak. Ő viszonozta a 

biccentést. Az eredeti amish tulajdonosnak voltak föld alatti 

kamrái. A föld alatti kamra tulajdonképpen nem más, mint egy 

ajtóval ellátott gödör – egy tárolóhelyiség, ahol hűvösen lehet 

tartani az élelmiszert. Gyakorlatilag észrevehetetlenek voltak, 

hacsak nem kereste őket célirányosan az ember. 

 A birtokon összesen tizennégy volt belőlük. 



 Elsétált a ruhakupac mellett. Még mindig az élénksárga 

nyári ruha hevert legfelül. 

 – Hogy van a nő? 

 Reynaldo vállat vont. 

 – Csak a szokásos. 

 – Szerinted készen áll? 

 Ostoba kérdés volt. Reynaldo nem tudhatta. Meg sem 

próbált válaszolni. Titus hat évvel ezelőtt ismerte meg 

Reynaldót Queensben. Reynaldo akkor még sovány kamasz fiú 

volt, aki hímringyóként dolgozott, és hetente legalább kétszer 

összeverték. Titus egy hónapot sem adott neki az utcán. 

Reynaldo egyetlen családtagja Bo volt, egy kóbor labrador, 

amelyet az East River közelében talált. 

 Így hát Titus „megmentette” Reynaldót, drogot és 

magabiztosságot adott neki, és hasznos alattvalót faragott 

belőle. 

 Titus eleinte ugyanolyan gyakorlatiasan tekintett a 

kapcsolatukra, mint ahogyan a lányokkal bánt. Reynaldo a 

leghűségesebb szolgájává és katonájává vált. Az évek során 

azonban valami megváltozott. Elmélyült, ha úgy tetszik. 

Bármilyen különös is, Titus mély érzelmeket táplált Reynaldo 

iránt. Nem, nem olyanokat. 

 Családtagként tekintett rá. 

 – Hozd el ma este – mondta Titus. – Tízkor. 

 – Késő este? – tudakolta Reynaldo. 

 – Igen. Problémát jelent? 

 – Nem. Egyáltalán nem. 

 Titus az élénksárga ruhára pillantott. 

 – Még valami! – Reynaldo várta a parancsot. – Égesd el 

ezeket a rongyokat! 



Tizennegyedik fejezet 

 

Mintha az egész Park Avenue mozdulatlanná dermedt volna. 

Kat a szeme sarkából látta az egyetemistákat, hallotta a 

felcsendülő nevetéseket és az autók tülkölését, azonban hirtelen 

mindez végtelenül távolinak tűnt. 

 A kezében tartott fényképet nézte. Az a fotó volt Jeffről, 

amelyiken a tengerparton állt, mögötte egy törött kerítés, a 

távolban hullámok. Talán a képen látható táj miatt, de Kat 

egyszerre úgy érezte, mintha kagylót szorítottak volna mindkét 

fülére. Forgott vele a világ, bénultan fogta egykori vőlegénye 

fotóját, és úgy bámulta, mint aki azt várja tőle, hogy megszólal, 

és mindent megmagyaráz. 

 Brandon felállt. Kat egy pillanatra megrémült, hogy a fiú 

elszalad, otthagyja őt ezzel az átkozott képpel és a rengeteg 

kérdéssel. Megragadta a srác csuklóját. Csak a biztonság 

kedvéért. Nehogy eltűnjön. 

 – Ismeri, igaz? – kérdezte a fiú. 

 – Mi a franc folyik itt, Brandon? 

 – Maga zsaru. 

 – Igen. 

 – Mielőtt bármit elárulok, meg kell ígérnie, hogy mentességet 

kapok. 

 – Tessék? 

 – Ezért nem mondtam el korábban. Ezért nem beszéltem 

arról, mit tettem. Az ötödik alkotmánykiegészítés is kimondja, 

azt hiszem. Nem vagyok köteles önmagamra nézve terhelő 

vallomást tenni. 



 – Nem véletlenül kerestél meg pont engem – mondta Kat. 

 – Nem. 

 – Hogyan találtál meg? 

 – Ez is része annak, amiről nem beszélhetek. Az ötödik 

alkotmánykiegészítés... 

 – Brandon? 

 – Mi az? 

 – Elég a süketelésből – szólt rá Kat. – Mondd el, mi ez az 

egész! Méghozzá most azonnal! 

 – Tételezzük fel – kezdte a fiú lassan hogy az a módszer, 

amivel megtaláltam magát, az egy kicsit, hmm, illegális. 

 – Nem érdekel. 

 – Mi? 

 Kat gyilkos pillantást lövellt rá. 

 – Egy hajszál választ el attól, hogy elővegyem a 

fegyveremet, és a szádba dugjam. Mi ez az egész, a rohadt életbe? 

 – Csak egyetlen dolgot áruljon el előbb! – Brandon a 

fényképre mutatott. – Ismeri, igaz? 

 Kat a kezében tartott fotóra nézett. 

 – Ismertem. 

 – Ki ez? 

 – Egy régi barátom – felelte Kat halkan. 

 – Igen, arra rájöttem. Mármint... 

 – Hogyhogy arra rájöttél? – Kat a fiúra pillantott. Valami 

átsuhant Brandon arcán. Hogyan találta meg? Honnan tudta, 

hogy Jeff régen a barátja volt? Hogyan... Hirtelen 

megvilágosodott. – Meghackeltél egy számítógépet, igaz? – Látta 

a fiú arcán, hogy telibe talált, így már minden világossá vált. 

Brandon nem akarta egy rendőrnek beismerni, hogy törvényt 

sértett. Ezért kitalálta ezt a sztorit, hogy hallotta Katről, milyen 



jó nyomozó. – Nyugi, Brandon. Engem ez nem érdekel. 

 – Tényleg? 

 Kat megrázta a fejét. 

 – Csak áruld már el végre, mi ez az egész, rendben? 

 – Megígéri, hogy köztünk marad? 

 – Megígérem. 

 A fiú vett egy nagy levegőt, aztán kifújta. A szeme megtelt 

könnyekkel. 

 – A UConnon programozó szakra járok. A barátaimmal jók 

vagyunk az ilyesmikben. Nem volt nagy ügy. Elvégre csak egy 

szimpla társkereső oldal. A komolyabb tűzfalak meg biztonsági 

intézkedések nem itt vannak. Az ilyen oldalakon csak a 

hitelkártya-információk értékesek. Ennek megfelelően azokat 

nagyon szigorúan őrzik. De a többit? Azt szinte alig. 

 – Feltörted a YouAreJustMyType.com-ot? 

 Brandon bólintott. 

 – De nem a pénzügyi tranzakciós részt. Az egy 

örökkévalóságig tartott volna. A többit azonban gyerekjáték 

volt, két óra alatt bejutottam. Mindent meg lehet találni benne – 

ki kire kattintott, kivel kommunikált, hányszor, kinek küldött 

üzenetet. Még a chatet is. A honlap azt is elmenti. 

 Kat most már mindent értett. 

 – És láttad az üzenetváltásomat Jeff-fel. 

 – Igen. 

 – Innen tudtad meg a nevemet. A chatelésünkből. – A fiú 

nem válaszolt. De nem is volt rá szükség. Kat visszaadta neki a 

fényképet. 

 – Menj haza, Brandon! 

 – Tessék? 

 – Jeff rendes fickó. Vagy legalábbis az volt. Egymásra 



találtak. Anyád özvegy. Jeff is özvegy. Talán mégis igaz, és 

egymásba szerettek. Akárhogy is, az anyád felnőtt nő. Nem 

lenne szabad kémkedned utána. 

 – Nem kémkedtem utána – mondta védekező hangon 

Brandon. 

 – Legalábbis először. De amikor nem hívott fel... 

 – Elutazott egy férfival. Ezért nem telefonált. Nőj fel! 

 – De az a férfi nem szereti. 

 – Honnan tudod? 

 – Úgy mutatkozott be, hogy Jack. Miért csinált ilyet, ha 

Jeffnek hívják? 

 – Sokan használnak álnevet az interneten. Ez még nem jelent 

semmit. 

 – És sok más nővel is chatelt. 

 – És? Ez az oldal lényege. Több potenciális partnerrel 

beszélgethetsz. Keresed a tűt a szénakazalban. 

 Jeff velem is levelezett, gondolta Kat. Ahhoz persze nem volt 

bátorsága, hogy elmondja, talált már valaki mást. Nem, inkább 

előadta a szöveget arról, hogy fél, és tiszta lappal akar indulni. 

Miközben rég összejött egy másik nővel. Miért nem mondta meg 

egyszerűen? 

 – Nézze, én csak tudni szeretném a pasas valódi nevét, és 

hogy hol lakik – mondta Brandon. – Ez minden. 

 – Ebben nem segíthetek. 

 – Miért nem? 

 – Mert semmi közöm hozzá. – Megrázta a fejét, és hozzátette: 

– Az égvilágon semmi. 

 Megrezzent a telefonja. Megnézte az üzenetet. Stagger 

küldte: 

 



Bethesda-szökőkút. Tíz perc múlva. 

 

 Kat felállt a padról. 

 – Mennem kell. 

 – Hová? 

 – Ehhez meg neked nincs semmi közöd. Vége, Brandon. Menj 

haza! 

 – Csak árulja el a nevét és a címét, oké? Mi baj lehet belőle? 

Legalább a nevét. 

 A lelke mélyén tudta, hogy hiba lenne elmondania. 

Ugyanakkor még mindig fájt neki, hogy Jeff csak úgy félrelökte. 

A pokolba, kit érdekel? A kölyöknek joga van tudni, ki 

kupakolja az anyját, nem? 

 – Jeff Raynes – szólt lassan, tagoltan. – És fogalmam sincs, 

hol lakik. 

* 

A Bethesda-szökőkút a Central Park középpontja. A közepén 

magasodó angyalszobor egyik kezében liliomokat tart, a 

másikkal megáldja a vizet maga előtt. Kőarca szinte az 

unottságig derűs. A vizet, amelyre örök áldását adja, mindenki 

csak tónak hívja. Katnek mindig is tetszett ez az elnevezés. A tó. 

Semmi nagyzolás. Egyszerűen az, ami. 

 Az angyal alatt négy kerub szimbolizálja a Mértékletességet, 

a Tisztaságot, az Egészséget és a Békét. A szökőkutat 1873-ban 

építették. A hatvanas években éjjel-nappal hippik vették körül. 

A Godspell nyitójelenetét itt vették fel. Akárcsak a Hair egyik 

fontos jelenetét. A hetvenes években a Bethesda-terasz a 

drogterjesztők és a prostituáltak találkahelyévé vált. Kat az 

apjától tudta, hogy akkoriban még a rendőrök is féltek betenni 



ide a lábukat. Nehéz volt ezt most elképzelni, különösen egy 

ilyen szép, nyári napon, amikor úgy festett, mint az édenkert. 

 Stagger az egyik tóra néző padon ücsörgött. A 

legkülönbözőbb nyelveken karattyoló turisták csónakáztak a 

vízen, kilátástalan küzdelmet vívtak az evezőkkel, majd 

megadták magukat a szinte nem is létező áramlatnak. A 

szökőkúttól jobbra tömeg gyűlt a magukat Afrobatáknak nevező 

utcai művészek (vagy inkább parkművészek?) köré. Az 

Afrobaták fekete tinédzserekből álltak, akik 

akrobatamutatványokat ötvöztek tánccal és humorral. Egy 

másik utcai művész táblát tartott a kezében ezzel a felirattal: „1 

DOLLÁR EGY VICC – GARANTÁLT NEVETÉS!” Természetesen ott 

voltak az elmaradhatatlan emberi szobrok is – akik szobornak 

tettetik magukat, és fényképeken pózolnak a turistákkal; vajon 

ki volt az első, aki ezt kitalálta? Kat látott egy ukulelén játszó 

zenészt és egy kopott köntöst viselő, roxforti varázslóra 

hasonlító pasast is. 

 Stagger a fekete baseballsapkájában úgy festett, mint egy 

kisfiú. Elmélyülten bámulta a vizet. Sok szempontból tipikus 

manhattani jelenet volt – emberek között, mégis magányosan; 

egyedüllét a tömegben. Stagger zavartnak tűnt, ahogy a 

szökőkutat nézte; Kat nem tudta, mit gondoljon róla. 

 A férfi nem fordult felé. Kat odaért hozzá, megállt előtte, 

várt egy pillanatot, majd így szólt: 

 – Szia! 

 – Mi a franc ütött beléd? – kérdezte Stagger, még mindig a 

vízre meredve. 

 – Tessék? 

 – Nem ronthatsz be az irodámba csak úgy. 

 Stagger végre ráemelte a tekintetét. Ha korábban nyugodtan 



bámulta is a vizet, az a nyugalom mostanra eltűnt a szeméből. 

 – Nem akartam tiszteletlen lenni. 

 – Baromság, Kat. 

 – Sikerült végre megszereznem Leburne látogatóinak 

listáját. 

 – És ez volt annyira fontos, hogy azonnal nekem kelljen 

támadnod? 

 – Igen. 

 – Nem várhattál volna, amíg véget ér a megbeszélés? 

 – Azt hittem – a hátuk mögött felnevetett a tömeg az 

Afrobaták egyik poénján –, tudod, mit jelent nekem ez az ügy. 

 – A megszállottja vagy. 

 – Az apámról van szó, Stagger. Miért nem vagy képes 

megérteni? 

 – Ó, én megértem, Kat. – Ismét a víz felé fordult. 

 – Stagger? 

 – Mi van? 

 – Ugye, tudod, mire bukkantam? 

 – Igen. – Halvány mosoly jelent meg a férfi arcán. – Tudom. 

 – És? – Stagger tekintete megállapodott egy csónakon. – 

Miért kerested fel Leburne-t egy nappal a letartóztatása után? – 

Stagger nem válaszolt. – A szövetségiek tartóztatták le, nem a 

New York-i rendőrség. Semmi keresnivalód nem volt ott. Még 

csak nem is te dolgoztál apa ügyén, mert a társad volt, és te 

találtad meg a holttestét. Akkor mégis, mit kerestél ott, Stagger? 

 Úgy tűnt, mintha a férfi szórakoztatónak találná a kérdést. 

 – Te mit gondolsz, Kat? 

 – Az igazat akarod hallani? 

 – Ha lehet. 

 – Nincs elméletem – felelte Kat. 



 Stagger szembefordult vele. 

 – Komolyan azt gondolod, hogy van valami közöm ahhoz, 

ami Henryvel történt? 

 – Nem. Dehogy. 

 – Hát akkor? 

 Kat sokért nem adta volna, ha jobb válasszal tud előrukkolni 

erre a kérdésre, de csak annyit volt képes kinyögni: 

 – Fogalmam sincs. 

 – Szerinted én béreltem föl Leburne-t, vagy valami ilyesmi? 

 – Szerintem Leburne-nek semmi köze az egészhez. Ő csak 

elvitte a balhét. 

 Stagger összevonta a szemöldökét. 

 – Ugyan már, Kat! Ne kezdd újra! 

 – Miért látogattad meg? 

 – Megint visszakérdezek: szerinted miért? – Stagger egy 

pillanatra behunyta a szemét, nagy levegőt vett, és visszafordult 

a tó felé. – Most már értem, miért nem engedik soha, hogy az 

ember olyan ügyben nyomozzon, amelyben személyes 

érintettsége van. 

 – Ezt meg hogy érted? 

 – Nemcsak az objektivitásodat, hanem a tisztánlátásodat is 

teljesen elveszítetted. 

 – Mit kerestél ott, Stagger? 

 A férfi megrázta a fejét. 

 – Hát nem nyilvánvaló? 

 – Nekem nem. 

 – Pontosan erről beszélek. – Az egyik csónakot nézte, 

amelyben tizenévesek hadakoztak kétségbeesetten az evezőkkel. 

– Menjünk vissza egy kicsit az időben! Gondold csak végig! A 

gyilkosság idején apád közel állt ahhoz, hogy börtönbe juttassa a 



New York-i alvilág egyik vezető alakját. 

 – Cozone-t. 

 – Igen, Cozone-t. Erre hirtelen kivégzik. Mi volt akkor az 

elméletünk? 

 – A ti elméletetek, nem az enyém. 

 – Ne sértődj meg, Kat, de te akkor még nem voltál zsaru, 

csak egy eleven kis egyetemista a Columbián. Mi volt a hivatalos 

elmélet? 

 – A hivatalos elmélet az volt, hogy apám fenyegetést 

jelentett Cozone-ra, Cozone pedig megölette – felelte Kat. 

 – Pontosan. 

 – De Cozone-nak több esze volt annál, semhogy kinyírasson 

egy zsarut. 

 – Ne dőlj be a rosszfiúk úgynevezett szabályainak! Mindig 

azt teszik, amit a hosszú távú profit és a túlélés szempontjából a 

legjobbnak ítélnek. Apád mindkettőt veszélyeztette. 

 – Vagyis szerinted Cozone felbérelte Leburne-t, hogy ölje 

meg apámat. Ezt én is tudom. Csakhogy ez még mindig nem 

magyarázza meg azt, hogy miért kerested fel Leburne-t. 

 – Már hogyne magyarázná meg! A szövetségiek 

letartóztatták Cozone egyik legaktívabb bérgyilkosát. 

Természetes, hogy azonnal lecsaptunk erre a nyomra. Mit nem 

értesz ezen? 

 – Miért pont te? 

 – Tessék? 

 – Bobby Suggs és Mike Rinsky vezették a nyomozást az 

ügyben. Miért te mentél be hozzá? 

 Stagger szomorúan elmosolyodott. 

 – Mert ugyanolyan voltam, mint te. 

 – Milyen? 



 – Az apád a társam volt. Te is tudod, mit jelentett nekem. – 

Csönd. 

 – Nem volt türelmem kivárni, amíg a New York-i rendőrség 

és az FBI lejátssza egymás között, hogy kinek a hatáskörébe 

tartozik az ügy. Azzal Leburne ügyvédje időt nyert volna, hogy 

kitaláljon valamit. Forrt bennem az indulat. Felhívtam egy 

cimborámat az FBI-nál, és kértem egy szívességet. 

 – Bementél kihallgatni Leburne-t? 

 – Gyakorlatilag igen. Ostoba fiatal zsaru voltam, aki 

próbálja megbosszulni a mentorát, mielőtt túl késő lesz. 

 – Hogy érted azt, hogy túl késő? 

 – Már mondtam, attól féltem, hogy az ügyvédje kimosdatja. 

És még ennél is jobban féltem attól, hogy Cozone elteszi láb alól, 

mielőtt vallomást tehetne. 

 – Ezek szerint beszéltél Leburne-nel? 

 – Igen. 

 – És? 

 Stagger vállat vont. A baseballsapka és ez a vállrándítás 

ismét azt juttatta Kat eszébe, milyen lehetett Stagger általános 

iskolás kissrácként. Finoman megérintette a férfi vállát. Maga 

sem tudta, miért. Talán, hogy emlékeztesse, ugyanazon az 

oldalon állnak. Talán, hogy megvigasztaljon egy régi barátot. 

Stagger szerette Kat apját. Nem úgy, mint ő, természetesen; a 

halál a barátokat és a munkatársakat nem kísérti örökké. 

Meggyászolják, aztán továbblépnek. A halál csak a családtagok 

mellé szegődik társként. De ettől függetlenül Stagger fájdalma 

valódi volt. 

 – És nem jutottam vele semmire – felelte Stagger. 

 – Leburne tagadott? 

 – Csak ült velem szemben, és nem szólt egy szót sem. 



 – Később mégis bevallotta. 

 – Igen. Az ügyvédje kialkudta neki. Így megúszta a 

halálbüntetést. 

 Az Afrobaták műsora elérkezett a fináléhoz – egyikük 

átugrott egy önként jelentkező néző feje fölött. A tömeg tapsolni 

kezdett. Kat és Stagger szótlanul nézték, ahogy lassan 

szétszélednek. 

 – Tehát így történt – mondta végül Kat. 

 – Így. 

 – Sosem beszéltél róla. 

 – Igaz. 

 – Miért? 

 – Mit mondtam volna, Kat? Hogy meglátogattam egy 

gyanúsítottat, és semmit nem sikerült kiszednem belőle? 

 – Igen. 

 – Egyetemista lány voltál, aki éppen az esküvőjére készült. 

 – És? 

 Kat hangja egy árnyalatnyival élesebb volt, mint 

amilyennek szánta. Találkozott a tekintetük, Stagger szemében 

megvillant valami, aztán elfordította a fejét. 

 – Nem tetszik, amire célozgatsz, Kat. 

 – Semmire nem célozgatok. 

 – De igen, nagyon is. – A férfi felállt. – Nem illik hozzád ez a 

passzív agresszív viselkedés. Te nem ilyen vagy. Játsszunk nyílt 

kártyákkal, oké? 

 – Oké. 

 – Leburne az utolsó pillanatig azt állította, hogy egyedül 

döntött apád meggyilkolásáról. Mindketten tisztában vagyunk 

azzal, hogy ez nem igaz. Cozone parancsára tette, és Leburne őt 

védte. – Kat nem válaszolt. – Évekig próbáltuk rávenni, hogy 



változtassa meg a vallomását, és mondja el az igazat. Nem tette. 

Bármi történt is, azt magával vitte a sírba, és most nem tudjuk, 

hogyan szolgáltassunk igazságot apádnak. Dühítő és 

kétségbeejtő érzés mindkettőnk számára. 

 – Mindkettőnk? 

 – Igen. 

 Kat elkomorodott. 

 – Akkor most ki is a passzív agresszív? 

 – Szerinted nekem nem fáj? 

 – Nem gondolom, hogy neked nem fáj – felelte Kat. – Azt 

akarod, hogy játsszunk nyílt kártyákkal? Ám legyen. Igen, 

évekig az volt a hivatalos verzió, hogy Cozone rendelte el a 

gyilkosságot, Leburne pedig végrehajtotta. Ezt én igazából 

sosem hittem el. Nem éreztem igaznak. És amikor Leburne azt 

állította az ápolónőnek, hogy nem ő tette, hittem neki. Semmi 

oka nem volt rá, hogy hazudjon. Persze, mondhatod, hogy be 

volt nyugtatózva, vagy csak engem akart megtéveszteni, de én 

voltam ott. A szavait végre igaznak éreztem. Szóval, még mindig 

tudni akarom, miért kerested fel mindenki másnál előbb. Mert az 

az igazság, hogy nem hiszek neked, Stagger. 

 A férfi szemében gyilkos düh villant. Minden önuralmára 

szüksége volt ahhoz, hogy higgadt tudjon maradni. 

 – Akkor áruld el nekem, Kat, miért mentem oda! 

 – Nem tudom. Szeretném, ha elmondanád. 

 – Hazugnak nevezel? 

 – Csak azt kérem, mondd el, mi történt. 

 – Már elmondtam – vágta rá Stagger, azzal elindult, de szinte 

rögtön meg is állt. Visszafordult Kat felé. A nő haragot látott a 

tekintetében, és még valamit. Fájdalmat. Meg talán félelmet is. – 

Felgyűlt egy csomó szabadságod, utánanéztem. Vedd ki, Kat! 



Nem akarlak látni a kapitányságon az áthelyezésedig. 



Tizenötödik fejezet 

 

Kat fogta a laptopját, és elindult O’Malley pubjába. Felült az 

apja régi bárszékére. Pete, a pultos, odaballagott hozzá. Kat 

éppen a cipője talpát tanulmányozta. 

 – Valami baj van? – kérdezte Pete. 

 – Több fűrészport szórtatok ki, mint általában? 

 – Új fiú van. Kicsit túlbuzgó. Mit kérsz? 

 – Egy sajtburgert közepesen átsütve, sült krumplit, meg egy 

Budot. 

 – Hozzá egy gyomorégés elleni tablettát? 

 – Jó poén volt, Pete. Legközelebb majd egy gluténmentes, 

vegán előételt rendelek. 

 A közönség vegyes volt. A sarokasztaloknál az univerzum 

urai kortyolgatták munka utáni koktéljaikat. A bárpultnál a 

minden kricsmiben elmaradhatatlan magányos figurák 

üldögéltek, akik megereszkedett vállal, szótlanul bámulnak a 

poharukba, és semmi másra nem vágynak, mint az alkohol 

nyújtotta zsibbadt kábulatra. 

 Túl kemény volt Staggerrel, de a finomkodás itt nem 

működött volna. Azt viszont továbbra sem tudta, mit gondoljon 

a kapitányról. Mint ahogy azt sem, mit gondoljon Brandonról. 

És Jeffről. 

 Na és akkor mi van? 

 Végül győzött a kíváncsisága. Kinyitotta a laptopját, s 

rákeresett Brandon anyjára és egyben Jeff új szerelmére, Dana 

Phelpsre. Leginkább a képkeresőben és a közösségi oldalakon 

akart a nyomára bukkanni. Kat azzal nyugtatta magát, hogy 



csak végleg le akarja zárni az ügyet, és megbizonyosodni róla, 

hogy a kölyök, akivel találkozott, valóban Brandon Phelps, 

Dana fia, és nem valami szélhámos vagy annál is rosszabb. 

 Tíz üresen álló bárszék közül a szakállkát és melírozott 

tüsihajat viselő pasas pont a Kat mellettit választotta. 

Megköszörülte a torkát, és így szólt: 

 – Helló, kishölgy! 

 – Helló. 

 Kat talált egy fotót Danáról az egyik oldalon, amely a 

connecticuti felső tízezer életének történéseit dokumentálta. 

Ezek a honlapok fényképeket közölnek a gazdagokról, akik 

olyan fényűző partikat adnak, amelyeket báloknak neveznek, a 

gazdag emberek pedig alig várják, hogy rákattinthassanak az 

oldalra, és meglássák a saját fotójukat. 

 Tavaly Dana Phelps volt a háziasszonya egy állatmenhelyet 

támogató gálának. Kat azonnal rájött, Jeff miért vonzódik 

hozzá. 

 Dana Phelps igazi bombázó volt. 

 Hosszú, ezüstszínű estélyi ruhát viselt, amely úgy tapadt 

gömbölyű idomaira, ahogyan Katre soha egyetlen ruha sem. 

Sugárzott belőle az elegancia. Magas, szőke, gyönyörű nő volt – 

pontosan az ellentéte Katnek. 

 Ribanc. 

 Kat hangosan elnevette magát. Melírtüsi ezt úgy értelmezte, 

mint felhívást keringőre. 

 – Valami vicces? 

 – Igen, a fejed. 

 Pete felszisszent az olcsó visszavágás hallatán. Kat vállat 

vont. Pete-nek igaza volt, azonban a célját elérte. Melírtüsi vette 

az adást, és lelépett. Kat ivott még néhány pohárral, és közben 



igyekezett azt sugározni, hogy: „Hagyjatok békén!” Ez 

többé-kevésbé működött is. Rákeresett Brandon Phelps képére, 

és megállapította, hogy valóban az a vékony, hosszú hajú srác, 

akivel találkozott. A fenébe! Könnyebb lett volna, ha kiderül, hogy 

hazudott a személyazonosságát illetően. 

 Kat kezdett becsípni: közeledett az állapot, amikor 

rendszerint kedve támadt részeg SMS-eket küldözgetni egy-egy 

expasijának, leszámítva persze, hogy ezúttal fogalma sem volt, 

mi Jeff telefonszáma. Helyette inkább a második legjobb dolgot 

választotta, amit a régi szerelmünkkel tehetünk – rákeresett a 

neten. Több keresőprogrammal is megpróbálkozott, de az 

égvilágon semmit nem talált róla. Tudta, hogy ez fog történni – 

nem ez volt az első eset, hogy részegen megpróbálta lenyomozni 

–, mégis meglepődött. Felugrott néhány hirdetés, amelyek azt 

ajánlották, hogy megtalálják Jeffet, vagy, ami még jobb, 

utánanéznek, van-e priusza. 

 Kösz, nem. 

 Eszébe jutott, hogy visszamegy Jeff profiljára a 

YouAreJustMyType.com-on. Mostanra valószínűleg törölte, 

hiszen éppen egy egzotikus tengerparton andalog egy 

modellalkatú szőkeséggel. Elképzelte őket, ahogy kéz a kézben 

sétálnak a homokban, Dana ezüstszínű bikinit visel, a holdfény 

megcsillan a vízen. 

 Ribanc. 

 Kat rákattintott Jeff profiljára. Még mindig megvolt. 

Ellenőrizte a státuszát: 

 
Aktívan keresek. 

 

 Hmm. Nem nagy ügy. Valószínűleg elfelejtette kikapcsolni. 



Biztosan annyira lefoglalja az, hogy Gazdag Szőkeségnek tegye a 

szépet, hogy nem maradt ideje egyet kattintani az egérrel, 

jelezve a többi magányos nőnek, hogy ő már elkelt. Vagy az is 

lehet, hogy szívdöglesztő Jeffnek van egy B terve arra az esetre, 

ha Dana mégsem váltaná be a hozzá fűzött reményeit. Igen, 

elképzelhető, hogy a jó öreg Jeffre nők hada vár horogra akadva, 

hátha valakinek be kell ugrania a szépséges Dana helyett... 

 Megcsörrent a mobiltelefonja, kirántva őt e nem túl kellemes 

gondolatok közül. Meg sem nézte, ki az, mielőtt felvette. 

 – Nincs semmi. 

 Kat felismerte Brandon hangját. 

 – Tessék? 

 – Jeff Raynesről. Az égvilágon semmi. 

 – Ó, ezt én is elmondhattam volna. 

 – Maga is rákeresett? 

 – Csak ha iszom. 

 – Hogy? 

 – Mit akarsz, Brandon? – kérdezte kissé akadozó nyelvvel. 

 – Nincs semmi Jeff Raynesről. 

 – Igen, tudom. Ezt már megbeszéltük. 

 – Hogy lehet az? Mindenkiről van fent valami. 

 – Talán kerüli a feltűnést. 

 – Átfésültem az összes adatbázist. Három Jeff Raynes él az 

Egyesült Államokban. Egy Észak-Karolinában, egy Texasban, 

egy pedig Kaliforniában. Egyik sem a mi emberünk. 

 – Mit mondjak erre, Brandon? Sokan vannak, akik kerülik a 

feltűnést. 

 – De nem ennyire. Olyan, mintha nem is létezne. Hát nem 

érti? Valami nem stimmel. 

 A zenegépből megszólalt az Oh Very Young Cat Stevenstől. 



Katet ez a dal mindig elszomorította. Cat – kvázi névrokona – 

arról énekelt, hogy azt akarjuk, apánk örökké éljen, de tudjuk, 

hogy nem fog, és az ember, akit szerettünk, elkopik majd, mint a 

legjobb kék farmere. Ez a szöveg mindig szíven ütötte. 

 – Nem értem, miben tudnék segíteni, Brandon. 

 – Tegyen meg nekem egy szívességet! 

 Kat felsóhajtott. 

 – Ellenőriztem anyám hitelkártyájának az adatait. Az 

elmúlt négy napban mindössze egy tranzakció történt. Pénzt 

vett fel egy ATM-ből az eltűnése napján. 

 – Nem tűnt el. Csak... 

 – Mindegy, a lényeg, hogy az ATM Parkchesterben van. 

 – És? 

 – És a repülőtérre tőlünk a Whitestone hídon keresztül vezet 

az út. Parkchester két kijárattal előbb van, egyáltalán nem esik 

útba. Miért ment volna arra? 

 – Ki tudja? Lehet, hogy eltévesztette a lehajtót. Vagy meg 

akart állni egy fehérneműbutiknál, hogy vásároljon valami 

szexit magának az utazásra. 

 – Fehérneműbutik? 

 Kat megrázta a fejét, hátha attól könnyebben megy a 

gondolkodás. 

 – Figyelj rám, Brandon! Egyébként sem az én hatáskörömbe 

tartozik. Menj el ahhoz a zsaruhoz Greenwichben. Hogy is 

hívják...? 

 – Schwartz nyomozó. 

 – Igen, hozzá. 

 – Kérem! Nem tudna utánanézni? 

 – Minek? 

 – Anya sosem használ ATM-et. Soha. Szerintem azt sem 



tudja, hogy kell. Mindig én veszek ki pénzt neki. Nem tudná 

megnézetni a biztonsági kamera felvételét, vagy valamit? 

 – Késő van – mondta Kat, mert eszébe jutott a saját 

szabálya arról, hogy ne hozzon döntéseket részegen. – Holnap 

délelőtt megbeszéljük, jó? 

 Azzal kinyomta, mielőtt a fiú válaszolhatott volna. Intett 

Pete-nek, hogy írja a többihez, majd kilépett a friss levegőre. 

Imádta New Yorkot. A barátai nemegyszer próbálták 

megismertetni a természetjárás örömeivel, de Kat egyszerűen 

unta a túrázást. A növények, a fák, az élővilág valóban érdekes, 

azonban mi lehet érdekesebb az arcok, a ruhák, a fejfedők, a 

cipők, a kirakatok és az utcai árusok kavalkádjánál? 

 Félhold ragyogott az égen. Kislány korában Katet mindig 

lenyűgözte a hold. Megállt, felnézett rá, és érezte a szemébe 

toluló könnyeket. Eszébe jutott egy emlék. Hatéves volt, amikor 

az apja kivitt egy létrát a kertbe, és azt mondta neki, hogy éppen 

most rakta fel a holdat az égre, kimondottan az ő kedvéért. Hitt 

neki. Egészen addig elhitte, hogy a hold így kerül az égboltra, 

amíg túl idős nem lett ahhoz, hogy higgyen az efféle dolgokban. 

 Kat huszonkét éves volt az apja halálakor – túl fiatal még 

ahhoz, hogy fel tudja dolgozni. Brandon Phelps viszont 

mindössze tizenhat volt, amikor elveszítette az apját. 

 Csoda, hogy ennyire ragaszkodott az anyjához? 

 Későre járt már, amikor Kat hazaért, ám tudta, hogy a 

rendőrség sosem alszik. Kikereste a Greenwichi 

Rendőrkapitányság telefonszámát, felhívta, megadta a 

rendőrségi azonosítóját, és arra gondolt, hogy üzenetet hagy 

Schwartz nyomozónak, azonban a diszpécsernek sikerült 

meglepnie. 

 – Tartsa! Joe még bent van. Kapcsolom. 



 Két csörgéssel később: 

 – Joseph Schwartz nyomozó. Miben segíthetek? 

 Udvarias. 

 Kat megmondta a nevét és a rangját. 

 – Felkeresett ma egy Brandon Phelps nevű fiatalember. 

 – Várjon, nem azt mondta, hogy a New York-i rendőrségnél 

dolgozik? 

 – De. 

 – Brandon felkereste magát New York Cityben? 

 – Igen. 

 – Maga valami családi barát vagy ilyesmi? 

 – Nem. 

 – Akkor nem értem. 

 – Brandon szerint az anyja eltűnt – mondta Kat. 

 – Igen, tudom. 

 – Azt akarta, hogy nézzek utána. 

 Schwartz felsóhajtott. 

 – Mi a fenét keresett magánál? 

 – Úgy hallom, ismeri a srácot. 

 – Persze hogy ismerem. Tényleg a New York-i rendőrségnél 

van? Miért kereste meg magát? 

 Kat nem akart túlságosan mélyen belemenni abba, hogy 

Brandon számítógépes kalózkodással foglalkozik a 

szabadidejében, ő pedig egy társkereső oldal regisztrált 

felhasználója. 

 – Nem tudom pontosan. Azt mondta, először a maga 

segítségét kérte. Igaz ez? 

 – Igen. 

 – Tudom, hogy őrültségnek hangzik, amit mond – folytatta 

Kat –, de az jutott az eszembe, nem tehetnénk-e mégis valamit, 



hogy megnyugtassuk. 

 – Donovan nyomozó? 

 – Kollégák vagyunk, szólíts nyugodtan Katnek! 

 – Oké, én Joe vagyok. Hogy is fogalmazzam meg... – Egy 

pillanatra elhallgatott, majd így szólt: – Attól tartok, nem 

ismered a teljes történetet. 

 – Akkor mi lenne, ha felvilágosítanál? 

 – Van egy még jobb ötletem, ha nincs ellenedre – mondta 

Schwartz. – Nincs kedved kiugrani Greenwichbe holnap délelőtt? 

 – Messze van. 

 – Kocsival csak negyven perc. Akkor mindent meg tudnánk 

beszélni. Délig itt vagyok. 

 Kat legszívesebben azonnal elhajtott volna Greenwichbe, de 

túl sokat ivott. Nyugtalanul aludt, és amikor felébredt, úgy 

okoskodott, hogy jobban jár, ha elkerüli a reggeli 

csúcsforgalmat, ezért elindult jógázni. Aqua, aki mindig ott volt 

a legelső tanítvány érkezése előtt, ezúttal nem bukkant fel. A 

tanítványai idegesen sugdolóztak. Végül egyikük, egy idősebb, 

nagyon sovány nő úgy döntött, majd ő megtartja az órát – 

azonban nem működött a dolog. Hamarosan mindnyájan 

szétszéledtek. Kat maradt a legtovább; reménykedett, hogy 

Aqua mégis eljön, hiába. 

 Negyed tízkor azt gyanította, hogy a csúcsforgalom már 

véget ért, ezért bérelt egy autót a Zipcartól. Az út, ahogyan 

Schwartz megjósolta, negyven percig tartott. 

 Ha valaki felüti az értelmező szótárt a „sikkes környék” 

szókapcsolatnál, a fényűző Greenwich az első, ami megjelenik a 

szócikkben. Ha valaki milliárdos hasznot hajtó befektetési 

alapot vezet, szinte törvény kötelezi arra, hogy a connecticuti 

Greenwichben lakjon. Greenwich az egy főre eső jövedelem 



tekintetében a leggazdagabb település az Egyesült Államokban, 

és ez meg is látszik rajta. 

 Schwartz nyomozó megkínálta egy kólával Katet. Ő 

elfogadta, és leült a férfival szemben. A greenwichi 

kapitányságon minden modernnek és drágának tűnt, mintha 

most rendezték volna be újonnan. Schwartz kackiás bajuszának 

két végén viasz csillogott. Inget viselt nadrágtartóval. 

 – Hogyan keveredtél ebbe az ügybe? – kérdezte Schwartz. 

 – Brandon eljött hozzám. A segítségemet kérte. 

 – Még mindig nem értem, miért. 

 Kat továbbra sem akarta beavatni a részletekbe. 

 – Azt mondta, ti nem hittetek neki. 

 Schwartz kétkedő pillantást vetett rá. 

 – Erre találomra kiválasztott magának egy zsarut New York 

Cityben? 

 Kat igyekezett másfelé terelni a beszélgetést. 

 – Járt itt nálatok, igaz? 

 – Igen. 

 – És a telefonban valami olyasmit mondtál, hogy ismered 

már korábbról? 

 – Valahogy úgy, igen. – Joe Schwartz kissé közelebb hajolt. – 

Ez egy kisváros, ha érted, mire gondolok. Nem annyira kicsi, 

mégis kisváros. 

 – A diszkréciómat kéred. 

 – Igen. 

 – Megkaptad. 

 A férfi hátradőlt, és tenyerét az asztal lapjára helyezte. 

 – Mi itt a rendőrségen nagyon is jól ismerjük Brandon 

Phelpset. 

 – Ez mit jelent? 



 – Szerinted mit jelent? 

 – Utánanéztem – mondta Kat. – Brandonnak nincsen 

priusza. 

 Schwartz széttárta a karját. 

 – Azt hiszem, elkerülte a figyelmedet az a rész, hogy ez egy 

kisváros. 

 – Aha. 

 – Láttad a Kínai negyed című filmet? – kérdezte a férfi. 

 – Persze. 

 Megköszörülte a torkát, és megpróbálta utánozni Joe 

Mantellt. 

 – „Felejtsd el, Jake! Ez Greenwich.” Ne érts félre! Semmi 

komoly, csak gyerekcsínyek. Betört néhányszor a középiskolába, 

túl gyorsan vezetett, vandálkodott, füvezett, a szokásos. És ez 

mind az apja halála után történt. Mindnyájan ismertük és 

kedveltük az apját, és az anyját, Dana Phelpset is, jó emberek. A 

föld sója. Bármit megtennék a kedvükért. Viszont a kölyök... 

nem is tudom. Mindig az volt az érzésem, hogy valami nem 

stimmel vele. 

 – Milyen értelemben? 

 – Nem nagy dolgokra gondolok. Van egy Brandonnal 

egyidős fiam. Brandon sosem tudott beilleszkedni, bár az is igaz, 

hogy ebben a városban az nem könnyű. 

 – De néhány nappal ezelőtt felkeresett téged. Azt mondta, 

aggódik az anyja miatt. 

 – Igen. – Egy gemkapocs hevert az asztalon. Schwartz 

felvette, és elkezdte hajlítgatni. – Csakhogy hazudott nekünk. 

 – Miben? 

 – Mint mondott neked az anyja feltételezett eltűnéséről? 

 – Hogy megismerkedett a neten egy pasassal, és elutazott 



vele. Meg hogy korábban állandóan hívogatta, most viszont 

nem. 

 – Igen, nekünk is ezt mondta – bólintott Schwartz. – De nem 

ez az igazság. – Lerakta a gemkapcsot, és kihúzta az íróasztal 

fiókját. Kivett belőle egy müzliszeletet. – Kérsz egyet? Van egy 

csomó. 

 – Nem, köszönöm. Akkor mi az igazság? 

 A férfi kotorászni kezdett az asztalán. 

 – Direkt ideraktam, mert tudtam, hogy jössz... Ez az, itt is 

van. Brandon mobiltelefonjának a híváslistája. – Átadta Katnek 

a papírlapokat. – Látod a sárgákat? 

 Két SMS sárga filccel ki volt húzva. Mindkettő ugyanarról a 

telefonszámról érkezett. 

 – Brandon kapott két SMS-t az anyjától. Az egyiket két 

nappal ezelőtt este, a másikat tegnap reggel. 

 – Ez az anyja telefonszáma? 

 – Igen. 

 Kat érezte, hogy elvörösödik. 

 – Tudod, mi van az üzenetekben? 

 – Amikor utoljára itt járt, még csak az elsőről volt 

tudomásom. Rákérdeztem, mire megmutatta. Valami olyasmi 

állt benne, hogy: „Megérkeztem, remekül érzem magam, 

hiányzol.” 

 Kat még mindig a papírt tanulmányozta. 

 – Ezt mivel magyarázta? 

 – Azt mondta, nem az anyja küldte. De ez az ő telefonszáma. 

Itt van feketén-fehéren. 

 – Felhívtad az anyját? 

 – Próbáltuk. Nem vette fel. 

 – Nem találod gyanúsnak? 



 – Nem. Röviden: azt gondoljuk, hogy élvezi az életet valami 

szigeten, ahol valószínűleg először fektették le a férje halála óta 

eltelt három évben. Vagy nem értesz egyet? 

 – De – felelte Kat. – Csak játszottam az ördög ügyvédjét. 

 – Természetesen nem ez az egyetlen lehetséges magyarázat. 

 – Ezt meg hogy érted? 

 – Elképzelhető, hogy Dana Phelps tényleg eltűnt – mondta 

Schwartz egy vállrándítás kíséretében. 

 Kat várta, hogy folytassa, Schwartz azonban nem szólalt 

meg. 

 – Mesélt Brandon az ATM-tranzakcióról is? – kérdezte Kat 

végül. 

 – Különös, de nem. 

 – Lehet, hogy akkor még nem tudott róla. 

 – Ez az egyik verzió. 

 – Van másik is? 

 – Igen. Ez a fő oka annak, hogy kirángattalak ide. 

 – Ó? 

 – Képzeld magad a helyembe! Felkeres egy problémás 

kamasz fiú. Azt állítja, hogy eltűnt az anyja. Az SMS-ekből 

megtudjuk, hogy a sztorija hazugság. Kiderül, hogy valaki pénzt 

vett fel egy ATM-ből. Ha valóban bűncselekmény történt, ki 

lenne az első számú gyanúsított? 

 Kat bólintott. 

 – A problémás kamasz. 

 – Bingó. 

 Ez futólag Katnek is megfordult a fejében, azonban ő nem 

jutott el idáig. Persze, nem ismerte a fiú múltját – Joe Schwartz 

pedig nem tudta, hogy Brandon feltörte a YouAreJustMyType 

oldalát, és így került kapcsolatba vele. Másfelől viszont Brandon 



hazudott neki az SMS-ekről. Kat ezt most már minden kétséget 

kizáróan tudta. A kérdés csak az volt: miért tette? 

 – Azt hiszed, Brandon esetleg bántotta az anyját? – kérdezte 

Kat. 

 – Egyelőre nem mennék ilyen messzire. Ugyanakkor azt sem 

hiszem, hogy a nő eltűnt. Ezért vettem magamnak a bátorságot, 

és tettem még egy lépést. 

 – Micsodát? 

 – Bekérettem az ATM biztonsági kamerájának felvételét. 

Azt gondoltam, téged is érdekelni fog. – Kifordította a monitort, 

hogy Kat is lássa. Schwartz lenyomott néhány billentyűt. A 

monitor életre kelt. Az osztott képernyőn egyszerre két 

kameraállás felvétele jelent meg. Ez volt a legújabb technológia. 

Túl sokan tudtak az automaták elején lévő kameráról, ezért 

általában letakarták a kezükkel. A képernyő bal oldalán ennek a 

kamerának a képe látszott. A másik oldalon, a monitor jobb 

oldalán felülről lehetett látni az eseményeket, mint minden 

élelmiszerbolti rablás esetén. Kat tudta, hogy a mennyezet 

közelébe a legkönnyebb elhelyezni egy kamerát, de annak a 

felvétele szinte mindig használhatatlannak bizonyult. Az 

elkövetők baseballsapkát viseltek, vagy lehajtották a fejüket. 

Alulról kellene lefilmezni őket, nem felülről, gondolta Kat. A 

videók színesek voltak, nem fekete-fehérek. Ez a gyakorlat egyre 

elterjedtebbé vált. Schwartz megfogta az egeret. – Mehet? 

 Kat bólintott. A férfi rákattintott a „PLAY” gombra. 

 Néhány másodpercig semmi sem látszott. Azután egy nő 

jelent meg a képen. Kétség sem férhetett hozzá, Dana Phelps 

volt az. 

 – Zaklatottnak tűnik? 

 Kat megrázta a fejét. Dana Phelps még a biztonsági kamera 



felvételén is gyönyörű volt. Sőt, az látszott rajta, hogy alig várja 

a nyaralást újdonsült szerelmével. Kat óhatatlanul is valami 

irigységhez hasonló nyilallást érzett a szívében. Dana frizurája 

úgy nézett ki, mintha most lépett volna ki egy mesterfodrász 

üzletéből. A körmeit – Kat közelről látta őket, ahogy a nő 

beütötte a PIN kódját – frissen manikűrözték. Az öltözéke 

tökéletesen illett egy romantikus karib-tengeri utazáshoz. 

 Elénksárga nyári ruhát viselt. 



Tizenhatodik fejezet 

 

Aqua fel-alá járkált Kat lakása előtt. 

Két lépés jobbra, 180 fokos fordulat, két lépés balra, 180 fokos 

fordulat. Kat megtorpant a sarkon, és egy ideig csak nézte. Aqua 

szorongatott valamit a kezében, néha rápillantott – mi az, egy 

darab papír? És közben beszélt hozzá, vagy mégsem, inkább 

mintha vitatkozott volna vele, vagy könyörgött volna neki. 

 Az emberek kikerülték, de ez New York. Itt senki nem 

reagálja túl a dolgokat. Kat elindult felé. Aqua több mint tíz éve 

nem járt nála, mit keres most itt? Amikor már csak három 

méterre volt tőle, meglátta, mi van a jobb kezében. 

 Jeff fényképe volt az, amelyet Kat adott neki több mint két 

hete. 

 – Aqua? 

 Aqua megállt, és felé pördült. A szeme ijesztően elkerekedett, 

láthatóan nem volt teljesen beszámítható állapotban. Kat 

korábban is látta már magában beszélni, szemtanúja volt több 

dührohamának, azonban sosem látta még ennyire... izgatottnak? 

Nem. Ez több volt izgatottságnál. Inkább fájdalmat látott a 

szemében. 

 – Miért? – ordította Aqua, felemelve Jeff fényképét. 

 – Mit miért, Aqua? 

 – Szerettem – nyüszítette. – Te is szeretted. 

 – Tudom, hogy mindketten szerettük. 

 – Miért? 

 Zokogni kezdett. A járókelők most már nagyobb ívben 

kerülték ki. Kat közelebb lépett hozzá, kitárta a karját, Aqua 



pedig szinte belezuhant. A fejét Kat vállára hajtotta, és folytatta 

a sírást. 

 – Nincsen semmi baj – nyugtatta Kat halkan. 

 Aqua egész teste rázkódott a karjában. Kat tudta, hogy nem 

lett volna szabad megmutatnia neki a fényképet. Aqua nagyon 

sérülékeny volt. A megszokott, ismétlődő tevékenységekbe 

kapaszkodott, a napi rutinja tartotta a felszínen. 

Kiszámíthatóságra volt szüksége, erre jött Kat, és a kezébe 

nyomott egy fényképet valakiről, akit nagyon szeretett, és akivel 

évek óta nem találkozott. 

 Vagy igen? Katnek hirtelen eszébe jutott, hogy fogalma sincs 

róla, Aqua és Jeff mikor találkoztak utoljára. 

 Tizennyolc évvel ezelőtt Jeff szakított vele. Ez nem 

jelentette azt, hogy automatikusan minden más emberi 

kapcsolatát is megszakította, nem igaz? Attól még Aquával 

tarthatta a kapcsolatot, nyugodtan csinálhatták azt, amit a 

barátok szoktak: beszélgetni, beülni egy sörre, megnézni egy 

meccset. Leszámítva azt, hogy Aquának nem volt se 

számítógépe, se telefonja, de még lakcíme se. 

 Vajon tartják a kapcsolatot? 

 Kat nem tartotta valószínűnek. Hagyta, hogy Aqua kisírja 

magát, ott az utcán. Végül összeszedte magát, kellett hozzá egy 

kis idő. Kat megveregette a hátát, és megnyugtató szavakat 

súgott a fülébe. Nem ez volt az első alkalom, hogy vigasztalnia 

kellett Aquát, különösen azután, hogy Jeff elment, ám az már 

nagyon régen volt. Azokban az időkben Kat egyszerre sajnálta és 

haragudott rá. Elvégre Jeff őt dobta, és nem Aquát. Nem 

Aquának kellene őt vigasztalnia? 

 Most jött csak rá, mennyire hiányzik neki ez a kötelék. 

Régen meggyászolta elveszített barátját, és elfogadta helyette a 



jógatanárt, mint az egyetlen lehetséges kapcsolatot, amelyet 

Aqua fel tudott ajánlani. Most azonban, ahogy a karjában 

tartotta, visszatért minden, és újra érezte a fájdalmat mindazért, 

amit tizennyolc évvel ezelőtt elveszített. 

 – Éhes vagy? – kérdezte Kat. 

 Aqua felemelte a fejét, és bólintott. Az arca tiszta könny és 

takony volt. Akárcsak Kat blúza. Nem számít. Ő is elsírta 

magát, nemcsak a Jeff és Aqua elvesztése felett érzett 

szomorúságában, hanem magától az érzéstől, hogy fizikailag 

vigasztal valakit. Rég nem Fordult elő vele ilyen. Nagyon régen. 

 – Azt hiszem, egy kicsit éhes vagyok – felelte Aqua. 

 – Eszünk valamit? 

 – Mennem kell. 

 – Ne! Előbb együnk valamit, jó? 

 – Nem hiszem, hogy jó ötlet, Kat. 

 – Nem értem. Miért jöttél ide? 

 – Holnap órát tartok – mondta Aqua. – Készülnöm kell rá. 

 – Ugyan már – kérlelte Kat, a kezét fogva. – Maradj velem 

még egy kicsit! – Aqua nem válaszolt. – Azt mondtad, éhes vagy, 

ugye? 

 – Igen. 

 – Akkor együnk valamit! 

 Aqua a pólója ujjába törölte az arcát. 

 – Oké. 

 Elindultak az utcán, kart karba öltve. Bizarr egy pár 

lehetünk, gondolta Kat. De hát New Yorkban voltak. Egy ideig 

szótlanul lépkedtek egymás mellett. Aqua abbahagyta a sírást. 

Kat nem akart erőszakos lenni, ugyanakkor nem is hagyhatta 

ennyiben a dolgot. 

 – Hiányzik neked – szólalt meg. – Aqua behunyta a szemét, 



mint aki azt kívánja, bárcsak ne hallotta volna Kat szavait. – 

Nincsen semmi baj. Megértem. 

 – Nem értesz semmit – vágta rá Aqua. 

 Kat nem tudta, mit felelhetne erre, ezért azt mondta: 

 – Akkor magyarázd el! 

 – Hiányzik – panaszolta Aqua. Aztán hirtelen megállt, és 

szembefordult Kattel. Amikor a nőre nézett, a tekintetében 

mintha szánalom csillant volna. – Igaz, nem annyira, mint 

neked, Kat. 

 Továbbindult. Katnek fel kellett gyorsítania a lépteit, hogy 

utolérje. 

 – Jól vagyok – mondta Kat. 

 – Úgy kellett volna lennie. 

 – Minek kellett volna úgy lennie? 

 – Neked és Jeffnek – felelte Aqua. – Együtt kellene lennetek. 

 – Igen, de máshogy alakult. 

 – Mintha egész életetekben külön utakon haladnátok. Két 

út, amelynek egynek kellene lennie. Ne mondd, hogy nem tudod! 

Mindketten tudjátok. 

 – Úgy fest, hogy nem mindketten – Jegyezte meg Kat. 

 – Mindenki halad a számára kijelölt úton. Néha azonban 

rákényszerülünk, hogy másik utat válasszunk. 

 Katnek most nem volt türelme a jógahalandzsához. 

 – Aqua? 

 – Igen? 

 – Találkoztál Jeff-fel? – Aqua ismét megtorpant. – Mióta 

engem elhagyott – folytatta Kat. – Találkoztál vele azóta? 

 Aqua szorítása erősebbé vált Kat karján. Ismét elindult. Kat 

nem tágított mellőle. Befordultak jobbra a Columbus Avenue-ra, 

és észak felé haladtak. 



 – Kétszer. 

 – Kétszer találkoztatok? 

 Aqua az égre emelte az arcát, és behunyta a szemét. Kat nem 

sürgette. Annak idején az egyetemen is ezt csinálta. Mindig azt 

mondta, hogy a napfény segít neki ellazulni és összpontosítani. 

Egy ideig mintha működött is volna. Azonban Aqua arca 

mostanra meggyötört lett. Az évek nyomot hagytak a szeme és a 

szája körül. „Tejeskávé” bőre cserzetté vált, mint azokéi, akik 

túl hosszú ideje élnek az utcán. 

 – Visszajött a közös szobánkba – mondta Aqua. – Miután 

veled szakított. 

 – Ó! – Kat nem ebben a válaszban reménykedett. 

 Aqua mindig külön szobában lakott a campuson. Az 

egyetem többször is megpróbált szobatársat beosztani mellé, 

csakhogy sosem működött a dolog. Egyeseket zavarta, hogy 

Aqua hol férfinak öltözik, hol nőnek, ám az igazi problémát az 

jelentette, hogy soha nem aludt. Tanult. Olvasott. Dolgozott a 

laborban, a menzán éjszakánként pedig egy fétisklubban Jersey 

Cityben. Valamikor harmadéves korában elveszítette a külön 

szobáját. Az egyetem ragaszkodott hozzá, hogy három másik 

diák mellé ossza be. Kizárt dolognak tűnt, hogy ez működhetne. 

Ezzel egy időben Jeff talált egy kétszobás lakást a 

Százhetvennyolcadik utcában, amit a nyugalom szigetének 

nevezett el. 

 Aqua szeme ismét megtelt könnyekkel. 

 – Jeff teljesen össze volt törve. 

 – Kösz. Ez sokat jelent nekem tizennyolc évvel később. 

 – Ne legyél ilyen, Kat! 

 Lehet, hogy Aqua össze volt zavarodva, de az iróniát azért 

így is felismerte. 



 – És mikor láttad másodszor? – kérdezte Kat. 

 – Március huszonegyedikén. 

 – Melyik évben? 

 – Hogyhogy melyik évben? Az idén. 

 Kat megállt. 

 – Várjunk csak! Azt akarod mondani, hogy a szakításunk óta 

először hat hónappal ezelőtt láttad újra Jeffet? – Aqua idegesen 

izegni-mozogni kezdett. – Aqua? 

 – Én jógát tanítok. 

 – Igen, tudom. 

 – Jó tanár vagyok. 

 – A legjobb. Pontosan hol találkoztál Jeff-fel? 

 – Te is ott voltál. 

 – Miről beszélsz? 

 – Ott voltál az órámon. Március huszonegyedikén. Nem te 

vagy a legjobb tanítványom. De igyekszel. Lelkiismeretes vagy. 

 – Aqua, hol láttad Jeffet? 

 – Óra közben – felelte Aqua. – Március huszonegyedikén. 

 – Idén? 

 – Igen. 

 – Azt akarod mondani, hogy Jeff részt vett az órádon hat 

hónappal ezelőtt? 

 – Nem vett részt az órán – válaszolta Aqua. – Végig egy fa 

mögött állt. Téged nézett. Láttam rajta, hogy szenved. 

 – Beszéltél vele? 

 Aqua megrázta a fejét. 

 – Órát tartottam. Azt hittem, utána megvárt téged. 

 – Nem. – Katnek eszébe jutott, hogy nem a világ 

legmegbízhatóbb emberével beszélget. Megpróbált ettől 

eltekinteni. Felettébb valószínűtlennek tűnt, hogy Jeff hat 



hónappal ezelőtt a Central Parkban őt leste egy fa mögül. Kizárt 

dolog. 

 – Annyira sajnálom, Kat. 

 – Semmi baj. 

 – Mindent megváltoztatott. Nem tudtam, hogy így lesz. 

 – Semmi baj, nyugodj meg! 

 Egysaroknyira voltak O’Malley pubjától. A régi szép 

időkben sokat jártak ide – Kat, Jeff, Aqua és még néhány 

barátjuk. Az ember azt gondolná, hogy O’Malley kocsmájában 

akkoriban nem láttak szívesen egy színes bőrű transzvesztitát. 

Ez így is volt. Kezdetben Aqua mindig férfinak öltözött az 

O’Malley-ben, de így is bőven kijutott neki a megvető 

pillantásokból. Kat apja csak a fejét ingatta. Benne nem volt 

annyi előítélet, mint a kocsma közönségének nagy részében, bár 

a „homárokat” ő sem tudta elviselni. 

 „Nem kéne ezekkel lógnod – mondta mindig Katnek. – Nem 

helyes.” 

 Kat csupán a fejét rázta, és a szemét forgatta. Nemcsak az 

apja, hanem mindenki felé. Gyakran nevezik ezeket a zsarukat 

„régi vágásúnak”. Van benne igazság. Ugyanakkor ez nem 

mindig dicséret. Szűk látókörű, elszigetelt alakok voltak. 

Lehetett kifogásokat gyártani (és gyártottak is), ám akkor is 

bigottak voltak. Szerethetőek talán, viszont akkor is bigottak. A 

melegeket kigúnyolták, és nemcsak őket – kisebb mértékben, de 

gyakorlatilag minden más csoporttal vagy nemzetiséggel így 

bántak. Ez része volt a világképüknek. Ha valaki túl 

vehemensen érvelt, akkor lezsidózták. Minden olyan 

tevékenység, amely nem férfias, buziknak való volt. Ha egy 

baseballjátékos hibázott, annak kizárólag az lehetett az oka, 

hogy úgy játszik, mint egy néger. Kat nem vett részt ebben, bár 



fiatalkorában nem is tiltakozott ellene. 

 Aqua sosem panaszkodott miatta, végtelen türelemmel 

viselte a megjegyzéseket. „A nézőpontok kialakulása hosszú 

folyamat” mondta mindig. Úgy tekintett erre a helyzetre, mint 

kihívásra. Teljesen figyelmen kívül hagyta – vagy úgy tett, 

mintha figyelmen kívül hagyná – a gúnyos pillantásokat és 

beszólásokat. Idővel a legtöbb zsaru ráunt a dologra, és már fel 

sem tűnt nekik Aqua jelenléte. Kat apja és a barátai távol 

tartották magukat tőle. 

 Katet bosszantotta, hogy az apja is így viselkedik, azonban 

Aqua csak megvonta a vállát, és annyit mondott: „Fejlődés.” 

 Ahogy a pub ajtajához értek, Aqua hirtelen megtorpant. A 

szeme ismét elkerekedett. 

 – Mi az? – kérdezte Kat. 

 – Órát kell tartanom. 

 – Igen, tudom. De az csak holnap lesz. 

 Aqua a fejét rázta. 

 – Készülnöm kell rá. Jógi vagyok. Tanár. Oktató. 

 – Méghozzá remek. 

 Aqua tovább rázta a fejét. Könnyek csillogtak a szemében. 

 – Nem mehetek vissza. 

 – Sehová nem kell menned. 

 – Annyira szeretett téged. 

 Kat már nem vesződött azzal, hogy megkérdezze, mire 

gondol. 

 – Semmi baj, Aqua! Csak eszünk egy falatot, és kész. 

 – Jó tanár vagyok, ugye? 

 – A legjobb. 

 – Akkor hagyd, hogy azt csináljam, amihez értek. Én így 

segítek, így tudok összeszedett maradni. Ezzel járulok hozzá a 



társadalom működéséhez. 

 – Enned kell. 

 A pub ajtaján jókora Budweiser-neonreklám világított. Kat 

látta Aqua szemében visszatükröződni a piros fényt. Megfogta a 

kilincset, és kinyitotta az ajtót. 

 Aqua felordított. 

 – Nem mehetek vissza! 

 Kat elengedte az ajtót. 

 – Oké. Megértettem. Menjünk valahova máshova! 

 – Nem! Hagyj békén! Hagyd békén őt is! 

 – Aqua? 

 Kat meg akarta fogni a karját, ám Aqua elrántotta. 

 – Hagyd békén! – mondta, ezúttal szinte sziszegve. Azzal 

sarkon fordult, és elrohant a park felé. 



Tizenhetedik fejezet 

 

Stacyvel egy óra múlva találkozott O’Malley pubjában. 

Kat elmondta neki az egész történetet. Stacy végighallgatta, 

majd a fejét ingatva így szólt: 

 – Én csak segíteni akartam, hogy végre valaki lefektessen. 

 – Tudom. 

 – Egyetlen jótett sem marad megtorlatlan. – Stacy 

szomorúan bámult a sörére, és nekiállt leszedni az üvegről a 

címkét. 

 – Mi az? – kérdezte Kat. 

 – Vettem magamnak a bátorságot, és végeztem egy kis 

magánnyomozást. 

 – Pontosabban? 

 – Utánanéztem a régi vőlegényednek, Jeff Raynesnek. 

 Kat gyorsan nyelt egyet. 

 – Mit találtál? 

 – Nem sok mindent. 

 – Pontosabban? 

 – Tudod, hová ment, miután szakítottatok? 

 – Nem. 

 – Nem is voltál kíváncsi? 

 – Kíváncsi voltam – felelte Kat. – De ő dobott ki engem. 

 – Igen, persze. 

 – Szóval, hová ment? 

 – Cincinnatibe. 

 Kat maga elé meredt. 

 – Logikus. Cincinnatiben született. 



 – Igen. És nagyjából három hónappal azután, hogy ti ketten 

szakítottatok, kocsmai verekedésbe keveredett. 

 – Jeff? 

 – Igen. 

 – Cincinnatiben? 

 Stacy bólintott. 

 – Nem ismerem a részleteket. Kihívták a zsarukat. Jefffet 

letartóztatták, de egy bírsággal megúszta. 

 – Értem. És aztán? 

 – És aztán semmi. 

 – Ezt meg hogy érted? 

 – Semmi mást nem találtam Jeff Raynesről. Nincsen se 

hitelkártyája, se útlevele, se bankszámlája. Semmi. 

 – Mármint... itt tartasz most, igaz? 

 Stacy megrázta a fejét. 

 – Minden követ megmozgattam. Nyomtalanul eltűnt. 

 – Az nem lehet. Fent van a YouAreJustMyType.com-on. 

 – A barátod, Brandon nem azt mondta, hogy másik nevet 

használ? 

 – Jack. De tudod, mit? – Kat mindkét kezével a bárpultra 

csapott. – Már nem érdekel. Elmúlt. 

 Stacy elmosolyodott. 

 – Jó neked. 

 – Mára elég volt a kísértetekből. 

 – Igazad van. 

 Koccintottak az üveggel. Kat mindent elkövetett, hogy 

túllépjen az ügyön. 

 – A profilja szerint özvegy – folytatta mégis. – És van egy 

gyereke. 

 – Igen, tudom – felelte Stacy. 



 – De nem találtad meg őket. 

 – Az égvilágon semmit nem találtam a majdnem tizennyolc 

évvel ezelőtt történt kocsmai verekedés utáni időkről. 

 Kat a fejét ingatta. 

 – Nem értem. 

 – Még szerencse, hogy nem érdekel, igaz? 

 Kat határozottan bólintott. 

 – Így van. 

 Stacy körbepillantott. 

 – Velem nem stimmel valami, vagy ma ez a hely a 

szokásosnál is jobban tele van seggfejekkel? 

 Megpróbálja elterelni a figyelmemet, gondolta Kat. De hálás 

volt érte. És nem, nem Stacyvel nem stimmelt valami. Ezen az 

estén mintha az O’Malley-ben tartotta volna rendes évi 

taggyűlését a Világ Seggfejei, Egyesüljetek! nevű szervezet. 

 Egy cowboykalapos pasas feléjük fordult, megpöccintette a 

kalapja karimáját, és brooklyni akcentussal odaszólt: 

 – Hogy ityeg, hölgyeim? 

 A táncoló fazon – minden kocsmában van egy idióta, aki 

robot módra vonaglik, vagy éppen Michael Jackson 

moonwalkját imitálja, miközben a haverjai biztatják – a 

zenegépnél tette a dolgát. 

 Egy fickó futballmezben járkált. Kat ezt a férfiakon 

nevetségesnek, nőkön pedig egyenesen szánalmasnak találta, 

főleg azokon, akik túl hangosan éljenezve próbálták bizonyítani, 

mennyire lelkes szurkolói az adott csapatnak. 

 Két szteroidokkal felpumpált izompacsirta a pub közepén 

páváskodott. Az ilyenek sosem egy sötét sarokban ülnek le. Azt 

akarják, hogy mindenki lássa őket. A pólójuk mérete mindig 

ugyanakkora: túl kicsi. 



 Fűszagot árasztó hipsterek. 

 Csuklóig tetovált karú macsók. 

 Az elmaradhatatlan részeg, aki átöleli a mellette ülő 

vadidegent, és azt magyarázza, hogy szereti, meg hogy 

mostantól örökre elválaszthatatlan barátok lesznek, noha alig tíz 

perce találkoztak először. 

 Egy fekete bőrdzsekit és piros fejkendőt – azonnali nem – 

viselő motoros lépett oda hozzájuk. A tenyerén egy pénzérme 

feküdt. 

 – Hé, angyalom – mondta pontosan a két nő közé nézve. 

Biztosan úgy gondolta, két legyet üt egy csapásra. – Vajon mi 

lesz, ha feldobom ezt az érmét? – folytatta Fejkendő, az egyik 

szemöldökét felvonva. – Fej vagy szívás? 

 Stacy Katre pillantott. 

 – Keresnünk kell egy másik helyet magunknak. 

 Kat bólintott. 

 – Amúgy is vacsoraidő van. Együnk valami jó helyen! 

 – Mit szólnál a Telepanhoz? 

 – Nyami. 

 – Kérünk egy kóstolómenüt. 

 – Hozzáillő borral. 

 – Ne habozzunk! 

 Már odakint voltak, amikor megcsörrent Kat mobilja. A 

kijelzőn Brandon rendes telefonjának száma jelent meg – már 

nem volt szükség titkolózásra. Katnek megfordult a fejében, 

hogy nem veszi fel jelen pillanatban semmi másra nem vágyott, 

mint a Telepan kóstolómenüjére a hozzáillő borral de végül 

elvetette az ötletet. 

 – Halló? 

 – Hol van? – kérdezte Brandon. – Beszélnünk kell? 



 – Nem, Brandon, nem kell. Találd ki, hol voltam ma! 

 – Ööö, hol? 

 – A Greenwichi Rendőrkaptányságon. Beszélgettem egy 

kicsit Schwartz nyomozóval. Mesélt az SMS-ekről, amiket 

kaptál. 

 – Félreérti... 

 – Hazudtál nekem. 

 – Nem hazudtam. Csak nem beszéltem az SMS-ekről. 

Viszont meg tudom magyarázni. 

 – Szükségtelen. Kiszálltam, Brandon. Örülök, hogy 

találkoztunk, meg minden. Sok szerencsét a továbbiakban! 

 Már éppen ki akarta nyomni a telefont, amikor Brandon azt 

mondta: 

 – Kiderítettem valamit Jeffről. 

 Kat visszatette a füléhez a készüléket. 

 – Azt, hogy kocsmai verekedésbe keveredett tizennyolc évvel 

ezelőtt? 

 – Micsoda? Nem. Ez annál frissebb. 

 – Nézd, engem ez már nem igazán érdekel. – Majd: – Anyád 

vele van, igaz? 

 – Nem úgy van, ahogy gondoltuk. 

 – Mi nem úgy van? 

 – Semmi. 

 – Mire gondolsz? 

 – Például Jeffre. 

 – Mi van vele? 

 – Nem az, aminek maga gondolja. Beszélnünk kell, Kat! Ezt 

meg kell mutatnom. 



* 

Reynaldo megbizonyosodott róla, hogy a szőke nő – nem kellett 

tudnia a „vendégek” nevét – biztos helyen van, mielőtt elindult 

ugyanazon az ösvényen a ház felé. Besötétedett. A 

zseblámpájával világította meg az utat. 

 Reynaldo idekint jött rá, tizenkilenc éves korában, hogy fél a 

sötétben. Az igazi sötétben. A sötét sötétségben. A városban 

sosincs igazi sötétség. Ott mindig világítanak az utcai lámpák 

vagy az ablakokból, kirakatokból kiszűrődő fények, és sehol sem 

lehet megtapasztalni az igazi, éjsötét feketeséget. Itt, az erdőben 

akkor sem látta a kezét, ha az arca elé tartotta. Bármi lehet 

idekint. Bármi leshet rá a sötétből. 

 Amikor elérte a tisztást, Reynaldo látta, hogy a tornácon ég 

a villany. Megállt, és átadta magát a környező tájból áradó 

végtelen nyugalomnak. Mielőtt kijöttek volna ide, sosem látott 

igazi farmot. Filmeken, persze, találkozott ilyenekkel, azonban 

semmivel sem tűntek valóságosabbnak, mint a Halálcsillag a 

Csillagok háborújából. Meseszerű helyek voltak ezek, ahol a 

gyerekek mérföldeket gyalogolnak az iskolába, a mezőn 

játszanak, otthon anya és apa várja őket, azután segítenek a ház 

körüli teendők elvégzésében. Most már tudta, hogy ez a vidék 

valóban létezik. A vidám történetek azonban továbbra is 

meseszerűnek tűntek. 

 A parancs egyértelmű volt, először mégis a pajta felé vette az 

irányt, hogy megnézze, hogy van Bo, a csokoládébarna 

labradorja. Mint mindig, Bo ezúttal is kiszaladt elé, és olyan 

örömmel üdvözölte, mintha egy éve nem látta volna. Reynaldo 

elmosolyodott, megvakarta a kutya füle tövét, és ellenőrizte, 

hogy van-e víz Bo tálkájában. 



 Amikor végzett a kutya simogatásával, Reynaldo elsétált a 

házig. Kinyitotta az ajtót. Titus odabent volt Dmitrijjel. A 

mindig élénk színű pólókat és kötött sapkát viselő Dmitrij volt 

Titus számítógépes szakértője. Reynaldo nem tudta az okát, de 

Titus úgy döntött, hogy az amishok stílusában rendezi be a 

házat. A bútorok jó minőségű fából készültek – nehéz, masszív, 

dísztelen darabok. Semmi hivalkodás. Az egész környezet 

csöndes erőt árasztott magából. 

 Az egyik emeleti szobában fekvenyomópad és súlyok voltak. 

Eredetileg a pincében helyezték el őket, ám egy idő után 

senkinek nem volt kedve lemenni a föld alá, ezért felhordták őket 

az emeletre. 

 Reynaldo minden áldott nap súlyokat emelt, semmi sem 

tudta ettől eltántorítani. A hűtő és a konyhaszekrény tele volt 

teljesítménynövelő szerekkel. Legtöbbször injekciós tűvel adta 

be őket a saját combjába. Titus gondoskodott róla, hogy mindig 

legyen belőlük utánpótlás. 

 Hat évvel ezelőtt Titus a kukából szedte össze Reynaldót. 

Szó szerint. Reynaldo egy queensi utcasarkon dolgozott, 

aláígérve a környékbeli hímringyóknak, mindössze tizenöt 

dollárt kért egy menetért. Aznap egyik kuncsaftja sem verte 

össze. Megtette helyettük a konkurencia. Megelégelték, hogy az ő 

területükön strichel. Ezért amikor Reynaldo kiszállt a kocsiból – 

aznap este a hatodikból –, ketten rávetették magukat, és 

eszméletlenre verték. Titus a földön fekve talált rá, vérbe fagyva. 

Reynaldo semmi mást nem érzett, csak az arcát nyalogató Bo 

nyelvét. Titus összeszedte, elvitte magához, beíratta egy 

edzőterembe, megtanította súlyt emelni, szteroidokat szedni, és 

megígértette vele, hogy soha többé senkinek nem lesz a kurvája. 

 Titus nem egyszerűen megmentette az életét. Sokkal inkább 



adott Reynaldónak egy igazi életet. 

 Reynaldo az emeletre vezető lépcső felé indult. 

 – Még ne! – szólt oda neki Titus. 

 Reynaldo visszafordult. Dmitrij a számítógépnél ült, a 

kelleténél kicsit jobban összpontosítva a képernyőre. 

 – Probléma? – kérdezte Reynaldo. 

 – Semmi olyan, amit ne tudnánk megoldani. 

 Reynaldo várt. Titus odalépett hozzá, és a kezébe nyomott 

egy fegyvert. 

 – Várd meg, amíg jelzek! 

 – Rendben. 

 Reynaldo az övébe dugta a fegyvert, és eltakarta a pólójával. 

Titus vetett rá egy pillantást, majd bólintott. 

 – Dmitrij? 

 Dmitrij felkapta a fejét, és rápillantott a rózsaszín 

szemüveglencsék fölött. 

 – Igen? 

 – Hozz valami ennivalót! 

 Titusnak nem kellett kétszer szólnia. Dmitrij felpattant, és 

kisietett a szobából. Reynaldo és Titus egyedül maradtak. Titus 

az ajtóban állt. Reynaldo látta a fák között közeledő zseblámpa 

fényét. Elérte a tisztást, majd a tornácra vezető lépcsőt. 

 – Helló, srácok! 

 Claude elegáns fekete öltönyt viselt. Titusnak két embere 

intézte a szállítást. Claude volt az egyik. 

 – Mi az ábra? – kérdezte Claude széles mosollyal. – Fel kell 

vennem egy újabb csomagot? 

 – Egyelőre nem – felelte Titus olyan hangon, amitől még 

Reynaldónak is felállt a szőr a tarkóján. – Előbb beszélnünk kell. 

 Claude mosolya elhalványult. 



 – Valami gond van? 

 – Vedd le a zakódat! 

 – Tessék? 

 – Gyönyörű zakó. Kellemes meleg van. Semmi szükség rá. 

Vedd le, kérlek. 

 Claude színlelt egykedvűséggel vonta meg a vállát. 

 – Persze, miért is ne? 

 Claude levette a zakót. 

 – A nadrágot is! 

 – Mi? 

 – Azt is vedd le, Claude! 

 – Mi ez az egész? Nem értem. 

 – Tedd meg a kedvemért, Claude! Vedd le a nadrágot! 

 Claude lopva Reynaldóra pillantott. Reynaldo kifejezéstelen 

tekintettel bámult vissza rá. 

 – Oké, miért is ne? – Claude még mindig igyekezett úgy 

tenni, mintha minden rendben lenne. – Elvégre ti is 

rövidnadrágban vagytok. Én is lehetek abban, nem igaz? 

 – De, Claude. 

 Levette a nadrágját, és átadta Titusnak. Titus óvatosan egy 

szék támlájára terítette az öltöny két részét a szoba túlsó 

sarkában. Azután visszafordult Claude felé. Claude ingben, 

nyakkendőben, bokszeralsóban és zokniban állt a szoba közepén. 

 – Mesélj nekem a legutóbbi szállítmányról! 

 Claude mosolya megremegett, de végül sikerült az arcán 

tartania. 

 – Mit meséljek róla? Simán ment. Itt van a nő, nem? 

 Claude erőltetetten felnevetett. Széttárta a karját, és ismét 

Reynaldóra pillantott, támogatást remélve tőle. Reynaldo 

mozdulatlanul állt, mint egy kőszobor. Tudta, hogyan fog 



végződni. Csak az odáig vezető út volt kérdéses. 

 Titus közelebb lépett Claude-hoz, és mindössze néhány 

centiméternyire állt meg tőle. 

 – Mesélj az ATM-ről! 

 – Mit meséljek? – Aztán rájött, hogy ez nem fog működni, és 

így szólt: – Ja! Hogy arról. 

 – Meséld el! 

 – Oké. Nézd, nincs semmi gond. Titus, tisztában vagyok 

vele, hogy megvannak a szabályaid, és tudod, hogy sosem 

szegném meg őket, csak ha feltétlenül szükséges. – Titus 

szótlanul hallgatta, végtelen türelem sugárzott belőle. – Oké, 

rendben. Már elindultunk, amikor rájöttem, mint egy idióta... 

nem, nem is úgy, mint egy idióta! Egy idióta, az voltam. Egy 

feledékeny idióta. Otthon hagytam a tárcámat. Micsoda 

hülyeség, nem igaz? Készpénz nélkül mégsem vághattam neki az 

útnak. Elvégre hosszú az út idáig. Ezt te is megértheted, Titus... 

– Elhallgatott, várta, hogy Titus mondjon valamit, ám az nem 

tette. – Oké, igen, megálltunk egy ATM-nél. De ne aggódj! Még 

az államhatáron belül voltunk. Alig húsz mérföldre a házától. Ki 

sem szálltam a kocsiból, a biztonsági kamera tutira nem 

láthatott. Egyszerűen csak ráfogtam a fegyvert. Azt mondtam 

neki, ha bármivel próbálkozik, elintézzük a gyerekét. Kivette a 

pénzt... 

 – Mennyit? 

 – Tessék? 

 Titus elmosolyodott. 

 – Mit mondtál neki, mennyi pénzt vegyen ki? 

 – Hát, hmm, a maximumot. 

 – És az mennyi volt, Claude? 

 A mosoly ismét megremegett, majd eltűnt. 



 – Ezer dollár. 

 – Sok készpénz az egy nyaraláshoz – jegyezte meg Titus. 

 – Ugyan már! Úgyis ki akart venni valamennyit. 

Gondoltam, miért ne legyen a maximum, nem igaz? – Titus 

szótlanul bámult rá. – Ó, persze, hülye voltam. Nyilván tudni 

akarod, miért nem szóltam róla. Akartam, esküszöm... Csak 

elfelejtettem. 

 – Nagyon feledékeny vagy, Claude. 

 – Ha a nagy egészet nézzük, ez egy meglehetősen kis összeg. 

 – Pontosan. Aprópénzért tetted kockára az egész 

vállalkozásunkat. 

 – Rettenetesen sajnálom. Tényleg. Itt van nálam a pénz. A 

nadrágom zsebében. Nézd meg! A tiéd, rendben? Nem kellett 

volna. Most már tudom. Soha többé nem fog előfordulni. – Titus 

elsétált a szoba túlsó végében lógó nadrághoz. A zsebébe nyúlt, 

és kivette belőle a bankjegyeket. Elégedettnek tűnt. Biccentett 

(ez volt a jel), és átrakta a pénzt a saját zsebébe. – Rendben 

vagyunk? – kérdezte Claude. 

 – Igen. 

 – Oké, remek. Visszavehetem a ruhámat? 

 – Nem – felelte Titus. – Ez egy drága öltöny. Nem akarom, 

hogy vérfoltos legyen. 

 – Vérfoltos? 

 Reynaldo közvetlenül Claude háta mögé lépett. Szó nélkül 

Claude tarkójához emelte a fegyver csövét, és meghúzta a 

ravaszt. 



Tizennyolcadik fejezet 

 

Brandon a Hetvenkettedik utca közelében, a Strawberry 

Fieldsen várta egy padon. Két utcai művész versengett a 

járókelők figyelméért (és alamizsnájáért). Gitárjukat pengetve 

Beatles-dalokat énekeltek. Egyikük a kézenfekvő Strawberry 

Fields Forever című számmal támadott, de nem volt akkora 

sikere, mint az Eggman-pólót viselő másik srácnak, aki az I Am 

the Walrust adta elő. 

 – Hadd magyarázzam meg az SMS-t! – mondta Brandon. – 

Amit Schwartz nyomozó szerint anyám küldött. – Kat várt. 

Stacy is vele volt. Kat már így is úgy érezte, túl közel került 

ehhez az egészhez. Azt akarta, hogy legyen ott valaki, aki kicsit 

távolabbról látja a dolgokat. – Megmutatom. – Brandon keresni 

kezdte a telefonjában. – Tessék, olvassa el. 

 Kat elvette tőle a készüléket, és elolvasta az üzenetet: 

 
Szia! Megérkeztem, minden rendben van. Olyan izgatott vagyok! 
Hiányzol! 

 

 Kat átadta Stacynek. Ő is elolvasta, majd visszaadta 

Brandonnak. 

 – Anyád telefonjáról érkezett – mondta Kat. 

 – Igen, de nem ő küldte. 

 – Miből gondolod? 

 Brandon úgy nézett rá, mintha maga a kérdés is sértő lenne. 

 – Anya sosem mondja azt, hogy „hiányzol”. Soha. Mindig 

azzal fejezi be, hogy „szeretlek”. 

 – Most csak viccelsz, ugye? 



 – Halálosan komoly vagyok. 

 – Brandon, milyen gyakran szokott anyád elutazni így, mint 

most? 

 – Ez az első alkalom. 

 – Pontosan, tehát akkor elképzelhető, hogy odabiggyeszti az 

üzenet végére, hogy „hiányzol”, nem? 

 – Még mindig nem érti. Anya mindig úgy írja alá az 

üzeneteket, hogy „puszillak, Anya”. Sokat ugrattam miatta. És 

mindig bemutatkozik. Hiába látom a kijelzőn, hogy ki hív, és 

hiába ismerem a hangját jobban, mint a sajátomat, mindig így 

szól bele: „Brandon, itt Anya!” 

 Kat Stacyre pillantott. Az megvonta a vállát. A kölyöknek 

mindenre volt válasza. 

 – Láttam a biztonsági kamera felvételét is – mondta Kat. 

 – Miféle biztonsági kamera felvételét? 

 – Az ATM-ét. 

 Brandon szeme elkerekedett. 

 – A mindenit, látta? Hogyhogy? 

 – Schwartz nyomozó alaposabb volt, mint én lettem volna. 

Megszerezte a felvételt. 

 – És mi volt rajta? 

 – Szerinted mi volt rajta, Brandon? 

 – Nem tudom. Anyám látszott rajta? 

 – Igen. 

 – Nem hiszek magának. 

 – Azt gondolod, hogy hazudok? 

 – Mit viselt? 

 – Egy sárga nyári ruhát. – Brandon elsápadt. Az 

Eggman-pólós srác végzett az I Am the Walrusszal. Elszórt taps 

volt a jutalma. A srác meghajolt, majd újra rázendített az I Am 



the Walrusra. – Minden rendben volt vele – mondta Kat. – 

Anyád gyönyörű nő. 

 Brandon csak legyintett a bók hallatán. 

 – Biztos benne, hogy egyedül volt? 

 – Igen. A kamera két szögből is rögzítette az eseményeket, 

szemből és fölülről. Egyedül volt. 

 Brandon magába roskadt. 

 – Nem értem – motyogta. Majd: – Nem hiszek magának. 

Csak azt akarja, hogy álljak le. Máshonnan is tudomást 

szerezhetett arról a sárga ruháról. 

 Stacy elkomorodott, és végre megszólalt: 

 – Ugyan már! 

 Brandon továbbra is a fejét rázta. 

 – Az nem lehet. 

 Stacy megveregette a hátát. 

 – Légy boldog, öcskös! Anyád életben van, és nincs semmi 

baja. 

 Brandon nem nyugodott meg. Felállt, és idegesen járkálni 

kezdett az Imagine-mozaik kockáin. Egy turista ingerülten 

rászólt, mert belelógott a fényképükbe. Kat a fiú után sietett. 

 – Brandon? – A srác abbahagyta a járkálást. – Azt mondtad, 

kiderítettél valamit Jeffről. 

 – Nem Jeff a neve – felelte Brandon. 

 – Igen. Említetted, hogy anyádnak Jackként mutatkozott 

be. 

 – Az sem az igazi neve. 

 Kat lopva Stacyre pillantott. 

 – Ezt nem értem – mondta. 

 Brandon elővette a laptopját a hátizsákból. Kinyitotta. A 

képernyő életre kelt. 



 – Úgy van, ahogy mondtam. Hiába kerestem, a Google 

semmit nem talált róla. De aztán támadt egy ötletem, nem is 

értem, korábban hogy nem jutott eszembe. Azzal kellett volna 

kezdenem. 

 – Mivel? 

 – Tudja, mi az a képkeresés? – kérdezte Brandon. 

 Kat nemrég csinált egyet Brandon anyjáról, ám ezt nem állt 

szándékában a fiú orrára kötni. 

 – Amikor rákeresel valakinek a képeire. 

 – Nem, nem arról beszélek – mondta a fiú némi 

türelmetlenséggel a hangjában. – Azt mindenki ismeri. Ha valaki 

találni akar egy fotót például saját magáról, akkor rákattint a 

„KÉPEK” szóra, és bepötyögi a nevét. Amiről én beszélek az egy 

fokkal bonyolultabb. 

 – Akkor nem tudom, miről van szó – ismerte el Kat. 

 – Ahelyett, hogy a szövegre keresnénk, egy konkrét képre 

keresünk – folytatta Brandon. – Feltöltünk egy fotót a honlapra, 

az pedig megkeresi, hol máshol szerepel még az a kép. A 

kifinomultabb szoftverek arckeresésre is képesek más fotókon. 

 – Vagyis feltöltöttél egy fotót Jeffről? 

 – Pontosan. Lementettem a fényképeit a 

YouAreJustMyType.comról, és beillesztettem őket a Google 

képkeresőjébe. 

 – Szóval, ha azok közül valamelyik szerepel máshol a neten... 

 – Akkor a képkereső megtalálja – fejezte be Brandon a 

mondatot. 

 – És ez történt? 

 – Elsőre nem. Először nem adott ki egyetlen találatot sem. 

És most jön a csavar. A legtöbb keresőmotor kizárólag azt 

vizsgálja, ami jelenleg fent van a neten. Hallotta már azt, hogy 



ami egyszer felkerül az internetre, az örökre ott marad? 

 – Igen. 

 – Nos, ez tényleg igaz. A tárolt változatokat akkor is megőrzi 

a rendszer, ha töröljük őket, semmit nem lehet végérvényesen 

eltüntetni. Mint a festésnél. Az új színt ráfestjük a régire. A régi 

attól még ott marad, csak le kell vakarni róla az új réteget. – Egy 

pillanatra elgondolkodott. – Nem tökéletes a hasonlat, de a 

lényeget érti. 

 – Tehát levakartad az új festéket? 

 – Valahogy úgy. Megtaláltam a módját, hogyan kereshetek a 

törölt fájlok között. Van egy cimborám a UConnon, ő írta a 

programot. Egyelőre még csak a béta verziója van meg. 

 – Mit találtál? 

 Brandon a nő felé fordította a számítógépét. 

 – Ezt. 

 Egy Facebook-oldal volt az. A profilképe ugyanaz a fotó, 

mint amelyet Jeff használt a YouAreJustMyType.com-on. 

 Viszont a lap tetején a Ron Kochman név szerepelt. 

 Ezenkívül nem sok minden volt rajta. Ugyanazok a 

fényképek, mint a társkereső oldalon. Se posztok, se semmi más 

azóta, hogy az oldalt négy évvel korábban törölték. Ami azt 

jelentette, hogy azok a fényképek legalább ennyi idősek voltak. 

Ez némileg megmagyarázta, hogy Jeff, vagyis Jack, vagyis Ron 

miért tűnt olyan átkozottul fiatalnak és jóképűnek. Az elmúlt 

négy évben valószínűleg sokat öregedett, gondolta Kat. Igen, 

biztosan. 

 De természetesen ennél fontosabb kérdés volt, hogy ki a fene 

az a Ron Kochman? 

 – Feltehetek egy kérdést? – szólalt meg Stacy. 

 – Persze. 



 – Biztos vagy benne, hogy ez a pasas valóban az egykori 

vőlegényed, és nem egy másik fickó, aki úgy néz ki, mint ő? 

 Kat bólintott. 

 – Ez is egy lehetőség. 

 – Nem, nem az – tiltakozott Brandon. – Hiszen chatelt vele, 

nem emlékszik? Ismerte magát. Azt mondta, tiszta lapra van 

szüksége. 

 – Igen – mondta Kat. – Tudom. Ráadásul Stacy sem 

gondolta komolyan, igaz, Stacy? 

 – Igaz – ismerte el Stacy. 

 – Hogyhogy? – kérdezte Brandon. 

 Kat elengedte a füle mellett a fiú kérdését, és Stacy felé 

fordult. 

 – Tizennyolc évvel ezelőtt Jeff Cincinnatibe költözött. 

Kocsmai verekedésbe keveredett. Megváltoztatta a nevét Ron 

Kochmanre... 

 – Nem – szólt közbe Stacy. 

 – Miért nem? 

 – Tényleg azt gondolod, hogy én vagyok a világ legrosszabb 

magánnyomozója? Átnéztem az összes létező adatbázist. Ha Jeff 

valóban Ron Kochmanre változtatta a nevét, azt biztosan nem 

legálisan tette. 

 – Nem is kellett legálisan tennie – mondta Kat. – Bárki 

megváltoztathatja a nevét. 

 – Viszont ha hitelkártyát vagy bankszámlát akar... 

 – Talán nem akart egyiket sem. 

 – Ez sehogy sem stimmel. Szerinted Jeff megváltoztatta a 

nevét Ronra, megnősült, született egy gyereke, a felesége 

meghalt, aztán regisztrált a YouAreJustMyType.com-ra, hogy 

találjon valakit magának? 



 – Nem tudom. Lehetséges. 

 Stacy elgondolkodott. 

 – Utánanézek ennek a Ron Kochmannek. Ha megnősült, és 

valóban van egy gyereke, akkor biztosan találok róla valamit. 

 – Remek ötlet – mondta Brandon. – Én is elkezdtem 

keresgélni a Google-lel. Nem sok mindent találtam... Csak 

néhány cikket, amit ő írt. 

 Kat szíve hevesebben kezdett verni. 

 – Cikket? 

 – Igen – felelte Brandon. – Úgy néz ki, Ron Kochman 

újságíró. 

* 

Kat a következő egy órát a cikkek olvasásával töltötte. 

Szemernyi kétsége sem maradt. Ron Kochman azonos volt Jeff 

Raynesszel. A stílusa. A szóhasználata. „Ron” mindig kiváló 

nyitómondatokat használt. Lassan, de biztosan szippantotta be 

az olvasót. Még a legbárgyúbb témáról is gazdag szókinccsel és 

érdekesen írt. Minden cikk mögött komoly kutatómunka volt, a 

tényeket több, egymástól független forrás is megerősítette. Ron 

szabadúszóként dolgozott. Szinte minden nagyobb napilapban 

szerepeltek az írásai, mind a nyomtatott, mind az internetes 

változatban. 

 Némelyik újságnál az impresszumban meg lehetett találni a 

szerzők fényképét. Ron Kochmanről sehol sem volt fotó. És 

akárhogy keresett rá, Ron Kochmanről szóló cikket sem talált 

sehol. A férfi életrajza mindössze néhány cikkét sorolta fel – nem 

tett említést sem a családjáról, sem a lakhelyéről, nem derült ki 

belőle sem a végzettsége, sem egyéb információ. Nem 

rendelkezett aktív Facebook- vagy Twitter-profillal, sem más 



egyéb, újságírók által előszeretettel használt promóciós 

kellékkel. 

 Jeff tehát valóban nevet változtatott, és Ron Kochman lett 

belőle. 

 Miért? 

 Brandon is Kat lakásában volt, és lázasan nyomogatta a 

laptopját. Amikor Kat felállt, a fiú megkérdezte: 

 – Ron azonos a régi vőlegényével, Jeff-fel? 

 – Igen. 

 – Utánanéztem néhány adatbázisban. Egyelőre nem tudtam 

kideríteni, mikor vagy hogyan változtatott nevet. 

 – Nem lesz könnyű kideríteni, Brandon. Nem illegális nevet 

változtatni. Azt inkább hagyd Stacyre, jó? 

 Brandon bólintott, hosszú haja az arcába hullott. 

 – Donovan nyomozó! 

 – Tegeződjünk, szólíts Katnek! 

 A fiú lesütötte a szemét. 

 – Szeretném, ha megértene... ha megértenél. 

 – Mit értsek meg? 

 – Anyám egy igazi harcos. Nem tudom máshogy 

megfogalmazni. Amikor apám megbetegedett, ő azonnal feladta. 

Viszont anyám... benne van valami őserő. Hosszú ideig küzdött 

érte, évekig sikerült életben tartania. Képtelen arra, hogy 

feladja. – Végre felnézett. Tavaly elutaztunk Anyával Mauira. – 

Könnyek szöktek a szemébe. – Túl messzire beúsztam. Pedig 

figyelmeztettek előtte. Apály volt éppen. Maradjak a part 

közelében... Én persze nem figyeltem oda. Kemény vagyok, kit 

érdekel a nyavalygásuk? – Halványan elmosolyodott, és 

megrázta a fejét. – Az lett a vége, hogy elkapott az apály, és 

húzni kezdett befelé. Próbáltam szembeúszni vele, és nem ment. 



Éreztem, hogy fogytán az erőm. Egyre távolabb kerültem a 

parttól. Tudtam, hogy csak idő kérdése. És akkor egyszer csak 

felbukkant Anya. Egész idő alatt a közelemben úszott, tudod, 

csak úgy, a biztonság kedvéért. Nem szólt egy szót sem. Jellemző 

rá. Szóval, hirtelen ott termett mellettem, és azt mondta, tartsak 

ki. Így, ilyen egyszerűen. Tartsak ki. Az apály most már 

mindkettőnket húzott befelé. Pánikba estem, el akartam lökni 

magamtól. De Anya csak behunyta a szemét, és nem engedett el. 

Végül egy kis szigeten értünk partot. – Könnycsepp csörgött 

végig az arcán. – Megmentette az életemet. Anya ilyen. Ennyire 

erős. Soha nem engedne el. Kapaszkodna belém, bármi történjék 

is, még ha magammal rántom a mélybe, akkor is. És most rajtam 

a sor, hogy ne engedjem el. Érted? 

 Kat lassan bólintott. 

 – Igen, értem. 

 – Ne haragudj rám, Kat! Meg kellett volna mutatnom az 

SMS-eket. De ha megteszem, végig sem hallgatsz. 

 – Ha már szóba hoztad... 

 – Tessék? 

 – Csak az egyik üzenetet mutattad meg nekem. Pedig kettő 

volt. 

 Brandon megnyomott néhány gombot a telefonján, és 

odaadta Katnek. Az üzenet így szólt: 

 
Csodásan érzem magam. Alig várom, hogy elmesélhessem. Van 
neked egy nagy meglepetésem. Nem nagyon van térerő. Hiányzol. 

 

 Kat visszaadta a készüléket. 

 – Nagy meglepetés. Mi lehet az? 

 – Fogalmam sincs. 



 Katnek megcsörrent a telefonja. Tökéletes időzítés. Kat a 

kijelzőre pillantva látta, hogy az anyja hívja. 

 – Mindjárt visszajövök – mondta Brandonnak. 

 Kiment a fürdőszobába, és közben azon tűnődött, az ő anyja 

vajon meddig bírná az óceánban. 

 – Szia, Anya! – szólt bele a telefonba. 

 – Ó, utálom ezt – mondta az anyja. 

 – Mit utálsz? 

 Az anyja hangja rekedt volt a sok cigarettától. 

 – Hogy tudod, hogy én vagyok az, még mielőtt felvennéd. 

 – Megjelenik a telefon kijelzőjén. Már elmagyaráztam, hogy 

működik. 

 – Tudom, tudom, de akkor is... Hát már semmi sem 

maradhat titok? Muszáj mindent azonnal megtudnunk? – Kat 

elfojtott egy sóhajt, de a szemét azért forgatta egy kicsit. Maga 

elé képzelte az anyját, ahogy a linóleumpadlós konyhában áll a 

régimódi, falra szerelt telefonnal a kezében, amelynek 

elefántcsontfehér színe megsárgult az évek során. A kagylót az 

álla alá szorítva tartja. Egyik kezében egy fél pohár olcsó 

chablis, az üvegben maradt többi bor a hűtőben, nehogy 

felmelegedjen. A konyhaasztalon horgolt mintás műanyag terítő. 

Rajta, Katnek efelől nem volt kétsége, egy üveg hamutál. A 

hámló tapéta virágmintái közül sok szintén megsárgult az évek 

alatt. Amikor az ember egy dohányossal él egy fedél alatt, idővel 

minden sárgás árnyalatot kap. – Jössz vagy nem? – kérdezte az 

anyja. 

 Kat hallotta az italt a hangján. Hozzászokott már. 

 – Hová, Anya? 

 Hazel Donovan – Kat apja és anyja minden levelet és 

képeslapot úgy írt alá, hogy H & H, vagyis Hazel és Henry, 



mintha ez lett volna a legeredetibb dolog a világon – nem 

vesződött azzal, hogy elrejtse a sóhaját. 

 – Steve Schrader nyugdíjazási bulijára. 

 – Ó, persze. 

 – Kivehetsz rá szabadságot. A kapitányodnak kötelessége 

elengedni. 

 Nem volt az – az anyjának mindenféle fura elképzelései 

voltak a zsarukra vonatkozó szabályokról még abból az időből, 

amikor a férje rendőrként dolgozott –, Katnek meg nem volt 

kedve kijavítani. 

 – Sok dolgom van, Anya. 

 – Mindenki ott lesz. Az egész környék. Flóval és Tessie-vel 

megyek. 

 A három zsaruözvegy. 

 – Egy elég komoly ügyön dolgozom – mondta Kat. 

 – Tim McNamara elhozza a fiát. Tudod, aki orvos. 

 – Csontkovács. 

 – Na és akkor mi van? Doktornak szólítják. Al bácsikádon is 

egy csontkovács segített. Emlékszel? 

 – Emlékszem. 

 – Alig tudott már mozogni. Emlékszel? 

 Kat emlékezett rá. Al bácsi megsérült egy munkahelyi 

balesetben, és leszázalékolták. Két héttel később jött ez a 

csontkovács, és meggyógyította. Igazi csoda volt. 

 – És Tim fia olyan jóképű. Hasonlít arra a műsorvezetőre a 

tévéből. 

 – Kösz a meghívást, Anya, de azt hiszem, ezt inkább 

kihagyom, ha nem baj. – Csönd. – Anya? – Kat mintha halk 

szipogást hallott volna. Várt. Az anyja kizárólag késő este szokta 

felhívni, részegen, akadozó nyelvvel. A beszélgetéseik rendszerint 



szarkasztikus megjegyzésekkel voltak tele. Néha szerepet kapott 

bennük a keserűség és a harag is. Valamint az elkerülhetetlen 

anya-lánya viaskodás. Azonban Kat nem emlékezett rá, hogy 

valaha is hallotta volna sírni az anyját. – Anya? – ismételte, 

ezúttal gyengédebben. 

 – Meghalt, igaz? 

 – Ki? 

 – Az a férfi. Aki tönkretette az életünket. 

 Monte Leburne. 

 – Kitől hallottad? 

 – Bobby Suggs mondta. – Suggs. Egyike az ügyön dolgozó két 

nyomozónak. Suggs már nyugdíjas volt, s nem messze lakott Kat 

anyjától. Mike Rinsky, a másik nyomozó három évvel ezelőtt 

meghalt, szívrohamban. – Remélem, sokat szenvedett – mondta az 

anyja. 

 – Azt hiszem, igen. Rákja volt. 

 – Kat? 

 – Igen, Anya? 

 – Tőled kellett volna megtudnom. 

 Jogos. 

 – Igazad van. Ne haragudj! 

 – Haza kellett volna jönnöd. Le kellett volna ülnünk együtt 

a konyhában, mint régen, mint amikor megtudtuk. Apád is így 

akarta volna. 

 – Tudom. Bocsáss meg! Hamarosan meglátogatlak. 

 Hazel Donovan lerakta. Mindig ez volt a vége. Soha nem 

búcsúzott el tőle. Mindig csak lerakta. 

 Dana Phelps alig egy-két napja tűnt el, amikor fia aggódni 

kezdett. Kat eltűnődött, neki vajon mikor tűnne fel az anyja 

eltűnése. Hetek múlva. Talán. De nem ő lenne, aki észrevenné, 



hanem Flo vagy Tessie. 

 Gyorsan felhívta Joe Schwartzot Greenwichben, és 

megkérte, hogy küldje át neki e-mailben az ATM-nél készült 

felvételt. 

 – Nem akarok belekeveredni – morogta a férfi. – A főnököm 

már így is majd leharapta a fejem, amiért ilyen messzire 

elmentem. 

 – Semmi mást nem akarok, csak a videót. Ez minden. Amint 

Brandon meglátja az anyját, szerintem megnyugszik. 

 Schwartz gondolkodott néhány másodpercig. 

 – Rendben, de ezzel vége, oké? És nem küldöm el neked 

e-mailben, csak átküldők egy linket. Azon a következő egy 

órában megnézheted. 

 – Kösz. 

 – Oké, minden jót! 

 Kat visszament a nappaliba. 

 – Bocs – mondta Brandonnak. – Fel kellett vennem. 

 – Ki volt az? 

 Katnek már a nyelvén volt, hogy semmi köze hozzá, de aztán 

jobb ötlete támadt. 

 – Mutatni akarok valamit. 

 – Mit? – Közelebb intette Brandont a számítógépéhez, és 

bejelentkezett az e-mail fiókjába. Két perccel később 

megérkezett az üzenet Joe Schwartztól. A tárgymezőbe ezt írta: 

„Kérésedre”. Az üzenet szövege csak egy link volt. – Mi ez? – 

kérdezte Brandon. 

 – Az ATM-nél készült felvétel anyádról. – Rákattintott a 

linkre, és megnyomta a „PLAY” gombot. Kat ezúttal inkább 

Brandon reakcióját figyelte, semmint a videót. Amikor az anyja 

megjelent az ATM-nél, Brandon elsápadt. Egyetlen pillanatra 



sem vette le a tekintetét a képernyőről. Még csak nem is 

pislogott. Kat találkozott már pszichopatákkal, akik Daniel 

Day-Lewist is megszégyenítő módon hazudtak a rendőrségnek. 

Ám arra esküdni mert volna, hogy ez a kölyök nem bántotta az 

anyját. – Mit gondolsz? – kérdezte Kat. – Brandon megrázta a 

fejét. – Mi az? 

 – Ijedtnek tűnik. És sápadtnak. 

 Kat a képernyő felé fordult. Ijedt, sápadt – nehéz lett volna 

megmondani. Egy biztonsági kamera felvételén senki sem úgy 

néz ki, mint a valóságban. Ezek legtöbbször még a 

jogosítványban szereplő fényképnél is előnytelenebbek. Egy 

apró képernyőre kell koncentrálni, miközben gombokat 

nyomogat az ember, hogy pénzt kapjon, mindezt gyakorlatilag 

egy fallal szemben. Nincs az a nő, aki élete legjobb formáját 

nyújtaná ilyen körülmények között. 

 A videó folytatódott. Kat most már figyelmesebben nézte. 

Danának csak harmadik próbálkozásra sikerült beütnie a PIN 

kódját, bár ez nem sokat jelentett. A pénzt sem tudta elsőre 

elvenni, de mindenki tudja, hogy azok a masinák néha 

túlságosan ragaszkodnak a bankjegyekhez. 

 Azonban amikor Dana végzett, és elindult a másik irányba, 

Kat észrevett valamit. Gyorsan megállította a felvételt. 

 Brandon ránézett. 

 – Mi az? 

 Valószínűleg semmi. De az is igaz, hogy eddig senki nem 

vizsgálta túl figyelmesen ezt a videót. Nem volt rá szükség. 

Csupán annyit akartak kideríteni, hogy Dana Phelps egyedül 

vette-e fel azt a pénzt. Kat lassítva elkezdte visszafelé tekerni a 

videót. Dana újra az automatához lépett. 

 Ott. 



 Kat mozgást látott a képernyő jobb felső sarkában. Valami – 

vagy valaki – volt ott a távolban. Ebben még nem lett volna 

semmi meglepő, csakhogy az a valaki mintha egyszerre mozdult 

volna Danával. 

 A videó elég jó minőségű volt, ezért Kat rá tudott közelíteni 

az alakra, és a sötét pontból hamarosan egy viszonylag 

használható kép lett. 

 Egy fekete öltönyös férfi volt az, sapkával a fején. 

 – Mivel ment anyád a repülőtérre? – kérdezte Kat. 

 Brandon a fekete öltönyös fickóra mutatott. 

 – Biztosan nem vele. 

 – Nem ezt kérdeztem. 

 – Mindig a Bristol Car Service-t használjuk. 

 – Tudod a telefonszámukat? 

 – Igen, mindjárt. – Brandon nyomogatni kezdte a telefonját. 

– Néhányszor ők vittek haza az egyetemről, amikor otthon 

akartam tölteni a hétvégét. Egyszerűbb, mint Anyát 

odarendelni. Meg is van. 

 Brandon lediktálta a számot. Kat bepötyögte a saját 

telefonjába, és azonnal fel is hívta. Géphang közölte vele, hogy 

két lehetőség közül választhat. Egyes gomb: autórendelés. 

Kettes gomb: munkatárs jelentkezése. Kat az utóbbit 

választotta. Amikor egy férfi bejelentkezett, Kat 

rendőrnyomozóként mutatkozott be. Előfordult, hogy ennek 

hallatán egyesek megijedtek, és bizonyítékot követeltek. 

Legtöbbször azonban megnyíltak előtte az ajtók. 

 Amikor valaki egyszerre óvatos és kíváncsi, akkor általában 

a kíváncsisága győz. 

 – Azt szeretném megtudni, hogy egy Dana Phelps nevű nő 

kért-e önöktől reptéri transzfert a közelmúltban. 



 – Ó, ismerem Mrs. Phelpset. Rendszeres ügyfelünk. Nagyon 

kedves hölgy. 

 – Rendelt autót önöktől mostanában? 

 – Igen, talán egy hete. A Kennedy repülőtérre. 

 – Beszélhetnék a sofőrrel? 

 – Ó... 

 – Ó? 

 – Igen, ó, azaz várjunk csak! Azt kérdezte, hogy rendelt-e 

kocsit a JFK-re, igaz? 

 – Igen. 

 – Megrendelte, igen, de végül nem vette igénybe. 

 Kat átvette a telefont az egyik kezéből a másikba. 

 – Ezt meg hogy érti? 

 – Mrs. Phelps körülbelül két órával a megbeszélt időpont 

előtt lemondta a fuvart. Magam fogadtam a hívását. Ami azt 

illeti, elég fura volt. 

 – Fura? Milyen értelemben? 

 – Szabadkozott, hogy ilyen későn szól, meg minden. De 

közben kuncogott. 

 – Kuncogott. 

 – Igen, nevetgélt. 

 – Elárulta, hogy miért mondta le az utolsó pillanatban? 

 – Részben. Gondolom, azért volt olyan jókedve. Azt mondta, 

a barátja küldött érte egy fekete, nyújtott limuzint. 

Meglepetésként. 



Tizenkilencedik fejezet 

 

Abban a reményben, hogy több szem többet lát – és mert 

feltehetően el kell indítania hivatalosan a nyomozást Kat 

másnap bement dolgozni a kapitányságra. Chaz (aki még mindig 

a társa volt) olyan vakítóan csillogó öltönyben parádézott, hogy 

Kat keresni kezdte a napszemüvegét. Chaz az öklét csípőre téve 

megállt Kat asztala mellett. Meglepetten nézett rá. 

 – Helló, Kat, hát te mit keresel itt? 

 – Itt dolgozom. 

 – A főnök azt mondta, szabadságon vagy. 

 – Meggondoltam magam. Valamit gyorsan meg kell néznem, 

aztán elmondhatod, mi a helyzet. 

 Kat leült a számítógépéhez. Éjszaka a Google Earth 

segítségével próbálta kideríteni, hol vannak térfigyelő kamerák 

annak az utcának a közelében, ahol Dana felvette a pénzt az 

ATM-ből. Abban reménykedett, hogy sikerül megállapítania, 

milyen autóba szállt be a nő, sőt, talán még a rendszámát is 

megtudhatja a kocsinak. 

 Chaz a képernyőre sandított Kat válla fölött. 

 – A kölyökről van szó, aki a múltkor itt volt? 

 Kat nem foglalkozott vele. Beírta a kért információt, azután 

beütötte a felhasználónevét és a jelszavát, majd lenyomta az 

„ENTER” billentyűt. 

 
HOZZÁFÉRÉS MEGTAGADVA! 

 

 Kat megpróbálta még egyszer. Ugyanaz volt az eredmény. 



Visszafordult Chaz felé, aki karba tett kézzel állt mellette. 

 – Mi folyik itt, Chaz? 

 – A főnök azt mondta, szabadságon vagy. 

 – Attól, hogy valaki szabadságra megy, még nem szoktuk 

kizárni a számítógépes rendszerből. 

 – Hát... – Chaz vállat vont. – Te akartad, nem? 

 – Mit akartam én? 

 – Te kérted az áthelyezésedet. Most megkaptad. 

 – Sosem kértem, hogy helyezzenek el innen. 

 – Márpedig a kapitány ezt mondta. Új társat akartál 

magadnak. 

 – Új társat valóban kértem, de áthelyezést nem. 

 Chazt láthatóan bántotta a dolog. 

 – Még mindig nem értem, miért csinálod ezt. 

 – Mert nem kedvellek, Chaz. Bunkó vagy, lusta, és eszed 

ágában sincs azt csinálni, amit kellene... 

 – Hé, egyszerűen csak más a módszerem. 

 Katnek nem volt kedve ezen vitatkozni. 

 – Donovan nyomozó? 

 Kat hátrafordult. Stephen Singer, a közvetlen felettese állt 

mögötte. 

 – Te most szabadságon vagy. 

 – Nem, nem vagyok. 

 Singer közelebb lépett. 

 – Ha kiveszed a szabadságodat, azt soha senki nem fogja 

felróni neked. Nem szerepel majd a nyilvántartásban, nem úgy, 

mint például a függelemsértés vagy a parancsmegtagadás. 

 – Én nem... 

 Singer egy kézmozdulattal beléfojtotta a szót, és behunyta a 

szemét. 



 – Élvezd a szabadságot, Kat! Megszolgáltad. 

 Azzal elment. Kat Chazre pillantott. Az nem szólt semmit. 

Kat értette a ki nem mondott figyelmeztetést : „Fogd be a szád, 

és nyeld le a békát!” Ez az okos döntés, gondolta. Az egyetlen 

lehetséges döntés. Felállt, és előrehajolt, hogy kikapcsolja a 

számítógépet. 

 – Ne! – szólt rá Chaz. 

 – Tessék? 

 – Singer azt mondta, tűnj el innen. Úgyhogy menj! Most 

azonnal. 

 Találkozott a tekintetük. Chaz mintha alig észrevehetően 

bólintott volna – vagy csak képzelte? –, így hát Kat nem 

kapcsolta ki a számítógépet. A lépcsőn lefelé menet még vetett 

egy pillantást Stagger irodájára. Mi a fene ütött belé? Tudta, 

hogy Stagger a szabályzat megszállottja, és igaz, hogy ő is 

mutathatott volna több tiszteletet, azonban ezt akkor is 

aránytalanul nagy büntetésnek érezte. 

 Kat az órájára pillantott. Hirtelen szabaddá vált a napja. 

Három átszállással elmetrózott a 7-es vonal flushingi 

megállójáig. A Knights of Columbus csarnok tele volt amerikai 

zászlókkal, sasokkal, csillagokkal és minden egyéb elképzelhető 

hazafias jelképpel. Akárcsak más eseményekkor, ezúttal is 

lármás tömeg töltötte meg a helyet. A Knights of Columbus 

csarnokok olyanok, mint az iskolai tornatermek – nem arra 

találták ki őket, hogy csönd legyen bennük. Az ötvenhárom 

évesen nyugdíjba vonuló Steve Schrader egy söröshordó mellett 

állva fogadta az érkezőket, mint a vőlegény a lakodalomban. 

 Kat megpillantotta a szintén visszavonult nyomozót, Bobby 

Suggsot az egyik sarokasztalnál, üres budweiseres üvegekkel 

körülvéve. Skót kockás sportzakót és szürke műszálas nadrágot 



viselt. Kat elképzelte, hogy a műszálas anyag a bőréhez ér, és a 

hideg is kirázta a gondolattól. Ahogy elindult a férfi felé, a 

tekintetét körbehordozta a jelenlévőkön. Sok mindenkit ismert. 

Megállítottak, megölelgették, jókívánságokkal halmozták el. 

Elmondták neki – mindig elmondták neki –, hogy kiköpött mása 

az apjának, Isten nyugosztalja szegényt, és megkérdezték, mikor 

talál már magának egy férfit, akivel családot alapíthat. Kat 

próbált bólogatva és mosolyogva túljutni rajtuk. Nem volt 

könnyű. Mindenki túl közel tolta az arcát, hogy a nagy 

hangzavarban hallani lehessen, amit mond, s Kat úgy érezte, 

megfullad a himlőhelyek és a borvirágos orrok szorításában. Egy 

tubással felálló négytagú zenekar is rázendített időközben. A 

terem megtelt állott sörszaggal és a tánctól verejtékező testek 

bűzével. 

 – Kat? Erre, édesem, itt vagyunk! 

 Az ismerős, rekedt hang felé fordult. Az anyja arca már 

kipirult a piától. Odaintette Katet az asztalukhoz, ahol két 

barátnőjével, Flóval és Tessie-vel ültek. Flo és Tessie is 

integettek neki, ha esetleg nem tudná, hogy az anyja 

hadonászása mit jelent. 

 Katnek nem maradt más választása, muszáj volt odamennie 

hozzájuk. Megpuszilta az anyját, és üdvözölte Flót, illetve 

Tessie-t. 

 – Micsoda? – háborodott fel Flo. – Hát Flo nénédnek és 

Tessie nénédnek nem jár puszi? 

 Egyikük sem volt rokon, csak a család közeli barátai, de Kat 

azért megpuszilta őket is. Flo vörösre festett haja most inkább 

lilásnak tűnt. Tessie ősz frizurája szintén lilába hajlott. 

Mindkettőjüknek olyan illata volt, mint a potpourrinak egy régi 

kanapén. A két „nagynéni” megfogta Kat arcát, mielőtt 



cuppanós csókot nyomott volna rá. Flo ajka vastagon ki volt 

rúzsozva. Kat azon gondolkodott, hogyan tudná diszkréten 

letörölni magáról. 

 A három özvegy leplezetlenül mustrálta. 

 – Túl sovány vagy – állapította meg Flo. 

 – Hagyd békén! – szólt rá Tessie. – Nagyon csinos vagy, 

drágám. 

 – Mi van? Csak mondtam. A férfiak azt szeretik, ha van a 

nőn egy kis hús. – Hogy nagyobb nyomatékot adjon szavainak, 

Flo szégyenkezés nélkül megemelte méretes kebleit. Flo mindig 

ezt csinálta – úgy igazgatta a melleit, mintha rendetlen gyerekek 

lennének. 

 Az anyja továbbra is leplezetlen rosszallással méregette 

Katet. 

 – Szerinted ez a haj jól áll neked? – Kat nem válaszolt. – 

Csak azt akarom mondani, hogy nem emeli ki eléggé az arcodat, 

pedig olyan szép arcod van. 

 – Gyönyörű vagy – jelentette ki Tessie, aki mindig a 

legnormálisabb volt hármuk közül. – És a hajad is nagyon 

tetszik. 

 – Köszönöm, Tessie néni. 

 – Tim orvos fia miatt jöttél el? – kérdezte Flo. 

 – Nem. 

 – Még nincs itt. De itt lesz. 

 – Tetszeni fog neked – tette hozzá Tessie. – Nagyon jóképű. 

 – Úgy néz ki, mint az a pasas a tévés vetélkedőben – tette 

hozzá Flo. – Ugye? 

 Kat anyja és Tessie lelkesen bólogattak. 

 – Melyik pasas? – kérdezte Kat. 

 – Tessék? 



 – Az a pasas, aki régen vezette a műsort, vagy aki most? 

 – Melyik pasas... – ismételte Flo. – Nem mindegy, hogy 

melyik, Miss Válogatós? Az egyik már nem elég jóképű neked? – 

Flo ismét megemelte a kebleit. – Melyik pasas? 

 – Hagyd ezt abba! – szólt rá Tessie. 

 – Mit? 

 – A csöcsöddel. Még a végén kivered a szemét valakinek. 

 Flo rákacsintott. 

 – Csak ha mázlija van. 

 Flo nagydarab, rámenős nő volt, és folyamatosan férfit akart 

fogni magának. Még mindig megakadtak rajta a tekintetek – ám 

ez sosem tartott sokáig. Egy életre elegendő negatív tapasztalata 

ellenére Flo megmaradt örök romantikusnak. Gyorsan és 

halálosan bele tudott szeretni valakibe, és mindig ő volt az 

utolsó, aki észrevette a közelgő katasztrófát. Kat anyjával 

gyerekkori barátnők voltak, együtt jártak általános iskolába. 

Kat középiskolás korában akadt egy rövid időszak, talán egy év, 

amikor nem beszéltek egymással – összevesztek valami 

apróságon –, azonban ezt leszámítva elválaszthatatlanok voltak. 

 Flónak hat gyereke és tizenhat unokája volt. Tessie nyolc 

gyereket nevelt fel, akik eddig kilenc unokával ajándékozták 

meg. Nehéz életük volt, rengeteg gyerekről kellett 

gondoskodniuk a férjük jelenléte nélkül, és az egyház nagyon is 

markáns jelenléte mellett. Amikor Kat kilencéves volt, egyszer 

korábban ért haza az iskolából, és Tessie-t a konyhájukban 

találta zokogva. Az anyja ott ült mellette, fogta Tessie kezét, és 

egyre azt ismételgette, hogy mennyire sajnálja, és hogy minden 

rendben lesz. Tessie csak zokogott, és a fejét rázta. A kilencéves 

Kat azon tűnődött, miféle tragédia következhetett be Tessie 

családjában – talán a lányával, Maryvel történt valami, aki 



súlyos bőrbetegségben szenvedett, vagy a férje, Ed bácsi 

veszítette el az állását, esetleg Tessie semmirekellő fiát, Patet 

csapták ki az iskolából... 

 De aztán kiderült, hogy egyik sem. 

 Tessie azért sírt, mert éppen akkor tudta meg, hogy már 

megint terhes. Zokogva szorongatta a zsebkendőjét, és egyre azt 

hajtogatta, hogy nem bírja, Kat anyja csak hallgatott, és fogta a 

kezét, aztán átjött Flo, ő is meghallgatta, és végül mindhárman 

sírtak. 

 Tessie gyerekei mostanra felnőttek. Miután Ed hat évvel 

ezelőtt meghalt, Tessie, aki korábban sosem járt messzebb 

Atlantic City kaszinóinál, utazgatni kezdett. Az első útja 

Párizsba vezetett, három hónappal Ed halála után. Tessie évekig 

tanult franciául, hanganyagokat kölcsönzött a könyvtárból. 

Most végre hasznát vette ennek. Bőrkötéses útinaplókban 

örökítette meg élményeit. Soha nem tukmálta rá őket senkire – 

alig akadt valaki, aki tudott róluk –, de Kat imádta olvasgatni 

őket. 

 Kat apja hamar felismerte mindezt. „Ez az élet csapda egy 

lány számára” – mondta neki Kat anyjára pillantva. Azokat a 

lányokat, akikkel Kat együtt nőtt fel, és akik a környéken 

maradtak, fiatalon felcsinálták. A többiek elmenekültek. 

 Kat megfordult, és a tekintete ismét Suggs asztala felé 

vándorolt. A férfi egyenesen őt bámulta. Akkor sem nézett félre, 

amikor Kat meglátta. Ehelyett felemelte az üveget, mintha 

szomorú tósztot mondana az egészségére a távolból. Kat 

biccentett neki. Suggs nagyot húzott az üvegből, hátrahajtotta a 

fejét, az ádámcsutkája fel-alá mozgott a nyakán. 

 – Mindjárt visszajövök – mondta Kat, és elindult felé. 

 Suggs is felállt, és félúton találkoztak. Alacsony, testes férfi 



volt, úgy járt, mint aki éppen most szállt le a lóról. A teremben 

most már túl meleg volt, az erőtlen légkondicionáló rendszer 

képtelen volt megbirkózni a tömeggel. Mindenkit – Suggsot és 

Katet is beleértve – vékony izzadságréteg borított. Szó nélkül 

megölelték egymást. 

 – Gondolom, hallottad – mondta Suggs, miután elengedte. 

 – Leburne-t? Igen. 

 – Nem tudom, mit mondjak, Kat. A „részvétem” nem tűnik 

helyénvalónak. 

 – Értem, mire gondolsz. 

 – Csak azt akartam, hogy tudd, gondolok rád. Örülök, hogy 

eljöttél. 

 – Kösz. 

 Suggs felemelte az üvegét. 

 – Kérsz egy sört? 

 – Naná – felelte Kat. 

 Nem volt bárpult, a hűtőládák és a söröshordók a sarokban 

álltak. Az örök úriember Suggs a jegygyűrűjével nyitotta ki az 

üveget Katnek. Koccintottak, és ittak. A tévés vetélkedő 

műsorvezetőjének hasonmását nem lebecsülve, Kat valójában 

azért jött el, hogy Suggsszal beszéljen. Csak éppen azt nem tudta, 

hogyan fogjon bele. 

 Suggs kisegítette. 

 – Hallottam, hogy bent voltál Leburne-nél a halála előtt. 

 – Igen. 

 – Milyen volt? 

 – Azt mondta, nem ő tette. 

 Suggs elmosolyodott, mintha viccet hallott volna Kattől, és 

azt akarná eljátszani, hogy szellemesnek találja. 

 – Tényleg? 



 – Be volt nyugtatózva. 

 – Nyilván ez volt az utolsó hazugsága. 

 – Éppen ellenkezőleg. Inkább úgy viselkedett, mint akinek 

igazságszérumot adtak be. Beismert más gyilkosságokat. Aztán 

azt mondta, apa gyilkosságáért csak azért vitte el a balhét, mert 

már amúgy is életfogytiglanit kapott. 

 Suggs nagyot kortyolt a sörből. A hatvanas évei elején 

járhatott. Nem kopaszodott, sűrű, ősz haj borította a 

koponyáját, de ami a legszembetűnőbb volt rajta – ami 

mindenkinek elsőre feltűnt –, az a kedves arca volt. Nem jóképű 

vagy karakteres. Egyszerűen csak kedves. Nem lehetett nem 

kedvelni azt, akinek ilyen az arca. Egyesek seggfejnek néznek ki, 

bármilyen jóindulatúak is. Suggsnál ez éppen fordítva működött 

– amint meglátta valaki az arcát, azonnal megbízott benne. 

 Katnek emlékeztetnie kellett magát arra, hogy ez csak egy 

arc. 

 – Én találtam meg a fegyvert – mondta Suggs. 

 – Tudom. 

 – A házában volt elrejtve. Az ágy alatt, egy padlódeszka 

mögé. 

 – Ezt is tudom. Te sosem találtad különösnek? A fickó 

mindig olyan óvatos volt. Használat után azonnal megszabadult 

a fegyverektől. Akkor viszont hirtelen úgy döntött, hogy a 

gyilkos fegyvert mégis elrejti a többi lőfegyvere mellé. 

 Suggs ajkán továbbra is halvány félmosoly játszott. 

 – Olyan vagy, mint az öreged, ugye, tudod? 

 – Igen, hallottam már. 

 – Nem volt másik gyanúsítottunk, sőt, még másik teóriánk 

se. 

 – Ez még nem jelenti azt, hogy nem követhette el más. 



 – Cozone parancsot adott a meggyilkolására. Megtaláltuk a 

gyilkos fegyvert. Kaptunk egy beismerő vallomást. Leburne-nek 

megvolt rá az indítéka és a lehetősége is. Tiszta sor. 

 – Nem azt akarom mondani, hogy nem végeztetek jó 

munkát. 

 – Pedig nagyon úgy hangzik. 

 – Csak van néhány dolog, ami nem illik a képbe. 

 – Ugyan már, Kat! Tudod, hogy ez mindig így van. Sosem 

kapunk választ az összes kérdésre. Ezért vannak perek és 

védőügyvédek, akik még a legstabilabb ügybe is bele tudnak 

kötni, mert mindig akadnak lyukak vagy ellentmondások, 

amelyek – az ujjaival idézőjeleket rajzolt a levegőbe – „nem 

illenek képbe”. 

 A zenekar abbahagyta a játékot. Valaki magához ragadta a 

mikrofont, és hosszú köszöntőbeszédbe fogott. Suggs odafordult, 

és hallgatta. Kat közelebb hajolt a férfihoz, és így szólt: 

 – Feltehetek még egy kérdést? 

 Suggs nem vette le a tekintetét a szónokról. 

 – Akkor sem tudnálak megakadályozni, ha nálam lenne a 

fegyverem. 

 – Miért látogatta meg Stagger Leburne-t a letartóztatása 

másnapján? 

 Suggs pislogott néhányat, mielőtt Kat felé fordult. 

 – Hogy mondod? 

 – Utánanéztem a látogatási naplóban – mondta Kat. – Egy 

nappal azután, hogy a szövetségiek letartóztatták Leburne-t, 

Stagger bement hozzá, és kihallgatta. 

 Suggs töprengett egy kicsit. 

 – Az első reflexem az lenne, hogy biztosan tévedsz, de azt 

gyanítom, hogy már ellenőrizted az információt. 



 – Tudtál róla? 

 – Nem. 

 – Stagger sosem említette? 

 – Nem – felelte Suggs ismét. – Rákérdeztél nála? 

 – Azt mondta, egyedül ment oda, mert annyira felzaklatta 

apa halála. Forrt benne az indulat. 

 – Forrt benne az indulat – ismételte Suggs. – Találó kifejezés. 

 – Azt is mondta, hogy Leburne nem állt szóba vele. 

 Suggs nekiállt lehámozni a címkét a sörösüvegről. 

 – És miért olyan nagy hír ez, Kat? 

 – Talán semmiért – felelte. 

 Egy ideig mindketten szótlanul álltak, és úgy tettek, mintha 

a szónokot hallgatnák. 

 – Pontosan mikor is látogatta meg Stagger? – kérdezte aztán 

Suggs. 

 – Egy nappal azután, hogy Leburne-t letartóztatták – 

válaszolta Kat. 

 – Érdekes. 

 – Miért? 

 – Majdnem egy egész hét eltelt, mire Leburne a látókörünkbe 

került. 

 – Stagger mégis már másnap felkereste. 

 – Lehet, hogy csak megsejtett valamit. 

 – Valamit, ami neked és Rinskynek elkerülte a figyelmét. 

 Suggs elkomorodott. 

 – Tényleg azt hiszed, hogy erre majd ráharapok, Kat? 

 – Csak hangosan gondolkodtam. Különös, nem? 

 Suggs óvatosan ingatta a fejét, mint aki azt mondja: talán 

igen, talán nem. 

 – Staggerrel nem volt semmi gond, nem akadályozta a 



munkánkat. Tiszteletben tartotta, hogy Rinskyvel mi vezetjük a 

nyomozást. Egyedül annyit bíztunk rá, hogy nézzen utána az 

ujjlenyomat gazdájának, de addigra Leburne már a markunkban 

volt. 

 Kat enyhe bizsergést érzett a gerince tövében. 

 – Miféle ujjlenyomatnak? 

 – Lényegtelen. Zsákutcának bizonyult. 

 Kat megfogta a férfi karját. 

 – A gyilkosság helyszínén talált ujjlenyomatról beszélsz? 

 – Igen. 

 Kat alig akart hinni a fülének. 

 – Azt hittem, sosem derült ki, hogy kié. 

 – Amíg tartott a nyomozás, addig nem is. Nem olyan nagy 

ügy, Kat. Néhány hónappal azután, hogy Leburne vallomást 

tett, sikerült azonosítani, de az ügyet addigra már lezártuk. 

 – És nem is mentetek utána? 

 Suggsot láthatóan szíven ütötte a kérdés. 

 – Ennél igazán jobban ismerhetnél engem és Rinskyt. 

Mindig minden nyomot megvizsgáltunk. 

 – Tudom. 

 – Ahogy mondtam, Stagger nézett utána. Kiderült, hogy 

valami hajléktalané volt, aki kinyírta magát. Zsákutca. – Kat 

szótlanul meredt rá. – Nem tetszik az arckifejezésed, Kat. 

 – Azok az ujjlenyomatok... – mondta Kat. – Még mindig az 

aktában vannak? 

 – Gondolom. Vagyis biztosan. Mostanra már a raktárba 

kerültek, de talán... 

 – Újra le kell futtatnunk őket – jelentette ki Kat. 

 – Mondom, hogy zsákutca. Nem érdemes. 

 – Akkor tedd meg az én kedvemért, jó? Szívességből. Vagy 



ha másért nem, hogy elhallgattass. – A terem másik végében a 

szónok befejezte a beszédét. A tömeg tapsolt. A tubás ismét 

rázendített. A zenekar többi tagja csatlakozott hozzá. – Suggs? 

 A férfi nem válaszolt. Magára hagyta Katet, és 

keresztülvágott a tömegen. A barátai szólongatták, ám ő ügyet 

sem vetett rájuk, határozott léptekkel haladt a kijárat felé. 



Huszadik fejezet 

 

Brandonnak friss levegőre volt szüksége, ezért sétálni indult. 

Az anyja büszke lett volna rá. Mint minden szülő, Brandon 

anyja is állandóan kesergett, hogy a fia milyen sok időt tölt 

különböző képernyők – számítógép, tévé, okostelefon, videojáték 

stb. – előtt. Az apja jóval megértőbb volt. „Minden 

nemzedéknek megvan a maga hóbortja” – mondta a feleségének. 

Mire Brandon anyja az égre emelte a kezét: „És akkor törődjünk 

bele? Hagyjuk, hogy egész nap ebben a sötét lyukban 

kuksoljon?” – „Nem – felelte az apja. – De próbáljuk nagyobb 

távlatból szemlélni!” 

 Az apja ehhez mindig értett. Nagyobb távlatból szemlélni a 

dolgokat. Megnyugtató hatással volt a barátokra és a 

családtagokra. Ebben a konkrét esetben az apja elmagyarázta 

Brandonnak, hogy régen a szülők állandóan azon keseregtek, 

hogy a lusta gyerekeik naphosszat csak a könyveket bújják 

ahelyett, hogy többet lennének odakint, és olvasás helyett 

inkább élettapasztalatokat gyűjtenének. 

 „Ismerős?” – kérdezte Brandontól az apja. 

 Brandon bólintott. 

 Akkor az apja elmesélte, hogy amikor ő volt gyerek, a szülei 

mindig kiabáltak vele, hogy kapcsolja ki a tévét, és vagy menjen 

ki, vagy – és ez az igazán vicces a múlt ismeretében – inkább 

olvasson. 

 Brandon emlékezett az apja mosolyára, amikor ezt elmesélte. 

 „De tudod, mi a titok, Brandon?” 

 „Nem, mi?” 



 „Az egyensúly.” 

 Brandon akkor még nem teljesen értette, mire gondol. 

Mindössze tizenhárom éves volt. Talán nem hagyta volna 

ennyiben, ha tudja, hogy három évvel később az apja meghal. De 

nem számít. Most már értette. Bármit teszünk – még ha 

szórakoztató is –, ha túl hosszú ideig csináljuk, az nem jó. 

 A hosszú sétákkal meg az egész természetjárós cuccal az a 

baj, hogy unalmasak. Lehet, hogy az internet világa virtuális, 

viszont tele van ingerekkel. Meglátod, megtapasztalod, reagálsz. 

Nem lehet ráunni. Soha nem avul el, mert folyamatosan 

változik. Mindig leköti az embert. 

 Ehhez képest egy séta a Central Park erdős részén, a 

Ramble-ben, maga volt a dögunalom. Madarakat keresett a 

tekintetével – az internet szerint a Ramble mintegy 

kétszázharminc madárfajjal „dicsekedhet” (ezt a szót használta 

a honlap), jelen pillanatban azonban egyetlenegyet sem látott. 

Szikomorfák, tölgyek, rengeteg növény és virág. Azonban madár 

egy sem. Mégis, mi olyan nagy buli az erdei sétákban? 

 Egy város utcáin több értelme lett volna sétálni. Ott 

legalább van valami látnivaló – üzletek, emberek, autók, esetleg 

egy kis vitatkozás is egy taxi vagy egy parkolóhely miatt. 

Valami esemény. De az erdőben? Zöld levelek meg színes 

virágok? Egy-két percig még hagyján, ám egy órán át maga a 

halál. 

 Egyszóval, Brandon nem azért sétálgatott ebben a 

manhattani erdőségben, mert hirtelen kedve szottyant a szabad 

levegőn tölteni egy kis időt. Azért csinálta, mert untatta. Halálra 

untatta. 

 Ellensúlyozni akarta az állandó ingereket. 

 Ráadásul az unalom gondolatébresztő hatással volt rá. 



Brandon nem azért sétálgatott a fák között, hogy 

megnyugodjon, vagy hogy közelebb kerüljön a természethez. 

Azért tette, mert az unalom rákényszerítette, hogy magába 

nézzen, hogy gondolkodjon, hogy kizárólag a saját gondolataira 

összpontosítson, mivel semmi más nem vonta el a figyelmét. 

 Bizonyos problémákat nem lehet úgy megoldani, ha közben 

állandóan szórakoztatják az embert. 

 Brandon azonban nem tudott teljesen kivetkőzni 

önmagából. Az okostelefonját magával vitte. Felhívta Katet, de 

csak a nő hangpostája kapcsolt be. Brandon soha nem hagyott 

üzenetet – olyat csak az öregek csinálnak –, inkább küldött neki 

egy SMS-t, hogy hívja fel, amint tudja. Nem kell kapkodni. 

Legalábbis egyelőre. Előbb meg akarta emészteni, amit nem 

sokkal ezelőtt megtudott. 

 A kanyargós ösvényeket követte. Meglepte, milyen kevés 

emberrel találkozik séta közben. Manhattan szívében gyalogolt, 

valahol a Hetvenharmadik és a Hetvennyolcadik utca között 

(megint csak a honlap szerint, mert valójában fogalma sem volt, 

hol van), és közben gyakorlatilag egyedül volt. Az iskolából 

hiányzott, bár ahhoz most úgysem lett volna ereje. Szólt Jayme 

Ratnernek, a laboros párjának, hogy egypár napig nem lesz. A 

lányt nem zavarta. A legutóbbi párja ideg-összeroppanást 

kapott az előző félévben, ezért örült, hogy Brandon nem 

mentálisan sérült, mint a jelek szerint a fél évfolyamuk. 

 Megcsörrent a telefonja. A kijelzőn a „Bork Befektetési 

Alapkezelő” szöveg jelent meg. Felvette. 

 – Halló? 

 Női hang szólt bele: 

 – Mr. Brandon Phelps? 

 – Igen. 



 – Kérem, tartsa, kapcsolom Martin Borkot! 

 Amíg várakoznia kellett, a Blurred Lines instrumentális 

változata szólt a háttérben. 

 – Szia, Brandon! 

 – Szia, Marty bácsi! 

 – Örülök, hogy hallok felőled, fiam. Mi a helyzet a suliban? 

 – Minden oké. 

 – Remek. Kitaláltad már, mit csinálsz a nyáron? 

 – Még nem. 

 – Nem hajt a tatár, igaz? Élvezd ki, amíg teheted, ez az én 

tanácsom. Hamarosan kezdődik a nagybetűs élet. Hallod, amit 

mondok? 

 Martin Bork kedves figura volt, de mint minden felnőtt, ő is 

elviselhetetlenné vált, amint elkezdett életvezetési tanácsokat 

osztogatni. 

 – Igen, persze. 

 – Megkaptam az üzenetedet, Brandon. – A hangja hirtelen 

hivatalossá vált. – Mit tehetek érted? 

 Az ösvény a tó mellett kanyargott. Brandon lelépett róla, és 

közelebb sétált a víz széléhez. 

 – Az anyám bankszámlájáról van szó. – Csönd volt a vonal 

másik oldalán. Brandon folytatta: – Levett róla egy 

meglehetősen nagy összeget. 

 – Honnan tudod? – kérdezte Bork. 

 Brandonnak nem tetszett a hanghordozása. 

 – Tessék? – kérdezett vissza. 

 – Sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudom, amit most 

mondtál, viszont kíváncsi vagyok, honnan tudsz róla. 

 – A neten láttam. – Megint csönd. – Tudom anya jelszavát, 

ha emiatt aggódsz. 



 – Brandon, van valami kérdésed a saját bankszámládat 

illetően? 

 Brandon eltávolodott a tótól, és egy új csapáson indult el. 

 – Nincsen. 

 – Akkor, attól tartok, be kell fejeznünk ezt a beszélgetést. 

 – Közel negyedmillió dollár eltűnt az anyám számlájáról. 

 – Megnyugtathatlak, hogy egyetlen dollár sem tűnt el. Ha 

van valami kérdésed az anyád tranzakcióival kapcsolatban, 

akkor legjobb lesz, ha őt kérdezed meg. 

 – Beszéltél vele? Jóváhagyta a tranzakciót? 

 – Nem mondhatok többet, Brandon. Remélem, megérted. 

Beszélj anyáddal! Minden jót! 

 Martin Bork lerakta. 

 Brandon kissé kábultan botorkált keresztül a régi kőboltív 

alatt, a park egy félreeső részére. A növényzet itt sűrűbb volt. 

Végre meglátott egy madarat – egy piros kardinálispintyet. 

Emlékezett rá, hogy a cserokik szerint a kardinálispintyek a nap 

leányai. Ha a madár a nap felé száll, az szerencsét hoz. Ha 

viszont lefelé repül, akkor az éppen az ellenkezőjét jelenti. 

 Brandon megbűvölve figyelte a madarat; várta, hogy 

felröppenjen. 

 Ezért nem vette észre a háta mögé lopakodó férfit, csak 

amikor már túl késő volt. 

* 

Chaz – valószínűleg hamarosan az extársa – hívta Katet a 

mobilján. 

 – Megvan. 

 – Mi van meg? 

 Kat éppen akkor bújt elő a Lincoln Center húgyszagú 



aluljárójából, és lépett ki a cseresznyevirág-illatú Hatvanhatodik 

utcára. New York, én így szeretlek, gondolta Kat. Egy SMS várta 

a telefonján Brandontól. Felhívta, ám a fiú nem vette fel, ezért 

hagyott egy rövid üzenetet a hangpostáján. 

 – Egy biztonsági kamera felvételét akartad megnézni – 

mondta Chaz. – Itt van. 

 – Hogy lehet az? 

 – Te is tudod, hogy lehet, Kat. 

 Bármilyen bizarrnak tűnt is, Kat valóban tudta. Chaz 

lekérte neki az információt. Megtanulta már, hogy az egyetlen 

következetes dolog az emberekben az, hogy sosem 

következetesek. 

 – Ezért bajba kerülhetsz – mondta Kat. 

 – Baj a középső nevem – felelte. – Á, csak vicceltem, 

valójában Szexisten. Mondtad a dögös barátnődnek, hogy 

gazdag vagyok? 

 Igen. Következetes. 

 – Chaz! 

 – Oké, bocsi. Átküldjem e-mailben a videót? 

 – Az nagyszerű lenne, kösz. 

 – Azt próbáltad kideríteni, milyen kocsiba szállt be a hölgy? 

 – Megnézted a felvételt? 

 – Már az is baj? Még mindig társak vagyunk. – Jogos, ismerte 

el Kat. – Ki ez a nő? – kérdezte Chaz. 

 – A neve Dana Phelps. Az ő fia keresett meg néhány napja. 

Azt gondolja, hogy az anyja eltűnt, de senki nem hisz neki. 

 – Te sem? 

 – Mondjuk úgy, hogy én nyitottabb vagyok, mint mások. 

 – Elárulnád, miért? 

 – Hosszú – felelte Kat. – Majd inkább máskor, jó? 



 – Ahogy gondolod. 

 – Szóval, Dana Phelps beszállt egy autóba? 

 – Igen – mondta Chaz. – Egészen pontosan egy Lincoln 

Town Car típusú fekete, nyújtott limuzinba. 

 – A sofőr fekete sapkát és öltönyt viselt? 

 – Igen. 

 – Rendszám? 

 – Az a probléma, hogy a videón nem látszik a rendszám. 

Végig az úttesten haladt. A pontos típust is elég nehéz volt 

megállapítani. 

 – A francba! 

 – Azért nem annyira tragikus a helyzet – szólalt meg Chaz. 

 – Hogyhogy? 

 Chaz megköszörülte a torkát, de inkább csak a hatás 

kedvéért. 

 – Megnéztem a Google Earthön, és láttam, hogy van egy 

Exxon benzinkút két háztömbbel odébb abban az irányban, 

amerre a kocsi ment. Felhívtam őket. A biztonsági kamerájuk 

veszi az utcát is. A legtöbb ember valamilyen szinten tisztában 

van vele, hogy sok a biztonsági kamera, azonban nagyon kevesen 

tudják ennek a pontos mértékét. Csak az Egyesült Államokban 

negyvenmillió biztonsági kamera figyeli az utcákat, és a számuk 

fokozatosan nő. Nem múlik el úgy nap, hogy ne készítene 

felvételt rólunk valamelyik. – Egy-két óra múlva meg kell 

kapnom az engedélyt hozzá, és amint megvan, valószínűleg a 

rendszám is meglesz. 

 – Remek. 

 – Felhívlak, amint beérkezik. Szólj, ha tudok még valamiben 

segíteni! 

 – Oké – mondta Kat, majd némi hallgatás után így szólt: – 



Chaz? 

 – Igen? 

 – Nagyon hálás vagyok neked, és, hm, köszönöm. 

 – Megkaphatom a dögös barátnőd telefonszámát? 

 Kat lerakta. Ismét megcsörrent a telefonja. A kijelzőn 

Brandon Phelps neve jelent meg. 

 – Szia, Brandon! 

 Azonban nem Brandon szólt bele a telefonba. 

 – Megkérdezhetem, kivel beszélek? 

 – Maga hívott engem – emlékeztette Kat. – Ki az? Mi folyik 

itt? 

 – John Glass őrmester vagyok – felelte a férfi. – Brandon 

Phelps miatt telefonálok. 

* 

A Central Park 340 hektáros területe a 22. körzethez tartozik, ez 

a város legrégebbi kapitánysága, mindenki csak úgy nevezi, hogy 

a Central Park körzet. Kat apja nyolc évig dolgozott ott a 

hetvenes években. Akkoriban a „dupla kettes” körzet 

rendőreinek egy régi istálló volt a főhadiszállásuk. Bizonyos 

szempontból még mindig ott voltak, bár időközben történt egy 

hatvanegymillió dolláros felújítás, ami kissé talán túlságosan is 

kicsinosította az épületet. A kapitányság épülete most már 

sokkal inkább hasonlított egy modern művészeti múzeumra, 

mint a rendfenntartó erők egyik központjára. New York Cityre 

jellemző módon – vagyis nem lehet eldönteni, hogy ez most 

komoly, vagy csak egy vicc – a látványos átrium üvegfalait 

golyóálló üvegből készítették el. A felújítás költségét eredetileg 

mintegy húszmillió dollárral kevesebbre becsülték, de, szintén 

klasszikus manhattani stílusban, a kivitelezővel kissé elszaladt a 



ló. 

 Nehéz szabadulni a régi beidegződésektől. 

 Kat belépett az ajtón, az ügyeletes pultjához sietett, és Glass 

őrmestert kérte. Az ügyeletes egy karcsú, fekete férfira bökött a 

háta mögött. Glass őrmester egyenruhában volt. Katnek 

ismerősnek tűnt – a Central Park közel volt a 19. körzethez –, 

azonban nem mert volna megesküdni rá, hogy találkoztak már. 

 Glass éppen két idősebb úriemberrel beszélgetett, akik úgy 

festettek, mintha most érkeztek volna egy Miami Beachen 

rendezett römiversenyről. Egyikük puhakalapot viselt, és 

sétabotot tartott a kezében. A másikon világoskék zakó és 

mangósárga nadrág volt. Glass buzgón jegyzetelt. Ahogy Kat 

közelebb ért hozzájuk, hallotta, amint Glass azt mondja a két 

öregnek, hogy elmehetnek. 

 – Megvan a számunk, ugye? – kérdezte Puha Kalap. 

 – Igen, felírtam, köszönöm. 

 – Hívjon, ha szüksége van ránk! – mondta Mangónadrág. 

 – Feltétlenül. És még egyszer köszönöm a segítségüket. 

 A két öreg elindult kifelé, Glass pedig meglátta Katet, és így 

szólt: 

 – Szervusz, Kat! 

 – Ismerjük egymást? 

 – Nem egészen, de apám együtt dolgozott az öregeddel. Apád 

igazi legenda itt. 

 Kat tudta, hogy abból lesz legenda, aki szolgálat közben hal 

meg. 

 – Hol van Brandon? 

 – Hátul az orvossal. Nem engedte, hogy kórházba vigyük. 

 – Beszélhetek vele? 

 – Persze, gyere velem! 



 – Milyen súlyos a sérülése? 

 Glass vállat vont. 

 – Rosszabbul is járhatott volna, ha nincs ez a két öreg, akik 

éppen most akarták újraélni a fiatalságukat. – A távozó 

Puhakalap és Mangónadrág felé intett. 

 – Hogyhogy? 

 – Te is ismered a Ramble, hmm, szivárványszínű múltját, 

nem? Kat bólintott. Még a Central Park hivatalos honlapja is 

úgy hivatkozott a Ramble-re, mint „a melegek kultikus 

helyére”, illetve „privát homoszexuális találkozások jól ismert 

helyszínére a huszadik században”. Akkoriban a sűrű növényzet 

és a gyenge világítás tökéletes melegtalálkahellyé tette. 

Manapság a Ramble már a park legfontosabb erdős területének 

számított, a másságukat felvállalok közössége pedig történelmi 

jelentőséget tulajdonított neki. – Ez a két öreg éppen ötven évvel 

ezelőtt ismerkedett meg a Ramble-ben – magyarázta Glass. – 

Azzal akarták megünnepelni az évfordulót, hogy visszamennek 

arra a helyre, és... szóval... nosztalgiáznak egy kicsit a bokrok 

mögött. 

 – Fényes nappal? 

 – Igen. 

 – Ejha. 

 – Azt mondták, az ő korukban már nem könnyű sokáig fenn 

maradni. Szerintem már mást sem lehet könnyű ennyi idősen... 

Na mindegy. Tehát éppen csinálták, amit csináltak, amikor zajt 

hallottak. Kirohantak a bokrok közül, nem akarom tudni, 

mennyire voltak felöltözve, és azt látták, hogy valami 

hajléktalan fickó megtámadja ezt a srácot. 

 – Honnan tudták, hogy hajléktalan? 

 – Ez az ő személyleírásuk, nem az enyém. A jelek szerint az 



elkövető Brandon mögé lopózott, és behúzott neki egyet. 

Mindenféle figyelmeztetés nélkül. Az egyik szemtanúnk kést is 

látott nála. A másik nem, szóval... nem tudom. Semmit nem 

loptak el tőle – valószínűleg nem volt rá idő –, de ez vagy rablási 

kísérlet volt, vagy a pasas nem vette be a gyógyszerét. Esetleg 

egy régimódi melegek elleni támadás, bár azt kétlem. Rómeó és a 

másik Rómeó akciója ellenére a Ramble már nem ugyanaz a 

hely, mint volt, főleg nem nappal. 

 Glass kinyitotta az ajtót. Brandon egy asztalon ült, és az 

orvossal beszélgetett. Az orrán ragtapaszcsík fehérlett. 

Sápadtnak és soványnak tűnt, de igazából mindig így nézett ki. 

 Az orvos Kat felé fordult. 

 – Maga az anyja? 

 Brandon elmosolyodott. Kat egy pillanatra sértve érezte 

magát, aztán rájött, hogy először is, valóban van már annyi idős, 

hogy nyugodtan lehetne egy Brandonnal egykorú fia – ó, ez 

lehangoló volt –, másodszor pedig, Brandon igazi anyja 

feltehetően fiatalabbnak látszana nála. Duplán lehangoló. 

 – Nem. Csupán egy barát. 

 – Szeretném, ha kórházba menne – mondta az orvos Katnek. 

 – Jól vagyok – szólt közbe Brandon. 

 – Eltört az orra. És attól tartok, agyrázkódást is kapott az 

ütéstől. 

 Kat Brandonra nézett. A fiú a fejét rázta. 

 – Majd én vigyázok rá – mondta Kat. 

 Az orvos megadóan vállat vont, és kisétált az ajtón. Glass 

segített nekik kitölteni a papírokat. Brandon nem látta a 

támadóját. Úgy tűnt, nem is nagyon érdekli. Igyekezett minél 

gyorsabban végezni a papírmunkával. 

 – Valamit el kell mondanom – súgta Katnek, amikor Glass 



távolabb lépett. 

 – Előbb koncentráljunk arra, ami történt, rendben? 

 – Te is hallottad Glass őrmestert. Csak egy véletlenszerű 

támadás volt. 

 Kat ezt nem vette be. Véletlenszerű? Most, amikor a kellős 

közepén vannak egy... Egy minek is? 

 Még mindig nem volt semmilyen bizonyíték arra, hogy 

bűncselekmény történt. Ráadásul milyen teória jöhetett szóba? 

A fekete öltönyös sofőr hajléktalannak álcázta magát, és követte 

Brandont a Ramble-be? Ennek semmi értelme nem volt. 

 Amikor Glass visszakísérte őket a golyóálló átriumba, Kat 

megkérte őt, hogy azonnal értesítse, amint megtud valamit. 

 – Úgy lesz – ígérte Glass. 

 Mindkettőjükkel kezet rázott. Brandon köszönetet mondott 

neki, láthatóan alig várta, hogy kijussanak az épületből. Futva 

indult az ajtó felé. Kat követte a hatalmas víztömeghez – a park 

egynyolcad részét elfoglalta a Jacqueline Kennedy 

Onassis-víztározó. És ez nem vicc, valóban így hívják. 

 Brandon az órájára nézett. 

 – Még van időnk. 

 – Mire? 

 – Hogy odaérjünk a Wall Streetre. 

 – Miért? 

 – Valaki lopja az anyám pénzét. 



Huszonegyedik fejezet 

 

Kat nem akart odamenni. 

A Bork Befektetési Alapkezelő egy ultramodern felhőkarcolóban 

székelt a Vesey Street és a Hudson folyó találkozási pontjánál, a 

manhattani üzleti negyedben, mindössze egy kőhajításnyira az 

új Világkereskedelmi Központtól. Kat fiatal rendőr volt még 

azon a napsütötte délelőttön, de ez nem jelentett mentséget. 

Amikor az első repülőgép becsapódott az ikertornyok egyikébe 

8.46-kor, Kat alig nyolcsaroknyira onnan még az igazak álmát 

aludta. Mire felébredt, leküzdötte a másnaposságot, és a 

helyszínre ért, már mindkét torony leomlott, és semmit sem 

tehetett a halottakért, különösen a rendőr kollégáiért. Sokan 

közülük jóval messzebbről érkeztek, mint ő. Kat nem ért oda 

időben. 

 Nem mintha akkor bármit tehetett volna. 

 Mindenki tehetetlen volt. De a túlélők bűntudatától azóta 

sem tudott szabadulni. Az összes rendőri temetésre elment, 

ahová csak tudott, szégyenkezve állt az egyenruhájában. 

Rémálmok kísértették mint szinte mindenkit, aki azon a napon 

ott volt. Az életben sokszor megbocsátunk önmagunknak, ám 

valami nehezen érthető okból azt borzasztóan nehéz 

megbocsátani, ha életben maradunk. 

 Hosszú idő eltelt azóta. Katnek már ritkábban jutott eszébe 

ez az egész, általában csak az évforduló környékén. Ez is 

feldühítette: a felismerés, hogy az idő tényleg begyógyítja a 

sebeket. Viszont azóta Kat kerülte ezt a környéket – nem mintha 

túl sok oka lett volna erre járni. Ez a városrész a holtak, a 



szellemek és az öltönyös, kőgazdag alakok földje volt. Semmi 

keresnivalója nem volt itt. A régi környékükről sok fiúnak – igen, 

és néhány lánynak is, bár közülük jóval kevesebbnek sikerült 

eljutnia ide. Gyerekként bálványozták és félték rendőr vagy 

tűzoltó apjukat, azonban felnőttként nem akartak olyanok lenni, 

mint ők. Katolikus középiskolában, a Notre-Dame-ban vagy a 

Holy Crossban tanultak tovább, és végül kötvényeket meg 

hasonlókat sóztak az emberekre, sok pénzt keresve vele, és a 

lehető legjobban eltávolodva a gyökereiktől – mint ahogy az 

apjuk is messzire menekült a malmokban robotoló vagy a 

földeken éhező szüleitől. 

 Haladás. 

 Amerika nosztalgikusan hisz az állandóság eszméjében, de az 

igazság az, hogy minden nemzedék menekül az őt megelőzőtől. 

Különös módon, az esetek többségében, valamilyen jobb helyre. 

 Fényűző irodájából ítélve Martin Borknak is sikerült jobb 

helyre menekülnie. Kat és Brandon egy konferenciateremben 

várakoztak, amelynek a közepén egy leszállópálya méretű 

mahagóniasztal terpeszkedett. Az asztalra ennivalót készítettek 

– muffinokat, fánkokat, gyümölcssalátát. Brandon éhes volt, 

ezért falni kezdett. 

 – Honnan ismered? – kérdezte tőle Kat. 

 – Ő a családunk pénzügyi tanácsadója. Együtt dolgoztak 

apával egy befektetési alapnál. 

 Kat nem tudta pontosan, mi az a befektetési alap, ám mindig 

is kissé misztikusnak tartotta. Kinézett az ablakon a Hudson 

folyóra és a távolban elnyúló New Jersey-re. Hatalmas 

cirkálóhajó úszott lassan északnak a Tizenkettedik sugárúti móló 

felé. Az utasok lelkesen integettek. Noha tudta, hogy nem 

láthatják, Kat visszaintegetett nekik. 



 Martin Bork lépett be az ajtón, és kurtán üdvözölte őket. 

 Kat máshogy képzelte Borkot: kövér, feszes gallérú, kipirult 

arcú férfira számított. Tévedett. Bork alacsony volt, és izmos, 

szinte mint egy pehelysúlyú bokszoló. Napbarnított bőre 

olajosan csillogott. Kat úgy saccolta, hogy az ötvenes évei elején 

járhat. Különc dizájnerszemüveget viselt, amely egy fiatalabb 

férfihoz valószínűleg jobban illett volna. Túlságosan sima 

arcbőre valamilyen kozmetikai beavatkozást sejtetett, a bal 

fülében szikrázó gyémánt pedig inkább tűnt kétségbeesettnek, 

mint menőnek. 

 Bork eltátotta a száját, amikor meglátta Brandont. 

 – Uramisten, mi történt az arcoddal? 

 – Jól vagyok – felelte Brandon. 

 – Nem úgy nézel ki! – Elindult felé. – Valaki megütött? 

 – Jól van – nyugtatta meg Kat, mert nem akarta, hogy 

eltérítsék a céljától. – Csak egy kisebb baleset. 

 Borkot láthatóan nem sikerült meggyőznie ezzel, de a férfi 

rájött, hogy nincs értelme erőltetnie a témát. 

 – Foglaljanak helyet! – Ő maga az asztalfőre ült, Kat és 

Brandon pedig a két hozzá legközelebb eső széket választotta. 

Kissé bizarr érzés volt – hárman egy akkora asztalnál, amely 

mellett harmincan is kényelmesen elfértek volna. Bork először 

Kathez fordult: – Nem teljesen értem, mit keres itt, Miss...? 

 – Donovan. Donovan nyomozó vagyok a New York-i 

rendőrségtől. 

 – Igen, elnézést. Nem teljesen értem, milyen módon érinti ez 

önt. Hivatalos ügyben jár el? 

 – Egyelőre nem – válaszolta Kat. – Ez még csak egy 

informális látogatás. 

 – Értem. – Bork egymáshoz illesztette a két kezét, mintha 



imádkozna. Brandont pillantásra sem méltatta. – És 

feltételezem, hogy ennek a látogatásnak köze van a ma délután 

Brandonnal folytatott beszélgetésemhez. 

 – Úgy tudjuk, hogy az anyja számlájáról negyedmillió 

dollárt utaltak át valahova. 

 – Van bírósági végzése, nyomozó? 

 – Nincsen. 

 – Akkor túl azon, hogy nem vagyok köteles válaszolni a 

kérdésére, egyenesen etikátlan lenne bármit is mondanom. 

 Kat nem igazán gondolta ezt át. Hagyta, hogy Brandon 

magával rángassa ebbe az irodába. Az ATM-ből felvett ezer 

dollár óta semmilyen mozgás nem történt Dana Phelps 

hitelkártyáin vagy bankszámláján. Tegnap azonban Brandon 

anyja végrehajtott egy nagyjából kétszázötvenezer dolláros 

átutalást. 

 – Jól ismeri a Phelps családot, igaz? 

 Bork továbbra is imára kulcsolt kézzel ült. Most előrehajolt, 

az orra szinte érintette az ujjait, mintha különösen fogós kérdést 

kapott volna. 

 – Nagyon jól. 

 – Barátok voltak Brandon apjával. 

 Bork egy pillanatra elkomorult. 

 – Igen – felelte hirtelen megenyhülve. 

 – Tehát, ha jól értem, a számos ember közül, akikre Phelpsék 

rábízhatták volna a pénzügyeiket, a család önt választotta – 

mondta Kat, óvatosan mérlegelve a szavait. – Ez sok mindent 

elmond, és nemcsak az ön pénzügyi képességeiről, hiszen ez a 

terület tele van zsenikkel, hanem arról is, mennyire megbíztak 

önben. Nyilvánvalóan azt gondolták, hogy az ő érdekeiket fogja 

szem előtt tartani. 



 Martin Bork tekintete Brandonra siklott. A fiú szótlanul 

meredt rá. 

 – Maximálisan szem előtt tartom az érdekeiket. 

 – És azzal is tisztában van, hogy Brandon és az édesanyja 

milyen közel állnak egymáshoz. 

 – Igen. Csakhogy ez nem jelenti azt, hogy az anyja minden 

pénzügyi kérdést megvitat vele. 

 – De igen, azt jelenti – szólt közbe Brandon, igyekezve 

uralkodni magán. – Ezért adta meg nekem a jelszavát és a 

bankszámlaszámát. Nincsenek titkaink egymás előtt. 

 – Igaza van – tette hozzá Kat. – Ha az anyja a tudtán kívül 

akart volna pénzt átutalni, akkor nem egy másik számlát 

használt volna? 

 – Erre nem mondhatok semmit – felelte Bork. – Talán az 

lenne a legjobb, ha Brandon felhívná. 

 – Ön megtette? – kérdezte Kat. 

 – Tessék? 

 – Mielőtt átutalta a pénzt, beszélt Mrs. Phelpsszel? 

 – Felhívott. 

 – Mikor? 

 – Nem adhatok ki bizalmas jellegű infor... 

 – Felhívná most? – kérdezte Kat. – Csak hogy biztosak 

legyünk a dolgunkban. 

 – Mi folyik itt? 

 – Pusztán annyit kérek, hogy hívja fel, rendben? 

 – Mit bizonyítana az? 

 – Marty bácsi! – Mindketten Brandonra néztek. – Öt napja 

nem hallottam felőle. Attól tartok, hogy eltűnt. 

 Bork feltehetően együtt érző pillantást akart vetni 

Brandonra, ám az eredmény inkább leereszkedő volt. 



 – Nem gondolod, hogy ideje lenne elvágnod a köldökzsinórt, 

Brandon? Anyád hosszú ideje egyedül van. 

 – Tudom – csattant fel Brandon. – Azt hiszed, nem tudom? 

 – Sajnálom. – Bork felállt a helyéről. – Mind jogilag, mind 

etikai szempontból helytelen volna, ha tovább folytatnánk ezt a 

beszélgetést. Nem segíthetek. 

 Ennyit a finomkodásról. 

 – Üljön le, Mr. Bork! 

 A férfi megállt mozdulat közben, és döbbenten nézett Katre. 

 – Tessék? 

 – Brandon, várj meg a folyosón! 

 – De... 

 – Menj ki! – szólt rá Kat. – Nem kellett kétszer mondania. 

Brandon kiment a konferenciateremből, Kat pedig egyedül 

maradt Martin Borkkal. A férfi még mindig tátott szájjal állt az 

asztalfőn. – Azt mondtam, üljön le. 

 – Teljesen elment az esze? – kérdezte Bork. – Elvetetem a 

jelvényét. 

 – Igen, ez jó. A jelvényes fenyegetés. Kit akar felhívni, a 

polgármestert vagy a közvetlen felettesemet? Mindkettő nagyon 

jó szöveg. Imádom őket. – Kat a telefonra mutatott. – Hívja fel 

Dana Phelpset most azonnal! 

 – Nekem maga nem parancsol. 

 – Tényleg azt hiszi, azért vagyok itt, hogy szívességet tegyek 

a fiának? Nyomozást folytatok egy veszélyes 

bűncselekmény-sorozat ügyében. 

 – Akkor mutasson egy bírósági végzést. 

 – Nem örülne neki, ha bírósági végzést mutatnék, higgyen 

nekem. A bírósági végzésekhez bírókra van szükség, és ha 

egyszer megkapjuk a felhatalmazást, akkor átfésülünk itt 



mindent, az összes aktát és számlát ebben az irodában... 

 – Azt nem tehetik. 

 Igaza volt. Kat blöffölt, de kit érdekelt. Néha kifizetődő egy 

kicsit őrültnek tűnni. Egy tébolyult rendőr nagyon veszélyes tud 

lenni. Kat felemelte a kagylót. 

 – Mindössze egyetlen telefonhívást kérek öntől. 

 Bork egy pillanatig habozott. Azután elővette az 

okostelefonját, kikereste belőle Dana Phelps telefonszámát, és 

felhívta. Kat hallotta, ahogy egyszer kicsöng, majd bekapcsol a 

nő hangpostája. Dana Phelps vidám hangja arra kérte a hívót, 

hogy hagyjon rövid üzenetet. Bork lerakta. 

 – Biztosan a tengerparton van – mondta. 

 – Hol? 

 – Nem adhatok ki bizalmas jellegű információkat. 

 – Az ön ügyfele negyedmillió dollárt utaltatott ki az 

országból. 

 – Amihez joga van. – Bork abban a pillanatban rájött, hogy 

túl sokat mondott, amint a szavak elhagyták a száját. Kat egy 

bólintással vette tudomásul a hibát. Szóval, a pénzt egy másik 

országba utalták. Eddig ezt nem tudta. – Minden teljesen 

szabályosan történt – magyarázta Bork túl gyorsan. – 

Cégünknek megvan az ilyen nagy összegekre vonatkozó 

szabályzata. A filmekben talán el lehet intézni egy-két 

kattintással egy számítógépen. Nálunk nem. Dana Phelps 

személyesen kérte a tranzakciót. Magám beszéltem vele 

telefonon. 

 – Mikor? 

 – Tegnap. 

 – Tudja, hogy honnan telefonált? 

 – Nem. De a saját mobiltelefonjáról hívott. Nem értem ezt az 



egészet. Mégis, mit gondol, mi történt vele? 

 Kat nem tudta, mit válaszoljon erre. 

 – Nem árulhatok el többet a folyamatban lévő nyomozásról. 

 – Én pedig nem árulhatok el többet Dana engedélye nélkül. 

Szigorúan meghagyta, hogy ezt kezeljem bizalmasan. 

 Kat oldalra billentette a fejét. 

 – Nem találta furcsának? 

 – Mit? Hogy kezeljem bizalmasan? – Bork elgondolkodott. – 

jelen esetben nem. 

 – Hogyhogy? 

 – Nem az én feladatom ítélkezni. Az én feladatom az, hogy 

tiszteletben tartsam a kérést. Most pedig, ha megbocsát... 

 Azonban Katnek még maradt egy aduja, amelyet nem 

játszott ki. 

 – Feltételezem, jelentette a tranzakciót a FinCEN-nek. – 

Bork megdermedt. Telitalálat, gondolta Kat. A FinCEN, a 

Financial Crimes Enforcement Network, vagyis a 

pénzügyminisztérium pénzügyi bűncselekményeket vizsgáló 

ügyosztálya a gyanús tranzakciókkal foglalkozik a pénzmosás, a 

terrorizmus, a csalások és az adóelkerülés elleni harcban. – Egy 

ilyen nagy összeg biztosan felkeltené az érdeklődésüket, nem 

gondolja? – kérdezte Kat. 

 Bork próbálta megőrizni a hidegvérét. 

 – Semmi okom azt feltételezni, hogy Dana Phelps bármi 

törvénybe ütközőt követett volna el. 

 – Oké, akkor biztosan nincs ellenére, ha felhívom Maxet. 

 – Ki az a Max? 

 – Az ismerősöm a FinCEN-nél. Elvégre, ha minden teljesen 

szabályosan történt... 

 – Úgy történt. 



 – Rendben. – Kat elővette a mobilját. Ez egy újabb blöff 

volt, ám hatásos. Nem volt semmiféle Max a FinCEN-nél, de 

ugyan meddig tart bejelentést tenni a pénzügyminisztériumnál? 

Elmosolyodott, tovább erősítve ezzel a magáról kialakított 

„enyhén tébolyult nőszemély” képet. – Több érvem nincsen, 

úgyhogy nem marad más választásom, mint... 

 – Semmi szükség erre – szólalt meg Bork. 

 – Ó? 

 – Dana... – A férfi az ajtóra pillantott. – Ezzel most 

megszegem a neki tett ígéretemet. 

 – Vagy nekem magyarázza el, vagy Maxnek és a csapatának 

mondta Kat. – Ön dönt. 

 Bork rágni kezdte a hüvelykujja manikűrözött körmét. 

 – Dana teljes titoktartást kért tőlem. 

 – Hogy leplezzen egy bűncselekményt? 

 – Micsoda? Ugyan, dehogy! – Bork előrehajolt, és 

lehalkította a hangját. – Köztünk marad, amit mondok? 

 – Természetesen. 

 „Köztünk marad.” Mint valami filmben. 

 – A tranzakció, amit kért, valóban kissé szokatlan, ezt el kell 

ismernem. Lehet, hogy valóban beadunk egy SAR-t, de arra van 

harminc napunk. – A SAR a Suspicious Activity Reportnak, 

vagyis a gyanús tevékenység bejelentésének rövidítése volt. A 

törvény úgy rendelkezett, hogy ekkora összeget csak akkor lehet 

másik országba utalni, ha arról vagy a pénzintézet, vagy az 

egyén értesíti a pénzügyminisztériumot. Nincsen kőbe vésve, 

azonban a tisztességes intézmények többsége betartja ezt a 

szabályt. – Dana először egy kis időt kért. 

 – Ezt meg hogy érti? 

 – Ismétlem, nem csinált semmi törvénybe ütközőt. 



 – Akkor miért? 

 Bork a folyosó felé pillantott. 

 – Brandonnak nem beszélhet róla. 

 – Rendben. 

 – Komolyan mondom. Dana Phelps határozott kérése volt, 

hogy senki, különösen a fia ne értesüljön a terveiről. 

 Kat közelebb hajolt. 

 – Lakat a számon. 

 – Nem lenne szabad elárulnom ezt magának, de az is a 

munkámhoz tartozik, hogy megóvjam a céget és az ügyfeleinket. 

Nem tudom, Dana mit szólna hozzá... Az az érzésem, ő sem 

akarná, ha a bizalmas átutalását a pénzügyminisztérium 

vizsgálná. Nem azért, mert illegális. Hanem azért, mert az 

problémákat és nem kívánt feltűnést eredményezne. – Kat várt. 

Bork igazából nem is hozzá intézte a szavait. Magában beszélt, 

mentséget keresett arra, hogy kiadja Katnek ezeket az 

információkat. – Dana Phelps egy házat vásárol. 

 Kat maga sem tudta, mire számított, de biztosan nem erre. 

 – Micsoda? 

 – Costa Ricában. Egy öt hálószobás villát a 

Papagayo-félszigeten. Közvetlenül a Csendes-óceán partján. És a 

férfi, akivel elutazott, megkérte a kezét. – Kat elnémult. A 

„megkérte a kezét” kifejezés nehéz kővé változott, és a lelke 

feneketlen kútjába zuhant. Látta maga előtt a mesés 

tengerpartot, a kókuszpálmákat (vannak egyáltalán 

kókuszpálmák Costa Ricában? – Kat nem is tudta), Jeffet és 

Danát, amint kéz a kézben andalognak, csókolóznak, hevernek a 

függőágyban, miközben a nap lebukik a horizont mögé. – Meg 

kell értenie... – folytatta Bork. – Danának nem könnyű a férje 

halála óta. Egyedül nevelte fel Brandont. Pedig nem egyszerű 



eset. Az apja halála... nagyon megviselte. Nem akarok ennél 

jobban belemenni a részletekbe, de most, hogy Brandon 

egyetemre jár, Dana is élheti a saját életét. Biztos vagyok benne, 

hogy ezt maga is belátja. – Katnek zúgott a feje. Próbálta 

elhessegetni a tengerparti villával kapcsolatos gondolatokat, és a 

feladatra koncentrálni. Mi is volt az utolsó SMS-ben, amelyet 

Dana küldött a fiának? Valami arról, hogy csodálatosan érzi magát, 

és van számára egy nagy meglepetése... – A lényeg az, hogy Dana 

férjhez megy. Lehet, hogy a férjével tartósan odaköltöznek. 

Érthető, hogy ezt a hírt nem telefonon akarja közölni 

Brandonnal. Ezért a titkolózás. 

 Kat nem válaszolt, próbálta feldolgozni a hallottakat. 

Megkérték a kezét. Vett egy tengerparti villát. Nem akarta 

mindezt telefonon közölni a fiával. 

 Hihetőnek tűnik ez így együtt? Igen. 

 – Dana Phelps tehát átutalta a pénzt a villa tulajdonosának? 

 – Nem, saját magának utalta át. Az ingatlanügyletek a helyi 

törvények miatt megkövetelnek bizonyos szintű diszkréciót. Ami 

ezen felül van, az már nem rám tartozik. Dana nyitott egy legális 

bankszámlát Svájcban, és pénzt utalt rá egy másik számlájáról. 

 – Nyitott egy svájci bankszámlát a saját nevére? 

 – Amiben nincsen semmi törvényellenes. – Majd hozzátette: 

– Nem, a számla nem a nevére szól. 

 – Akkor kinek a nevére? 

 Bork ismét a hüvelykujját rágcsálta. Elképesztő, hogy 

minden férfiban, függetlenül attól, mennyire sikeres, ott van a 

kisfiú kori bizonytalansága. 

 – Senkinek a nevére – felelte végül. 

 Katnek végre leesett. 

 – Egy számozott számlát nyitott? 



 – Nem kell túldramatizálni a dolgot. A legtöbb svájci 

bankszámla számozott. Tudja, mit jelent ez? 

 Kat hátradőlt a széken. 

 – Tételezzük fel, hogy nem. 

 – A számozott számlák nagyjából azt tudják, amit a legtöbb 

ember gondol róluk: a számlához név helyett egy számsor 

tartozik. Ez segít megőrizni a magánszférát. Nem csak bűnözők 

szokták igénybe venni, sok tisztességes ember is van, aki nem 

szeretné, ha mások tudomást szereznének a pénzügyeikről. Egy 

számozott számlán biztonságban tudhatja a pénzét. 

 – És titokban? 

 – Bizonyos fokig, igen. De talán nem annyira, mint régen. Az 

Egyesült Államok kormánya most már megteheti, és néha meg is 

teszi, hogy kikényszeríti a számlákhoz tartozó neveket a 

bankoktól. Mindenki fél a törvénysértéstől, és azonnal jelenti, ha 

valami gyanúsat észlel. A titoktartás eddig terjed. Sokan naivan 

azt hiszik, hogy senki sem tudja, ki rejtőzik egy-egy számsorral 

ellátott számla mögött. Ez természetesen ostobaság. A bankok 

bizonyos alkalmazottai tudják. 

 – Mr. Bork? 

 – Igen. 

 – Tudni akarom a bank nevét és a számlaszámot. 

 – Nem sokra menne vele. Én sem tudom pontosan, milyen 

név tartozik ahhoz a számhoz. Még ha sikerül is szereznie egy 

bírósági végzést, a svájci bank akkor sem adja ki azonnal. Nem 

tagadhatják meg, viszont az időt húzhatják, és húzni is fogják. 

Tehát ha vádat akar emelni Dana Phelps ellen valami piti 

bűncselekmény miatt... 

 – Eszem ágában sincs vádat emelni Dana Phelps miatt. Erre 

a szavamat adom. 



 – Akkor miért kíváncsi rá? 

 – Árulja el a számlaszámot, Mr. Bork! 

 – És ha nem? 

 Kat felemelte a telefonját. 

 – Akkor felhívom Maxet. 



Huszonkettedik fejezet 

 

Kifelé menet Kat felhívta Chazt, és lediktálta neki a svájci bank 

nevét meg a számlaszámot. Szinte hallotta, ahogy a társa 

összevonja a szemöldökét. 

 – Mégis, mit akarsz, mihez kezdjek ezzel? – kérdezte Chaz. 

 – Nem tudom, ez egy új számlaszám. Hátha ki tudjuk 

deríteni, volt-e valami mozgás rajta azóta. 

 – Most viccelsz, ugye? A New York-i rendőrség egy 

nyomozója információt kér egy svájci banktól? 

 Igaza volt. Ez tényleg nem tűnt túl valószínűnek. 

 – Akkor egyszerűen csak küldd el a 

pénzügyminisztériumnak! Van ott egy ismerősöm, Ali Oscar. Ha 

valaki küld nekik egy hozzá kapcsolódó SAR-t a közeljövőben, 

azt talán látni fogja. 

 – Oké, rendben. Vettem. 

 Brandon furán hallgatag volt a metrón. Kat arra számított, 

hogy magánkívül lesz, és mindenáron ki akarja majd szedni 

belőle, miért küldte ki, és mit tudott meg Martin Borktól. De 

nem. A fiú magába roskadva ült a metrón. A teste jobbra-balra 

rázkódott a szerelvény zötykölődésének ütemére, és ő semmilyen 

ellenállást nem fejtett ki. 

 Kat mellette ült. Azt gyanította, hogy a saját testbeszéde 

sem lehet sokkal jobb. Az igazság fokozatosan ülepedett le 

benne. Jeff megkérte egy másik nő kezét. Vagy most már hívja 

inkább Ronnak? Utálta ezt a nevet, hogy Ron. Jeff az Jeff. Nem 

holmi Ron. Tényleg így szólítják az emberek? „Szevasz, Ron!”, 

„Nézd, ott van Ronnie!”, „Helló, Ronald!”, esetleg „Ronster, 



Ronamama...”? 

 Mi a fenéért választotta éppen ezt a nevet? 

 Ostoba gondolatok, azonban neki most szüksége volt rájuk. 

Így legalább nem az igazi problémán töprengett. Tizennyolc év 

hosszú idő. A régi Jeffet annyira kevéssé érdekelték az anyagiak, 

az új Ron viszont halálosan szerelmes egy kőgazdag özvegybe, 

aki házat vesz neki Costa Ricában. Kat elfintorodott. Mintha a 

kitartottja lenne. Pfuj. 

 Amikor megismerkedtek, Jeff egy varázslatos kis lyukat 

bérelt a Washington Square közelében. A matraca a padlón 

hevert. És mindig zaj volt. A csövek vagy csöpögtek, vagy 

hangosan csikorogtak a falban. A lakás úgy nézett ki, mintha 

éppen bombatalálat érte volna. Amikor Jeff egy sztorin 

dolgozott, a témáról beszerzett összes fényképet a falakra 

erősítette. Mindezt teljesen rendszertelenül. A káosz inspirálta. 

Katnek azok a tévéfilmek jutottak eszébe róla, amikor a zsaruk 

berontanak a gyilkos rejtekhelyére, és a falakat az áldozatokról 

készült fotók borítják. 

 Mégis olyan jó volt vele lenni. Minden – a legapróbb, 

leghétköznapibb dolgoktól kezdve egészen a csúcsig, ha úgy 

tetszik, a szerelmeskedésekig – tökéletes volt Jeff-fel. Katnek 

hiányzott az a varázslatos kis lyuk. Hiányzott neki a 

rendetlenség és a fényképek a falon. 

 Uramisten, mennyire szerette. 

 A Hatvanhatodik utcánál szálltak le, a Lincoln Center 

közelében. Hűvös volt az esti levegő. Brandon még mindig a 

gondolataiba merülve lépkedett. Kat nem akarta megzavarni. 

Amikor visszaértek Kat lakására – nem tartotta volna jó 

ötletnek, hogy egyedül elengedje a fiút –, megkérdezte tőle: 

 – Éhes vagy? 



 Brandon vállat vont. 

 – Azt hiszem. 

 – Rendelek egy pizzát – mondta Kat. – Pepperonis jó lesz? – 

Brandon bólintott. Lerogyott egy székre, és kibámult az 

ablakon. Kat felhívta a La Traviata pizzériát, és leadta a 

rendelést, azután leült a fiúval szemközt. – Nagyon csöndes 

vagy, Brandon. 

 – Csak eszembe jutott valami. 

 – Mi? 

 – Apám temetése. 

 Kat várt. Amikor a fiú nem folytatta, Kat finoman 

rákérdezett. 

 – Mi van vele? 

 – Marty bácsin gondolkodtam – így szólítom Mr. Borkot –, 

meg a temetésen mondott búcsúztató beszédén. Nem is annyira 

azon, amit mondott, bár nagyon szép volt, hanem az utána 

történteken... Amikor befejezte, szinte kirohant a kápolnából, 

vagy hogy is hívják azt az épületet. Elmondta a beszédet, és 

kisietett. Követtem. Nem tudom, miért. Azt hiszem, még mindig 

nem tudtam elfogadni apa halálát. Mintha valaki másnak a 

temetésén lettem volna, és mintha az egésznek semmi köze nem 

lett volna hozzám. Érthető ez? 

 Kat emlékezett a saját zsibbadtságára az apja temetésén. 

 – Persze. 

 – Végül az egyik hátsó irodában találtam rá. A lámpák nem 

égtek. Alig láttam a sötétben, de hallottam. Nyilván addig 

tartotta magát, amíg elmondta a beszédet, és utána szétesett. 

Térden állva zokogott a sötétben. Én meg csak álltam az 

ajtóban. Nem tudta, hogy ott vagyok. Azt hitte, egyedül van. – 

Brandon felnézett Katre. – Marty bácsi azt mondta neked, hogy 



anya felhívta, igaz? 

 – Igen. 

 – Nem hazudna ilyen dologban. 

 Kat nem tudta, mit felelhetne erre, ezért csak ennyit 

válaszolt: 

 – Jó tudni. 

 – Elárulta, hogy anya miért utalta át a pénzt? 

 – Igen. 

 – De nem fogod elmondani nekem. 

 – Azt mondta, anyád kérte, hogy tartsa titokban. – Brandon 

továbbra is az ablakot bámulta. – Brandon? 

 – Anyám korábban randizott egy másik pasassal is. Vele nem 

a neten ismerkedett meg. Westportban élt. 

 – Mikor volt ez? 

 Brandon vállat vont. 

 – Talán két évvel apám halála után. Charles Reednek hívták. 

Elvált férfi volt. A két fia az anyjukkal élt Stamfordban. A 

hétvégéket nála töltötték, és néha hét közben is egy-egy 

éjszakát, ha jól emlékszem. 

 – És mi történt? 

 – Én – felelte Brandon. – Én történtem. – Különös mosoly 

jelent meg az ajkán. – Amikor beszéltél Schwartz nyomozóval, 

elmondta, hogy letartóztattak? 

 – Csak annyit mondott, hogy voltak ügyeid. 

 – Igen, elég sokszor elengedtek. A lényeg, hogy nem 

akartam, hogy anyám bárkivel is randizzon. Állandóan attól 

féltem, hogy ez a pasas majd átveszi apám helyét, beköltözik a 

házába, az ő oldalán fekszik az ágyban, használja apám 

szekrényeit és fiókjait, meg az ő helyére parkol a garázsban. 

Érted, miről beszélek? 



 – Persze hogy értem – válaszolta Kat. – Ezek teljesen 

természetes érzések. 

 – Akkor kezdtem „feltűnősködni” – az ujjaival idézőjeleket 

rajzolt a levegőbe. – így mondta a terapeutám. Az iskolából 

majdnem kirúgtak. Kilyukasztottam a szomszéd abroncsait. 

Amikor a rendőrség hazavitt, vigyorogtam. Azt akartam, hogy 

anya szenvedjen. Azt mondtam neki, hogy az egész az ő hibája. 

Hogy azért csináltam, mert elárulta az apámat. – Pislogni 

kezdett, és megdörgölte az állát. – Egy este lekurváztam. 

 – Mit csinált erre? 

 – Semmit – felelte Brandon szomorú mosollyal. – Nem szólt 

egy szót sem. Csak állt, és bámult engem. Sosem felejtem el az 

arckifejezését. Soha. De ez sem volt elég ahhoz, hogy leállítson. 

Nem hagytam abba egészen addig, igen, amíg Charles Reed el 

nem tűnt. 

 Kat közelebb hajolt hozzá. 

 – Miért mondod ezt most el nekem? 

 – Mert azt én rontottam el anyának. Kedves pasas volt, azt 

hiszem. Talán boldoggá tudta volna tenni anyát. Ezt mondd meg 

nekem, Kat... Ugyanazt csinálom megint? – Brandon a nő 

szemébe nézett. – Megint elrontom neki, mint a múltkor? 

 Kat megpróbált eltávolodni az ügytől, és nyomozóként 

tekinteni rá. Mit is tud valójában? Egy anya elutazott, és azóta 

nem lép kapcsolatba a fiával. Még ha ez teljesen szokatlannak 

tűnt is, Martin Bork tisztázta az okait, nem igaz? Ami az 

ATM-tranzakciót és a biztonsági kamera felvételét illeti, mit is 

sikerült Katnek kiderítenie? Hogy egy fekete limuzin és a sofőrje 

várta a nőt – ami tökéletesen egybevágott azzal a 

magyarázattal, amelyet Dana Phelps adott a limuzinvállalat 

diszpécserének: a barátja küldött érte egy másik limuzint. 



 Tegyünk még egy lépést hátrafelé, és gondoljuk át hideg fejjel, 

összegezte magában Kat. Milyen bizonyíték támasztja alá azt, hogy 

Dana Phelps bajban van? Semmilyen. Brandon egy rémült kölyök. 

Imádta az apját, és árulásnak érzi, ha az anyja más férfiakkal 

randevúzik. Természetes reakció, hogy mindenhol összeesküvést 

gyanít. 

 Akkor hát mi volt Kat mentsége? 

 Jeff viselkedése kétségkívül kissé bizarr volt. De mi van 

akkor? Nevet változtatott, és élte az életét. Egyértelművé tette, 

hogy nem akar visszatérni a múltba. Katnek ez rosszulesett. 

Természetes reakció volt, hogy összeesküvést látott benne 

szimpla visszautasítás helyett. A múlt – az apja, a volt vőlegénye 

– mind egyszerre zúdult rá. 

 Nem volt már miről beszélni. Ideje továbblépni. Ha Dana 

Phelps nem Jeff-fel szökött volna meg, hanem valaki mással, 

Kat réges-régen elengedte volna ezt az ügyet. A problémát az 

jelentette – és ezzel sosem volt képes őszintén szembenézni –, 

hogy ő maga sosem engedte el Jeffet. Igen, szentimentális 

gondolat volt, ám a szíve mélyén (ha az eszével nem is) mindig 

úgy tudta, hogy őket egymásnak teremtették. Hogy bármerre 

sodorja őket az élet, a végén valahogy úgyis egymás oldalán 

kötnek ki... Bár ezt sosem fogalmazta meg ilyen egyértelműen. 

Most azonban, ahogy Brandonnal a padlón ülve ették a pizzát, 

Kat rádöbbent, hogy valószínűleg nem csak erről van szó. Az egy 

rendkívül intenzív életszakasz volt számára, tele végletes 

érzelmekkel. S ami ennél is fontosabb: idő elő ért véget. Sosem 

lett teljesen lezárva. 

 Szerelmes lett, meggyilkolták az apját, szakított vele a 

vőlegénye, elfogták a gyilkost – ezek az események elvileg 

segíthettek volna neki abban, hogy lezárja magában a 



történteket, és továbblépjen, ez mégsem történt meg. Ha igazán 

őszinte akart lenni magához, és megfeledkezett arról a sok 

nevetséges hazugságról, amellyel áltatta magát, Katnek be 

kellett ismernie, hogy mind a mai napig nem érti, Jeff miért 

hagyta el. A mai napig nem értette, miért kellett az apjának 

meghalnia, mint ahogy azt sem, miért nem hitte el, hogy 

Leburne Cozone parancsára lőtte őt agyon. Kat élete nem 

egyszerűen kisiklott vagy félrecsúszott. Úgy érezte, mintha 

teljesen eltűntek volna a sínek alóla. 

 Az embernek válaszokra van szüksége. Nem talál 

megnyugvást, amíg meg nem érti a dolgokat. 

 Rekordidő alatt befalták a pizzát. Brandon még mindig kába 

volt egy kissé a támadástól. Kat felpumpált egy matracot, aztán 

adott a fiúnak néhány fájdalomcsillapítót, amelyeket a közeli 

éjjel-nappal nyitva tartó gyógyszertárban vett. Brandont 

gyorsan elnyomta az álom. Kat nézte egy ideig, és közben azon 

tűnődött, vajon hogyan fogadja majd a nagy hírt az anyjától. 

 Kat is lefeküdt. Megpróbált olvasni, azonban teljesen 

reménytelen kísérlet volt. A szavak értelmetlen zagyvasággá 

folytak össze a szeme előtt. Lerakta a könyvet, és némán feküdt 

a sötétben. Koncentráljunk arra, ami lehetséges, gondolta. Dana 

Phelps és „Ron Kochman” elérhetetlen távolságban voltak tőle. 

 Hiába telt el tizennyolc év, akkor is ki kell derítenie, ki ölte 

meg az apját. Megpróbált erre összpontosítani. 

 Behunyta a szemét, és mély, álomtalan álomba merült. 

Amikor megszólalt a telefonja, kellett hozzá egy kis idő, hogy 

magához térjen. Vakon kitapogatta a készüléket, és a füléhez 

emelte. 

 – Halló? 

 – Szia, Kat! Itt John Glass. 



 Még mindig kába volt egy kicsit. Az ébresztőóra digitális 

számlapja hajnali 3.18-at mutatott. 

 – Kicsoda? 

 – Glass őrmester a Central Park körzetből. 

 – Ó, persze, bocsi. Tudod, hogy hajnali három van? 

 – Igen, álmatlanságban szenvedek. 

 – Hmm, én nem – mondta Kat. 

 – Elfogtuk a fickót, aki bántalmazta Brandon Phelpset. 

Ahogy sejtettük. Egy hajléktalan. Nem tudtuk megállapítani a 

személyazonosságát. Nem hajlandó beszélni. 

 – Értékelem, hogy tájékoztatsz a fejleményekről, bár 

szerintem ez igazán várhatott volna reggelig. 

 – Normál körülmények között egyetértenék – válaszolta 

Glass. – Egyvalamitől eltekintve. 

 – Mi az? 

 – A hajléktalan fickó... 

 – Mi van vele? – kérdezte Kat. 

 – Veled akar beszélni. 

* 

Kat magára kapta a tréningruháját, írt Brandonnak egy 

üzenetet arra az esetre, ha felébredne, aztán elkocogott a tőle 

húsz sarokra lévő Central Park-i kapitányságra. John Glass az 

ajtóban várta, még mindig egyenruhában. 

 – Elmagyaráznád? – kérdezte Kattől. 

 – Mit magyarázzak el? 

 – Hogy miért veled akar beszélni. 

 – Előbb talán látnom kéne, ki az. 

 Glass széttárta a karját. 

 – Erre. – A lépteik visszhangot vertek a szinte üres golyóálló 



átriumban. Glass rövid személyleírásából Katnek volt némi 

elképzelése arról, ki vár rá a fogdában. Amikor odaértek, Aqua 

feszes léptekkel járkált fel-alá a cellában. Ujjaival az alsó ajkát 

birizgálta. Kat megpróbálta felidézni, mikor látta utoljára nem 

jóganadrágban vagy női ruhában. Nem tudta. Most azonban 

Aqua farmert viselt öv nélkül, ami ezért lecsúszott róla, mint egy 

tinédzser gatyája. Kopott flanelinge el volt szakadva. Egykor 

fehér tornacipője olyan barna volt, mintha hónapokra elásta 

volna egy mocsárba. – Ismered? – kérdezte Glass. 

 Kat bólintott. 

 – A valódi neve Dean Vanech, de mindenki Aquának hívja. 

Aqua nem hagyta abba a járkálást, félhangosan motyogva perelt 

valami láthatatlan ellenséggel. A nevére sem reagált. 

 – Van valami ötleted, miért támadta meg a fiút? 

 – Nem, nincsen. 

 – Ki az a Jeff? – kérdezte Glass. 

 Kat a férfi felé pördült. 

 – Tessék? 

 – Egyre valami Jeff nevű fickóról motyog. 

 Kat megcsóválta a fejét, és nyelt egyet. 

 – Egyedül maradhatnék vele néhány percre? 

 – Ki akarod hallgatni? 

 – Régi barátom. 

 – Ügyvéd nélkül? 

 – Szívességet kérek, Glass. Ne aggódj, azt tesszük, ami 

helyes. 

 – Glass megvonta a vállát, mint aki azt mondja: „Ahogy 

akarod!”, azzal kiment. A fogdát nem rácsok védték, hanem 

plexi. Az egész kapitányság túl modern volt Kat számára, sokkal 

inkább emlékeztetett egy film díszleteire, semmint rendőrségi 



épületre. Kat közelebb lépett, és megkocogtatta a plexit, hogy 

magára vonja Aqua figyelmét. – Aqua? – Az meggyorsította a 

lépteit, mintha el akarna menekülni előle. Kat valamivel 

hangosabban megismételte: – Aqua? 

 Aqua hirtelen megtorpant, és felé fordult. 

 – Ne haragudj, Kat! 

 – Mi ez az egész, Aqua? 

 – Dühös vagy rám. 

 Zokogni kezdett. Kat tudta, hogy nem szabad kapkodnia, 

különben teljesen elveszíti. 

 – Semmi baj. Nem vagyok dühös. Csak szeretném megérteni. 

 Aqua behunyta a szemét, és vett egy nagy levegőt. Azután 

kifújta, majd megismételte az egészet. A légzés köztudottan 

kulcsfontosságú a jógában. Úgy tűnt, igyekszik megnyugodni. 

Végül így szólt: 

 – Követtelek. 

 – Mikor? 

 – Miután beszéltünk. Emlékszel? Bementél az O’Malley-be. 

Azt akartad, hogy én is menjek veled. 

 – De te elszaladtál – mondta Kat. 

 – Igen. 

 – Miért? 

 Megrázta a fejét. 

 – Túl sok ott a régi szellem, Kat. 

 – Voltak szép emlékeink is, Aqua. 

 – Mostanra mind elmúltak, már csak kísérteni járnak vissza. 

 Kat nem akarta, hogy eltávolodjanak a témától. 

 – Szóval, követtél. 

 – Igen. Stacyvel voltál. – Egy pillanatra elmosolyodott. – 

Kedvelem Stacyt. Tehetséges tanítvány. 



 Elképesztő, gondolta Kat. Még a transzevsztita, skizofrén, 

meleg pasik is ellenállhatatlannak tartják Stacyt. 

 – Követtél engem? – kérdezte Kat. 

 – Igen. Átöltöztem, és az utca végén vártalak. Beszélni 

akartam veled, illetve, nem is tudom, biztos akartam lenni 

benne, hogy sértetlenül jöttél ki arról a helyről. 

 – O’Malley pubjából? 

 – Igen. 

 – Aqua, hetente ötször járok O’Malley pubjába. – 

Elhallgatott. Maradjunk a tárgynál, figyelmeztette magát. – 

Tehát követtél minket. 

 Aqua elmosolyodott, és bájos fejhangon énekelni kezdett: 

 – I am the walrus, kuku kacsúú. 

 Kat fejében kezdett összeállni a kép. 

 – Követtél minket a parkba. A Strawberry Fieldsre. Láttad, 

ahogy beszélek Brandonnal. 

 – Nem csak láttam. 

 – Ezt meg hogy érted? 

 – Ebben a ruhában én is csak egy vagyok a sok fekete közül. 

Mindenki elfordítja a tekintetét. Még te is, Kat. 

 Kat tiltakozni akart – megvédeni a saját pártatlanságát és 

előítéletektől mentes viselkedését ám ennél most fontosabb volt, 

hogy ne térjenek el a tárgytól. 

 – Mit csináltál, Aqua? 

 – Elizabeth padján ültél. 

 – Kinek a padján? 

 Aqua fejből idézte: 

 – „Életem legjobb napja – ez a pad, csokoládéfagyi, Apa. 

Örökké hiányzol, Elizabeth.” 

 – Ó. 



 Kat most már értette, és akarata ellenére könnyek szöktek a 

szemébe. A Central Parkban létezik egy „Fogadj örökbe egy 

padot!” kezdeményezés arra, hogy pénzt gyűjtsenek jótékony 

célokra. Hetvenöt dollárért személyre szabott emléktáblát tehet 

mindenki egy padra. Kat sok órát töltött ezeknek a tábláknak az 

olvasgatásával, próbálta elképzelni a mögöttük megbúvó 

történeteket. Az egyiken ez állt: „EZEN A PADON EGY NAP 

WAYNE MEG FOGJA KÉRNI KIM KEZÉT.” (Vajon megkérte? – 

tűnődött Kat mindig. És Kim vajon igent mondott?) Egy másik 

kedvence így szólt: „LEÓ ES LÁSZLÓ, EGY NAGY EMBER ÉS 

NEMES LELKŰ KUTYÁJA EMLÉKÉRE”, egy harmadikon pedig 

csak ennyi állt: „ENGEDD EL – MINDEN RENDBEN LESZ!” 

 A fennköltség a hétköznapiban rejlik. 

 – Hallottalak titeket – mondta Aqua emelt hangon. – 

Hallottam, miről beszéltetek. – Sötét árny suhant át az arcán. – 

Ki az a fiú? 

 – A neve Brandon. 

 – Tudom! – kiabálta Aqua. – Azt hiszed, nem tudom? Ki az, 

Kat? 

 – Csak egy egyetemista. 

 – Mi közöd hozzá? – Aqua ököllel a plexire csapott. – He? 

Miért akarsz segíteni neki? 

 – Nyugi! – Kat hátrált egy lépést, megijesztette ez a hirtelen 

dühkitörés. – Ne próbáld rám kenni, Aqua! Itt most rólad van 

szó. Te támadtad meg. 

 – Persze hogy megtámadtam. Azt hiszed, hagyom, hogy 

megint bántsák? 

 – Kit? – kérdezte Kat. – Aqua nem válaszolt. – Kit akar 

Brandon bántani? 

 – Tudod te – felelte. 



 – Nem, nem tudom. – De ahogy kimondta, úgy érezte, talán 

mégis tudja. 

 – Ott voltam mellettetek. Elizabeth padján ültetek. Minden 

szót hallottam. Megmondtam neked, hogy hagyd békén. Miért 

nem hallgattál rám? 

 – Aqua? – Aqua behunyta a szemét. – Nézz rám, Aqua! – 

Nem nézett rá. Kat rá akarta venni, hogy kimondja. Nem 

szerette volna a szájába adni a választ. – Kit hagyjak békén? Kit 

akarsz megvédeni? 

 Aqua még mindig csukott szemmel azt felelte: 

 – Ő megvédett engem. Megvédett téged. 

 – Kicsoda, Aqua? 

 – Jeff. – Ez az. Aqua végre kimondta. Kat számított erre a 

válaszra – készült is rá –, mégis sokkolta, amikor meghallotta. – 

Kat? – Aqua az üvegre szorította az arcát. A tekintete előbb 

jobbra, majd balra villant, mint aki meg akar bizonyosodni róla, 

hogy nincs senki a közelben, aki kihallgatná. – Meg kell 

állítanunk. Jeffet keresi. 

 – Ezért támadtad meg? 

 – Nem akartam bántani. De meg kellett állítanom. Hát nem 

érted? 

 – Nem – felelte Kat. – Mitől félsz, mit fog találni? 

 – Még mindig szeret téged, Kat. 

 Kat ezt elengedte a füle mellett. 

 – Tudtad, hogy Jeff nevet változtatott? – Aqua elfordította 

a fejét. 

 – Most már Ron Kochmannek hívják. Tudtad ezt? 

 – Annyi sok halál – mondta Aqua. – Nekem kellett volna. 

 – Mit kellett volna neked? 

 – Nekem kellett volna meghalnom. – Könnyek csorogtak az 



arcán. – Akkor minden rendben lenne. Együtt lennél Jeff-fel. 

 – Miről beszélsz, Aqua? 

 – Arról beszélek, amit tettem. 

 – Mit tettél, Aqua? 

 Tovább zokogott. 

 – Minden az én hibám. 

 – Nem a te hibád, hogy Jeff-fel szakítottunk. – Még több 

könny. – Aqua? Mit tettél? 

 Aqua válasz helyett hirtelen énekelni kezdett: 

 – „A csalfa szél fülembe súgva játszik, semmi sem az, aminek 

látszik. Vigyázz!” 

 – Tessék? 

 Aqua a könnyei ellenére elmosolyodott. 

 – Mint ez a régi dal. Emlékszel rá? A démon szeretőről szól. A 

fiú meghal, a lány így máshoz megy hozzá, de még mindig őt 

szereti, csak őt, és aztán egy nap a fiú szelleme visszatér, 

elhajtanak együtt, és lángra lobbannak. 

 – Aqua, fogalmam sincs, miről beszélsz – mondta Kat. 

 Bár halványan rémlett neki ez a dal. Csak nem tudta hová 

tenni... 

 – Az utolsó két sor – folytatta Aqua. – Hallgass az utolsó két 

sorra... Miután lángra lobbannak... Hallgass a figyelmeztetésre! 

 – Nem emlékszem rá – mondta Kat. 

 Aqua megköszörülte a torkát, majd kieresztve gyönyörű 

hangját, elénekelte az utolsó két sort: 

 – „Vigyázz azokkal, akik a múltadhoz tartoznak! Ne engedd 

vissza őket, csak rosszat hoznak!” 



Huszonharmadik fejezet 

 

Aquából ezután már semmit nem lehetett kihúzni. Csak 

ugyanazt a két sort énekelte újra meg újra: „Vigyázz azokkal, 

akik a múltadhoz tartoznak! Ne engedd vissza őket, csak rosszat 

hoznak!” 

 Amikor Kat rákeresett a dalszövegre az okostelefonján, 

hirtelen beugrott neki minden. A dal címe Demon Lover volt, és 

Michael Smith adta elő. Együtt látták élőben valahol a 

Village-ben, húsz évvel ezelőtt. Jeff szerezte a jegyeket, mert két 

évvel korábban már volt egy koncertjén Chicagóban. Aqua egy 

másik transzvesztitával, Yellow-val érkezett. Úgy 

összemelegedtek, hogy később az egyik Jersey-ben lévő klubban 

közös műsorszámot is előadtak. Később a szakításuk nem rázta 

meg különösebben Aquát; azt mondta, mindig tudta, hogy ez a 

két szín – Aqua és Yellow, vagyis a zöldeskék és a sárga – nem 

illik össze. 

 A dalszöveg nem szolgált több információval. Kat 

megtalálta a dalt az interneten, és meghallgatta. Egyszerre volt 

hátborzongató és gyönyörű, inkább költemény, mint dal, egy 

Agnes Hines nevű nő története, aki szerelmes volt egy Jimmy 

Harris nevű fiúba. A fiú fiatalon meghalt autóbalesetben, majd 

évekkel később, miután a nő férjhez ment, visszatért hozzá 

ugyanazzal az autóval. A dal üzenete egyértelmű volt: a régi 

szerelmek maradjanak meg a múltban. 

 Tehát Aqua zagyválását egy számára kedves dal idézte elő? 

Meghallgatta, és úgy érezte, ha Kat tovább keresi démon 

szeretőjét, Jeffet, akkor mindketten lángra lobbannak, és 



meghalnak, mint Agnes és Jimmy? Vagy ennél többről volt szó? 

 Azután Aquán kezdett gondolkodni, hogy milyen hatással 

volt rá Jeff és az ő szakítása, illetve Jeff visszaköltözése 

Cincinnatibe. Az állapota már korábban rosszabbodni kezdett, 

azonban Jeff távozása volt az, ami végképp kibillentette. Már 

akkor elmegyógyintézetbe került, amikor Jeff elment? Kat 

próbált visszaemlékezni. Nem, talán csak utána. 

 Nem számít most már, gondolta. Semmi sem számít. 

Bármilyen bajba keveredett is Jeff – elvégre az ember nem 

változtat nevet csak úgy ok nélkül –, az az ő gondja, nem Kate. 

A tébolya ellenére Aqua volt a legokosabb ember, akivel valaha 

találkozott. Részben ezért szerette annyira a jógaóráit – a 

meditáció közben elejtett apró igazságokért, a mondatokért, 

amelyek aztán sokáig a fülében csengtek, a szokatlan tanítási 

módszeréért. 

 Például azért, hogy bármikor rázendíthetett egy dalra, 

amelyet majdnem két évtizeddel ezelőtt hallott utoljára. 

 Aqua figyelmeztetése, akár ép elmével mondta, akár sem, 

nem volt ostobaság. 

 Brandon már ébren volt, amikor Kat visszaért a lakásba. 

Törött orra miatt mindkét szeme alatt fekete monokli sötétlett. 

 – Hol voltál? – kérdezte a fiú. 

 – Hogy vagy? 

 – Fáj a fejem. 

 – Vegyél be még egy fájdalomcsillapítót! Tessék, hoztam 

neked néhány muffint. – Hazafelé jövet betért a Magnolia 

pékségbe. Brandon kezébe nyomta a papírzacskót. – Szeretnék 

kérni egy szívességet. 

 – Mondjad. 

 – Elkapták a férfit, aki megtámadott téged. Ezért mentem 



el. A kapitányságon voltam. 

 – Ki az? 

 – Ez az, amit kérni akarok. Egy barátom. Engem akart 

megvédeni. Szeretném, ha ejtenéd ellene a vádat. 

 Nagy vonalakban elmagyarázta, miről van szó. 

 – Még mindig nem teljesen értem – szólalt meg Brandon, 

miután Kat befejezte. 

 – Akkor tedd meg az én kedvemért! Szívességből. 

 A fiú megvonta a vállát. 

 – Rendben. 

 – Valamint azt gondolom, ideje lenne elengednünk ezt az 

egészet, Brandon. Mit gondolsz? 

 Brandon kettétört egy muffint, és lassan majszolni kezdte az 

egyik felét. 

 – Kérdezhetek valamit? 

 – Persze. 

 – A tévében mindig a zsaruk megérzéseiről és sejtéseiről 

beszélnek. 

 – Igen? 

 – Te is szoktál a megérzéseidre hallgatni? 

 – Minden zsaru azt csinálja. Sőt, minden ember. De amikor 

egy megérzés teljesen ellentmond a tényeknek, az legtöbbször 

hibákhoz vezet. 

 – És szerinted az én megérzésem teljesen ellentmond a 

tényeknek? 

 Kat elgondolkodott. 

 – Nem, nem teljesen. Viszont azt sem mondhatnám, hogy 

rímel rájuk. 

 Brandon elmosolyodott, és harapott még egyet a muffinból. 

 – Ha rímelne a tényekre, akkor nem neveznénk megérzésnek, 



nem igaz? 

 – Jogos. Csakhogy akkor is szeretem tartani magamat a 

Sherlock Holmes-axiómához. 

 – Mi az? 

 – Röviden összefoglalva annyi, hogy Sherlock szerint sosem 

szabad elméleteket gyártanunk a tények ismerete nélkül, mert 

akkor hajlamosak vagyunk a tényeket igazítani az elmélethez, és 

nem az elméletet a fényekhez. 

 Brandon bólintott. 

 – Ez tetszik. 

 – De? 

 – De továbbra is azt gondolom, hogy valami nem stimmel. 

 – És amit tegnap mondtál? Hogy ezt már nem fogod 

elrontani anyádnak? 

 – Nem fogom. Ha tényleg igaz szerelem, akkor nem állok az 

útjukba. 

 – Nem a te feladatod eldönteni, igaz szerelem-e, vagy sem – 

emlékeztette Kat. – Anyádnak is joga van hibákat elkövetni. 

Joga van hagyni, hogy összetörjék a szívét. 

 – Mint neked? 

 – Igen – felelte Kat. – Mint nekem. Ő volt az én démon 

szeretőm. A múltamhoz tartozik, ott is kell maradnia. 

 – Démon szerető? 

 Kat elmosolyodott, és kivett a zacskóból egy 

sárgarépás-krémsajtos-diós muffint. 

 – Ne foglalkozz vele! 

* 

Jó érzés volt, hogy elengedte. Nagyjából húsz percig. Aztán Kat 

kapott két telefonhívást. 



 Az első Stacy volt. 

 – Nyomára akadtam Jeff Raynesnek, illetve Ron 

Kochmannek mondta. 

 Túl késő. Kat nem akarta tudni. Már nem számított. 

 – Mit derítettél ki? 

 – Jeff hivatalosan nem változtatta meg a nevét. 

 – Biztos vagy benne? 

 – Száz százalékig. Végigtelefonáltam mind az ötven 

tagállamot. Álnév alatt él. Igazi profi munka. Teljesen új 

személyazonosságot kreált magának. Még az is eszembe jutott, 

hogy talán bekerült a tanúvédelmi programba. 

 – Lehetséges ez? Mármint a tanúvédelmi program. 

 – Nem valószínű. A tanúvédelem alatt álló pasasok ritkán 

szoktak társkereső oldalakon hirdetni magukat, ennek ellenére 

nem zárhatjuk ki a lehetőségét. Van egy forrásom, akitől talán 

sikerül megtudnom. Azt azonban teljes bizonyossággal 

kijelenthetem, hogy Jeff hivatalosan nem változtatott nevet, és 

mindent elkövet, hogy senki ne találja meg. Nincsen se 

hitelkártyája, se bankszámlája, se lakcíme. 

 – Újságíróként dolgozik – mondta Kat. – Akkor adót kell 

fizetnie. 

 – Most éppen ezt a nyomot követem, van egy kontaktom az 

Adóhivatalnál. Remélem, hamarosan kiderítem a lakcímét. 

Hacsak... 

 – Hacsak mi? 

 – Hacsak nem mondod azt, hogy hagyjam abba – fejezte be a 

mondatot Stacy. 

 Kat megdörgölte a szemét. 

 – Te mondtad, hogy ez akár úgy is végződhet, mint egy igazi 

tündérmese. 



 – Tudom, csak... olvastál te valaha tündérmeséket? Piroska 

és a farkas? Jancsi és Juliska? Sok szenvedés és vérontás van 

bennük. 

 – Le akarsz beszélni? 

 – Nem, dehogy – tiltakozott Stacy. 

 – De hiszen éppen most mondtad... 

 – Kit érdekel, mit mondtam? Ezt nem hagyhatod ennyiben, 

Kat! Mindig is nyugtalanítottak az elvarratlan szálak. A 

vőlegényed pedig az egyik legfontosabb elvarratlan szál az 

életedben. Úgyhogy bekaphatja. Derítsük ki, mi a franc történt 

vele, egyszer és mindenkorra, hogy végre továbbléphess, és 

elfelejthesd ezt a seggfejet, aki volt olyan hülye, hogy dobja azt a 

formás kis seggedet. 

 – Ez egész meggyőzően hangzik – felelte Kat, majd 

hozzátette: – Igazi jó barát vagy. 

 – A legjobb – helyeselt Stacy. 

 – De tudod, mit? Engedd el! 

 – Tényleg? 

 – Igen. 

 – Biztos vagy benne? 

 Nem, gondolta Kat. Egyáltalán nem. 

 – Száz százalékig. 

 – Ahogy akarod, bátor hölgy – mondta Stacy. – Este egy 

ital? 

 – Én fizetek. 

 – Szeretlek. 

 – Én is szeretlek. 

 Brandon a muffin után elég jól érezte magát ahhoz, hogy 

elmenjen. Kat egyedül maradt. Levetkőzött, megnyitotta a 

zuhanyt – azt tervezte, hogy egész nap ágyban lesz, és tévézik –, 



amikor másodszor is megcsörrent a telefonja. 

 – Otthon vagy? 

 Stagger volt az. Nem tűnt kedvesnek a hangja. 

 – Igen. 

 – Öt perc múlva ott vagyok. – Annyi sem kellett hozzá. 

Stagger valószínűleg a ház előtt állva hívta fel. Kat nem 

üdvözölte, amikor kinyitotta az ajtót. Stagger sem üdvözölte őt. 

Berontott a lakásba, és nekiszegezte a kérdést: – Találd ki, ki 

hívott fel az előbb! 

 – Ki? 

 – Suggs. – Kat nem válaszolt. – Elmentél Suggshoz, az isten 

szerelmére? – Különös, hogy amikor legutóbb találkoztak, 

Katnek az volt a benyomása, hogy Staggerben még mindig van 

valami kisfiús. Most épp az ellenkezőjét gondolta. Stagger 

öregnek tűnt. Ritkult a haja. Az arcbőre megereszkedett. 

Megpocakosodott, nem nagyon, de egyértelműen elért abba a 

korba, amikor a férfiak elpuhulnak. Kat tudta, hogy a gyerekei is 

felnőttek, s Disneyland helyett most már az egyetemi 

campusokba látogattak el. Az én életem is lehetne ilyen, döbbent 

rá Kat. Ha Jeff-fel összeházasodtak volna, vajon akkor is rendőr 

lett volna belőle? Vagy inkább korosodó háztartásbeli anyuka, 

aki egy csillogó egyenházban nevelgeti a gyerekeit? – Hogy 

tehetted ezt, Kat? 

 – Most csak viccelsz, ugye? 

 Stagger a fejét rázta. 

 – Nézz rám, jó? Nézz a szemembe! – Közelebb lépett Kathez, 

és a vállára tette a kezét. – Tényleg azt gondolod, hogy képes 

lennék bántani az apádat? 

 Kat megtette, amit kért, csak azután válaszolt: 

 – Fogalmam sincs. 



 Stagger megtántorodott, mint akit felpofoztak. 

 – Ezt most komolyan mondod? 

 – Hazudsz nekem, Stagger. Mindketten tudjuk. Titkolsz 

valamit. 

 – És akkor máris azt hiszed, hogy közöm van apád 

meggyilkolásához? 

 – Csak azt tudom, hogy hazudsz nekem. Évek óta. 

 Stagger behunyta a szemét, és hátrált egy lépést. 

 – Van valami innivalód? – Kat a bárszekrényhez lépett, és 

kivett egy üveg Jack Daniels whiskey-t. Stagger bólintott: – Jó 

lesz. – Kat öntött neki egy pohárral, majd azt gondolta, miért is 

ne, és öntött magának is. Nem koccintottak. Stagger gyorsan a 

szájához emelte a poharat, és nagyot kortyolt belőle. Kat 

szótlanul meredt rá. – Mi az? – kérdezte a férfi. 

 – Nem emlékszem, hogy valaha láttalak volna inni. 

 – Úgy tűnik, mindketten tudunk meglepetést okozni a 

másiknak. 

 – Vagy inkább egyikünk sem ismeri túl jól a másikat. 

 – Ez is igaz – felelte Stagger. – A mi kapcsolatunk mindig is 

apádon alapult. Amikor elment, a köztünk lévő kapocs is eltűnt. 

Persze, a főnököd vagyok, de nem sokat beszélgetünk egymással. 

– Stagger ismét nagyot kortyolt az italból. Kat is megkóstolta a 

sajátját. – Ugyanakkor, ha egy tragédia köt össze két embert – 

folytatta –, ha közös múltjuk van, mint nekünk... – Elfordította 

a fejét, és úgy bámult az ajtóra, mintha az abban a pillanatban 

bukkant volna elő a semmiből. – Mindenre emlékszem, ami azon 

a napon történt. De a legélénkebben arra, ahogy kinyitottad ezt 

az ajtót. Sejtelmed sem volt, hogy amit mondani készülök, az 

felforgatja az egész életedet. 

 – Ismét Kat felé fordult. – Nem tudnád csak úgy elengedni? 



– Kat ivott még egy kortyot. Nem vesződött azzal, hogy 

válaszoljon. – Nem hazudtam neked – mondta Stagger. 

 – De még mennyire, hogy hazudtál. Tizennyolc éve hazudsz 

nekem. 

 – Azt tettem, amit Henry is akart volna. 

 – Apám halott – jelentette ki Kat. – Ebbe már nincsen 

beleszólása. Stagger ismét meghúzta a poharat. 

 – Ez nem fogja visszahozni. És a tényeken sem fog 

változtatni. Cozone kiadta a parancsot. Monte Leburne 

végrehajtotta. 

 – Hogy jutottál el Leburne-höz olyan gyorsan? 

 – Mert már figyeltem egy ideje. 

 – Miért? 

 – Tudtam, hogy Cozone ölette meg az apádat. 

 – Suggs és Rinsky nem tudta? 

 Stagger kiitta az utolsó csepp whiskey-t is a pohárból. 

 – Ők olyanok voltak, mint te. 

 – Milyen értelemben? 

 – Nem tudták elképzelni, hogy Cozone megölne egy zsarut. 

 – Te viszont más véleményen voltál. 

 – Igen. 

 – Miért? 

 Stagger öntött magának még egy pohárral. 

 – Mert Cozone nem úgy tekintett apádra, mint egy zsarura. 

 Kat felvonta a szemöldökét. 

 – Hanem hogyan? 

 – Mint egy alkalmazottra. 

 Kat elvörösödött. 

 – Mi a jó büdös francot hordasz itt össze? – Stagger nem 

válaszolt. 



 – Azt akarod mondani, hogy apa korrupt zsaru volt? 

 Stagger harmadszorra is teletöltötte a poharát. 

 – Még annál is több. 

 – Mi ez az egész, a rohadt életbe? 

 Stagger körbehordozta a tekintetét az apartmanban, mintha 

most járna itt először. 

 – Nem rossz kéró. – Oldalra billentette a fejét. – Szerinted 

hány zsaru tud lakást venni az Upper West Side-on? 

 – Kis lakás – felelte Kat védekező hangon. – Áron alul vette 

egy fickótól, akinek segített. – Stagger örömtelenül 

elmosolyodott. – Hová akarsz kilyukadni, Stagger? 

 – Sehová. Sehová nem akarok kilyukadni. 

 – Miért látogattad meg Leburne-t a börtönben? 

 – Szerinted miért? 

 – Nem tudom. 

 – Akkor hadd segítsek! Tudtam, hogy Leburne ölte meg 

apádat. Tudtam, hogy Cozone parancsára. Még mindig nem 

érted? 

 – Nem, még mindig nem. 

 Stagger hitetlenkedve rázta a fejét. 

 – Nem azért mentem be Leburne-höz, hogy vallomásra 

bírjam mondta. – Azért mentem be hozzá, nehogy elmondja, 

miért tette. 

 Stagger ismét kiitta a pohár tartalmát. 

 – Ennek semmi értelme – tiltakozott Kat, de közben úgy 

érezte, mintha forogna vele az egész világ. – Mi van azzal az 

ujjlenyomattal? 

 – He? 

 – Az ujjlenyomattal, amit a gyilkosság helyszínén találtak. 

Te ellenőrizted Suggsnak és Rinskynek. 



 Stagger behunyta a szemét. 

 – Én most megyek. 

 – Még mindig hazudsz – mondta Kat. 

 – Valami hajléktalané volt, lényegtelen. 

 – Nem hiszek neked. 

 – Engedd el, Kat! 

 – Az egész elméletednek se füle, se farka – folytatta Kat. – 

Ha apám korrupt volt, Cozone miért akarta volna megölni? 

 – Mert apád megelégelte a helyzetet. 

 – Tanúskodni akart ellene? 

 – Eleget mondtam. 

 – Kinek az ujjlenyomatait találták meg a helyszínen? – 

kérdezte Kat. 

 – Már mondtam. Senkiét. 

 Stagger nyelve akadozni kezdett. Kat nem véletlenül nem 

látta korábban inni. Nem azért, mert nem ismerte. Stagger szinte 

soha nem ivott. Nem volt hozzászokva. Az alkohol gyorsan a 

fejébe szállt. 

 Az ajtó felé indult. Kat útját állta. 

 – Még mindig nem mondtál el nekem mindent. 

 – Tudni akartad, ki ölte meg az apádat. Elmondtam. 

 – De azt továbbra sem magyaráztad el, mi történt. 

 – Talán nem engem kellene kérdezned – mondta hirtelen 

Stagger. 

 – Akkor kit? 

 A férfi furcsa pillantást vetett rá – mintha vidámság csillant 

volna a szemében. 

 – Sosem gondolkodtál azon, miért tűnt el apád néha 

napokra? 

 Kat ledöbbent. Egy másodpercig dermedten állt és pislogott, 



próbálta összeszedni magát. Stagger kihasználta az alkalmat, az 

ajtóhoz lépett, kezét a kilincsgombra helyezte, és kinyitotta. 

 – Micsoda? – nyögte ki végül Kat. 

 – Jól hallottad. Ki akarod deríteni az igazságot, de közben 

csak a homokba dugod a fejed. Miért tűnt el Henry mindig? És 

miért nem beszélt nálatok soha senki róla? 

 Kat kinyitotta a száját, becsukta, majd ismét kinyitotta. 

 – Mi a francról beszélsz, Stagger? 

 – Nem az én dolgom bármit is mondani, Kat. Ezt nem 

akarod felfogni. Nem engem kellene faggatnod. 



Huszonnegyedik fejezet 

 

Kat előbb felült a B-re, majd az E-re, végül átszállt a 7-esre, és 

kimetrózott Flushingba. Végigsétált a Roosevelt Avenue-n a 

Parsons Boulevard felé; nem kellett gondolkodnia, merre megy, a 

lába magától tudta az irányt. Gyerekkorunk helyszíneivel már 

csak így van ez. Hiába élt Manhattanben hosszabb ideje, hiába 

ismerte bizonyos szempontból jobban az Upper West Side-ot, ez 

a környék mégis más volt Kat számára. Nem egyszerűen az 

otthona. Annál megfoghatatlanabb. Mintha a részévé vált volna. 

Mintha a DNS-e benne lenne a házakat borító kék 

deszkaburkolatban, a piszkosfehér Cape Cod stílusú házakban, a 

repedezett járdában, a kis gyepfoltokban, mintha a Star 

Trek-filmekben látott sugárnyalábbal elteleportálták volna 

innen, de néhány részecskéje itt maradt volna. Egy része mindig 

ott lesz hálaadáskor Tommy bácsival és Eileen nénivel, a 

gyerekek számára étkezőasztallá átalakított pingpongasztalnál. 

Mindig az apja vágta fel a pulykát, senki más nem nyúlhatott 

hozzá. Tommy bácsi töltötte az italokat. A gyerekeknek is akart 

adni egy kis bort. Eleinte csak egy evőkanálnyit kevert a 

Sprite-ba, évről évre fokozatosan növelve az adagot, amíg az 

illető el nem érte azt az életkort, amikor a pingpongasztal mellől 

átülhetett a felnőttekhez, és kapott egy egész pohár bort tisztán. 

Tommy bácsi harminchat évet húzott le szerelőként a Searsben, 

és miután nyugdíjba vonult, Eileen nénivel leköltöztek a floridai 

Fort Myersbe. A régi házukban most egy koreai család élt, akik 

lebontották a hátsó falat, kibővítették az épületet, és 

alumíniumburkolattal vonták be az egészet, mert a festék már 



Tommy bácsi és Eileen néni idejében is úgy hullott a falakról, 

mint a korpa. 

 Ettől függetlenül Kat DNS-e még mindig benne volt. 

 Az utcában a házak mindig is túl szorosan álltak egymás 

mellett, és a sok bővítés tovább rontott a helyzeten. A legtöbb 

háztetőn továbbra is tévéantenna meredezett, noha mostanra 

szinte mindenki átváltott kábeltévére vagy műholdas antennára. 

Szűz Mária-szobrok – némelyik kőből, mások műanyagból – 

vigyázták az apró kerteket. Nagy ritkán előfordult, hogy egy 

házat teljesen lebontottak, és egy boltíves ablakú, tégla 

McMansiont húztak fel a helyére, ezek viszont mindig olyan 

benyomást keltettek, mint amikor egy kövér pasas túl szűk 

székbe igyekszik bepréselni magát. 

 Éppen hazaért, amikor megrezzent a telefonja. Chaztől 

érkezett az üzenet: 

 
Megvan a rendszám a benzinkutas videóról. 

 

 Gyorsan válaszolt neki: 

 
Kiderült valami érdekes? 

 
Fekete Lincoln Town Car, a tulajdonosa James Isherwood, Islip, New 
York. Teljesen tiszta. Becsületes polgár. 

 

 Kat nem volt meglepve. Valószínűleg a limuzin ártatlan 

sofőrje, akit Dana Phelps új barátja bízott meg. Újabb zsákutca. 

Még egy ok arra, hogy elengedje Danát és Jeffet. 

 A konyhába vezető hátsó ajtó ezúttal is nyitva volt, mint 

mindig. Kat anyja a konyhaasztalnál ült Tessie nénivel. Az 

asztalon élelmiszerboltok kuponjai hevertek szétszórva, meg egy 



pakli kártya. A hamutartó tele volt rúzsfoltos 

cigarettacsikkekkel. Az asztal körül ugyanaz az öt szék állt, mint 

Kat kislány korában. Az apja székén karfa is volt, akár egy 

trónszéken, a többin nem. Kat mindig a két testvére között ült. 

Ők is elköltöztek erről a környékről. Bátyja, Jimmy, a Fordham 

Egyetemen végzett. Long Islanden élt a feleségével meg a három 

gyerekükkel, és értékpapír-kereskedőként dolgozott. Már 

legalább százszor elmagyarázta, mit is csinál pontosan, de Kat 

még mindig nem fogta fel. Öccse, Farrell, a kaliforniai egyetemre 

ment, Los Angelesbe, és ott is maradt. Állítólag 

dokumentumfilmeket forgatott, és olyan forgatókönyvek 

megírásáért kapott pénzt, amelyekből sosem készült film. 

 – Két nap zsinórban – szólalt meg az anyja, amikor 

meglátta. – Olimpiai és világcsúcs. 

 – Ne bántsd! – szólt rá Tessie. – Kedves tőle, hogy eljött. 

 Az anyja leintette. Tessie felállt, és megpuszilta Kat arcát. 

 – Rohannom kell. Brian jön látogatóba, és ilyenkor mindig a 

híres tonhalas szendvicsemet készítem neki. 

 Kat is megpuszilta. Emlékezett Tessie néni tonhalas 

szendvicsére. A chips volt a titka. A tonhal tetejére szórta, ettől 

ropogósabb és ízletesebb lett, ha táplálóbb nem is. 

 Amikor egyedül maradtak, az anyja megkérdezte: 

 – Kérsz kávét? 

 A régi kávéfőzőre mutatott. Mellette egy doboz Folgers kávé 

állt. Kat tavaly karácsonyra vett neki egy rozsdamentes acélból 

készült Cuisinart kávéfőzőt, ám az anyja azt mondta, „nem jó az 

íze”, ami az ő esetében azt jelentette, hogy nagyon is jó az íze. Az 

anyja már csak ilyen volt. Semmilyen drágább dolog nem 

tetszett neki. A húszdolláros borokra is fanyalgott, és azt 

mondta, jobban ízlenek neki a hatdollárosok. Hiába kapott 



márkás parfümöt, inkább a sarki drogériában árult pacsulit fújta 

magára. A ruháit kizárólag a Marshalls vagy a T.J.Maxx 

leárazásain vette. Részben azért, mert világéletében 

takarékoskodott. De nem ez volt az egyetlen oka. 

 – Nem, kösz – felelte Kat. 

 – Csináljak egy szendvicset? Tudom, hogy semmi sem fog 

annyira ízleni, mint Tessie nénéd tonhalas szendvicse, ami 

igazából csak egy nagy porhintés, viszont van egy kis 

pulykafelvágottam Mel boltjából. 

 – Az jólesne. 

 – Még mindig fehér kenyérrel és majonézzel szereted? 

 Kat nem úgy szerette, ám anyjától úgyis hiába kért volna 

hétmagos barna kenyeret. 

 – Igen, persze. 

 Az anyja lassan felemelkedett a székről, egyszerre 

támaszkodva a szék támlájára és az asztal lapjára. Szándékosan 

túljátszotta a dolgot, hátha a lánya tesz rá valamilyen 

megjegyzést. Kat nem foglalkozott vele. Az anyja kinyitotta a 

hűtőszekrényt – egy régi Kenmore-t, amelyet még Tommy bácsi 

szerzett jó áron –, és kivette a felvágottat meg a majonézt. 

 Kat azon tűnődött, hogyan hozza fel a témát. Túl régóta 

ismerték egymást ahhoz, hogy kerülő úton próbáljon eljutni a 

célhoz. Úgy döntött, azonnal a dolgok közepébe vág. 

 – Hová ment apa annak idején, amikor eltűnt? 

 Az anyja háttal állt neki, amikor Kat feltette a kérdést. 

Éppen kenyérért nyúlt. Kat figyelte a reakcióját. Egy pillanatra 

megállt a keze a levegőben – de aztán folytatta a mozdulatot, 

mintha mi sem történt volna. 

 – Megpirítom a kenyeret – mondta az anyja. – Úgy 

finomabb. – Kat várt. – És hogy érted azt, hogy eltűnt? Apád 



soha nem tűnt el. 

 – De igen. 

 – Biztosan arra gondolsz, amikor kirándulni ment a fiúkkal. 

Felmentek vadászni a Catskill-hegységbe. Emlékszel Jack 

Kiley-re? Kedves ember. Volt odafent egy faháza vagy 

kunyhója. Apád imádott fent lenni a hegyekben. 

 – Emlékszem, hogy volt ott egyszer. De máskor is mindig 

napokra felszívódott. 

 – Nem dramatizálod túl egy kicsit? – kérdezte az anyja, 

felvonva az egyik szemöldökét. – „Eltűnt” meg „felszívódott”. 

Úgy beszélsz, mintha apád valami varázsló lett volna. 

 – Hová ment? 

 – Most mondtam. Nem figyelsz? 

 – Jack Kiley faházába? 

 – Néha, igen. – Kat érzékelte az egyre növekvő ingerültséget 

az anyja hangjában. – Egyszer horgászni is volt Tommy 

bácsival. Már nem emlékszem, hol. Valahol a North 

Fork-félszigeten. És rémlik, hogy egyszer golfozni is elment 

néhány kollégájával. Ez minden. A barátaival utazott el. 

 – Nem emlékszem, hogy téged egyszer is magával vitt volna. 

 – Ó, pedig elvitt. 

 – Hová? 

 – Mit számít az ma már? Apád szerette kiereszteni a gőzt a 

fiúkkal. Golf, horgászat, vadászat. A férfiak ezt csinálják. 

 Az anyja olyan erővel kente a majonézt a kenyérre, mintha 

festéket vakarna. 

 – Hová ment, Anya? 

 – Most mondtam! – kiabálta az anyja, és elejtette a kést. – A 

francba, nézd, mit csináltam miattad. 

 Kat felemelkedett a székről, hogy felvegye a kést. 



 – Te csak maradj a fenekeden, kisasszony! Majd én 

felveszem. – Az anyja lehajolt a késért, bedobta a mosogatóba, és 

fogott egy másikat. Öt régi McDonald’s pohár állt az 

ablakpárkányon még 1977-ből: Vigyor, Ronald McDonald, 

McCheese polgármester, Big Mac és Crook kapitány. A teljes 

készlet hat pohárból állt, de Farrell összetörte a Hambetörőt, 

amikor eltalálta egy frizbivel hétévesen. Évekkel később vett egy 

eredeti hambetörős poharat az eBayen, de az anyja nem volt 

hajlandó odatenni a többi mellé. 

 – Anya? 

 – Mi az? – Nekiállt ismét a szendvicsnek. – Mi a nyavalyáért 

faggatsz ezekről a dolgokról éppen most? Apád, Isten 

nyugosztalja, majdnem húsz éve halott. Mit számít az, hová 

ment? 

 – Tudnom kell az igazat. 

 – Miért? Miért hozod fel, főleg most, amikor az a szörnyeteg, 

aki meggyilkolta, végre halott? Zárjuk le az egészet! Vége. 

 – Apa Cozone-nak dolgozott? 

 – Micsoda? 

 – Korrupt zsaru volt? 

 Ahhoz képest, hogy az imént még felállni is alig tudott, az 

anyja szédítő sebességgel pördült meg. 

 – Hogy merészeled? – Tétovázás nélkül pofon vágta Katet. A 

bőrön csattanó bőr hangja szinte fülsiketítő volt a néma 

konyhában. Katnek könnyek szöktek a szemébe, azonban nem 

fordult el, még csak nem is nyúlt égővörös arcához. Az anyja 

összeroskadt. – Ne haragudj... Nem akartam... 

 – Cozone-nak dolgozott? 

 – Hagyd abba, kérlek! 

 – Így tudta megvenni azt a lakást New York Cityben? 



 – Mi? Nem, dehogy. Kapott egy jó ajánlatot, nem emlékszel? 

Megmentette annak a pasasnak az életét. 

 – Milyen pasasnak? 

 – Hogy érted azt, hogy milyen pasasnak? 

 – Milyen pasasnak? Mi a neve? 

 – Honnan tudjam? 

 – Mert azt tudom, hogy Apa sok ügyet megoldott zsaruként, 

arra viszont nem emlékszem, hogy akár egyetlen ingatlanmágnás 

életét is megmentette volna, vagy te igen? Miért fogadtuk el csak 

úgy a sztoriját? Miért nem kérdeztük meg tőle? 

 – Miért nem kérdeztük meg... – ismételte az anyja. 

Kibogozta a kötényét, a kelleténél kissé erősebben húzva meg a 

madzagot. – Úgy érted, mint te most? Miért nem vallattam ki? 

Mintha apád valami bűnöző lett volna? Te megtennéd vele, a 

saját apáddal? Kérdéseket szegeznél neki, és hazugnak neveznéd 

a saját otthonában? 

 – Nem így értettem – felelte Kat, azonban a hangja erőtlen 

volt. 

 – Akkor hogy értetted? Mindenki túloz, Kat. Te is tudod. 

Főleg a férfiak. Talán apád nem mentette meg az életét. Talán 

csak... mit tudom én, elkapott egy betörőt, aki kirabolta, vagy 

segített neki megúszni egy parkolási bírságot. Nem tudom. Apád 

azt mondta, megmentette az életét. Nem vontam kétségbe a 

szavait. Ott volt például Tessie férje, Ed. Sántított, emlékszel? 

Mindenkinek azt mesélte, hogy srapnel fúródott a lábába a 

háborúban. De sosem harcolt, mert rövidlátó volt, irodai 

szolgálatra osztották be. A lába akkor sérült meg, amikor 

tizenhat évesen legurult a metró lépcsőjén. Gondolod, hogy 

Tessie minden alkalommal hazugnak nevezte, amikor elmesélte 

azt a sztorit? – Az anyja lerakta az asztalra a szendvicset. 



Ráhelyezte a kést, hogy átlósan kettévágja, ahogy Kat bátyja 

szerette. Pedig Kat, az örök lázadó mindig ragaszkodott hozzá, 

hogy az övé két téglalap legyen. Az anyjának, szokásával 

ellentétben, most eszébe jutott ez: elfordította a kést, és 

pontosan a közepén vágta ketté a szendvicset. Sosem voltál 

férjnél – mondta halkan. – Te ezt nem tudod. 

 – Mit nem tudok? 

 – Mindnyájunknak megvannak a magunk démonai. De a 

férfiak? Nekik sokkal rosszabbak. A világ állandóan azt 

sulykolja beléjük, hogy vezetők, nagyok, erősek, bátornak kell 

lenniük, és sok pénzt kell keresniük, nagy lábon kell élniük. Pedig 

nem így van, ugye? Nézd csak meg a környékbeli férfiakat! Mind 

túl sokat dolgoztak. És amikor hazaértek, mi várta őket? Lárma 

és problémák. Valamit mindig meg kellett javítani. A számlákkal 

folyton el voltak maradva. Mi, nők, mi tudjuk. Az élet egy 

taposómalom. Minket arra tanítottak, hogy ne reméljünk, és ne 

akarjunk túl sokat. De a férfiak? Ők ezt sosem fogják fel. 

 – Hová ment, Anya? 

 Az anyja behunyta a szemét. 

 – Edd meg a szendvicsedet! 

 – Cozone megbízásait hajtotta végre? 

 – Talán. – Majd: – Nem hiszem. 

 Kat kihúzta a széket az anyjának, hogy le tudjon ülni. Az 

anyja úgy roskadt le, mint akinek hirtelen elvágták a 

térdszalagjait. 

 – Mit csinált? – kérdezte Kat. 

 – Emlékszel Garyre? 

 – Flo férje volt. 

 – Igen. Állandóan a lovira járt, emlékszel? Mindenüket 

eljátszotta. Mennyit sírt miatta Flo... Tommy bátyád túl sokat 



ivott. Minden éjjel otthon aludt, de tizenegy előtt ritkán ért 

haza. Beugrott a pubba egy percre, aztán az egy percből órák 

lettek. Férfiak... Mindannyiuknak kellett valami. Volt, aki ivott. 

Volt, aki szerencsejátékra szórta el a pénzét. Mások kurvákra. 

Megint mások, a szerencsésebbek, rátaláltak az egyházra, bár én 

sose bírtam az álszent szövegüket. A lényeg az, hogy a férfiaknak 

a valódi élet sosem elég. Tudod, mit mondott mindig az apám, a 

te nagyapád? – Kat megrázta a fejét. – Ha egy férfinak van 

elegendő ennivalója, akkor növeszteni akar egy második szájat. 

Volt ennek egy mocskosabb változata is, azt most nem ismétlem 

meg. 

 Kat megfogta az anyja kezét. Próbálta felidézni, mikor 

csinált ilyet utoljára – mikor érintette meg a saját anyját –, 

azonban egyetlen emlékkép sem ugrott be. 

 – És Apa? 

 – Te mindig azt hitted, apád akarta, hogy neked ne ilyen 

életed legyen. De én voltam az. Én nem akartam, hogy itt 

ragadj. 

 – Annyira gyűlölted ezt az egészet? 

 – Nem. Ez volt az életem. Nincs semmim ezen kívül. 

 – Nem értem. 

 Az anyja megszorította Kat kezét. 

 – Ne kényszeríts rá, hogy szembenézzek azzal, amivel nem 

akarok szembenézni! – mondta. – Vége. A múltat nem tudjuk 

megváltoztatni. Viszont alakítani tudunk rajta. Én döntöm el, 

melyik emlékeket tartom meg, nem te. 

 – Anya? – szólalt meg Kat olyan gyengéden, amennyire csak 

tudott. 

 – Mi az? 

 – Ezek nem emlékek. Inkább illúziók. 



 – Mi a különbség? – Az anyja elmosolyodott. – Te is itt éltél, 

Kat. 

 Kat hátradőlt a széken. 

 – És? 

 – Gyerek voltál még, igaz, de okos gyerek, a korodhoz képest 

nagyon érett. Rajongva szeretted apádat, mégis észrevetted, 

hogy néha eltűnt. Átláttál a hamis mosolyokon és a színlelt 

kedvességemen, amikor hazajött. És te is félrefordítottad a 

fejedet, nem igaz? 

 – Most nem fordítom félre. – Kat ismét megfogta az anyja 

kezét. – Kérlek, mondd el, hová ment! 

 – Őszintén? Nem tudom. 

 – De többet tudsz annál, mint amit elmondasz nekem. 

 – Apád jó ember volt. Gondoskodott rólad és a testvéreidről. 

Megtanította neked, mi a helyes, és mi a helytelen. Sokat 

dolgozott, hogy mindhárman egyetemre mehessetek. 

 – Szeretted? – kérdezte Kat. 

 Az anyja tenni-venni kezdett, elmosott egy csészét a 

mosogatóban, visszarakta a majonézt a hűtőbe. 

 – Olyan jóképű volt, amikor megismerkedtünk. Minden lány 

vele akart randevúzni. – A távolba révedt. – Akkoriban még én 

sem néztem ki rosszul. 

 – Most sem nézel ki rosszul. – Az anyja elengedte a füle 

mellett a megjegyzést. – Szeretted, Anya? 

 – Amennyire tőlem tellett – felelte, és addig pislogott, amíg a 

tekintete vissza nem tért a jelenbe. – De az sosem elég. 



Huszonötödik fejezet 

 

Kat elindult vissza a 7-es metró állomása felé. Nemrég érhetett 

véget a tanítás, mert hatalmas hátitáskával felszerelt gyerekek 

mászkáltak mindenfelé, többségük az okostelefonjával játszott 

közben. Két lány a St. Francis Középiskola szurkolói 

egyenruhájában feszített. Kat, a környezete legnagyobb 

meglepetésére, másodikos korában maga is tagja volt a 

pomponlányok csapatának. Az egyik rigmusuk a régi klasszikus 

volt: „Mi vagyunk a St. Francis, nincsen nálunk rangosabb, ha 

nem hallasz, lehet ez még hangosabb.” Ezt addig ismételték 

egyre hangosabban és hangosabban, ameddig csak bírták. A 

másik rigmust – elmosolyodott, ahogy eszébe jutott – akkor 

vették elő, amikor a csapatuk hibát követett el. Tapsoltak is 

hozzá, miközben azt kiabálták az ellenfélnek: „Nincsen sírás, 

nincsen jaj, így is kikaptok, semmi baj.” Néhány évvel ezelőtt 

Kat elment egy meccsre, és feltűnt neki, hogy megváltoztatták a 

szöveget, és az „így is kikaptok” helyére a politikailag 

korrektebb „így is nyerünk” került. 

 Fejlődés? 

 Kat éppen Tessie háza előtt járt, amikor megcsörrent a 

mobilja. Chaz volt az. 

 – Megkaptad az üzenetemet? 

 – A rendszámról? Igen, köszönöm. 

 – Zsákutca? 

 – Igen, azt hiszem. 

 – Csak mert volt valami a rendszámmal kapcsolatban, ami 

nem hagyott nyugodni – mondta Chaz. 



 Katnek hunyorognia kellett az erős napsütésben. 

 – Micsoda? 

 – A nyilvántartás szerint a rendszám egy fekete Lincoln 

Town Carhoz tartozik. Egy sima limuzinhoz, nem egy 

nyújtotthoz. Tudsz valamit a nyújtott limókról? 

 – Nem, nem igazán. 

 – Mindegyik egyedi darab. Fognak egy szabványméretű 

limuzint, mindent kiszednek a belsejéből, azután szó szerint 

kettévágják. Széthúzzák, beillesztik az előre legyártott kiegészítő 

elemet, és újraépítik a belsejét tévével, bárpulttal vagy bármi 

egyébbel kiegészítve. 

 Még több gyerek sétált el mellette, hazafelé tartottak az 

iskolából. Katnek ismét eszébe jutott a saját gyerekkora. Annak 

idején a tanítás vége felért egy örömünneppel. Most egyik 

tizenéves sem szólt egy árva szót sem. Némán nyomogatták a 

telefonjukat. 

 – Oké, értem – mondta Kat. – Mi következik ebből? 

 – Csak annyi, hogy James Isherwood forgalmijában nem egy 

„nyújtott” limuzin szerepel. Lehetett volna apró tévedés is, nem 

nagy ügy. De utánanéztem. Az autónak személyszállítási 

engedélye sincsen. Erre is mondhatnánk, hogy nem nagy ügy. 

Ha a kocsi magántulajdonban van, akkor nem feltétlenül 

szükséges. Viszont a pasasnak, akivel elment a srác anyja, nem 

Isherwood a neve, igaz? 

 – Igaz – mondta Kat. 

 – Ezért tovább kutakodtam. Mi baj lehet belőle, ugyebár. 

Felhívtam Isherwood otthoni számát. 

 – És? 

 – Nem volt otthon. Rátérek a lényegre, jó? Isherwood 

Islipben lakik, de egy energetikai vállalat dallasi központjában 



dolgozik. Sokat repül. Most is ott van. Ezért a limuzinját a 

reptéri parkolóban szokta lerakni. 

 Jeges borzongás kúszott végig Kat nyakszirtjén. 

 – És valaki ellopta a rendszámtábláját. 

 – Pontosan. – Amatőrök szoktak autót lopni bűncselekmény 

elkövetéséhez. Ámbár az nem túl jó ötlet. Az autólopásokat 

ugyanis azonnal jelentik a rendőrségnek. Ha viszont csak egy 

rendszámtáblát csennek el, méghozzá egy hosszú távú 

parkolóban veszteglő autóról, akkor napok vagy akár hetek is 

eltelhetnek, mire jelentik az esetet. És még akkor is jóval 

nehezebb kiszúrni egy rendszámtáblát, mint egy egész autót. 

Egy lopott autó esetén a rendőrség pontosan tudja, milyen 

gyártmányt és típust keressen. Persze egy lopott rendszámtábla 

esetén, főleg, ha az illető elég okos ahhoz, hogy ugyanolyan 

típusról lopja le... – Kat? – szakította félbe Chaz a 

gondolatmenetet. 

 – Mindent ki kell derítenünk Dana Phelpsről, amit csak 

lehet! Próbáljuk meg bemérni a telefonját! Nézzük meg az 

SMS-eit! 

 – Nem a mi körzetünk. Connecticutban élnek. 

 Tessie házának ajtaja kinyílt, és Tessie lépett ki rajta. 

 – Tudom – felelte Kat. – Megmondom, mi legyen. Küldj át 

mindent e-mailben Schwartz nyomozónak a Greenwichi 

Rendőrkapitányságra. Majd később felhívom. 

 Kat lerakta a telefont. Mi a fene folyik itt? Eljátszott a 

gondolattal, hogy felhívja Brandont, azonban az még korai lett 

volna. Előbb át kell gondolnia. Chaznek igaza volt – ez nem az ő 

ügyük. Ez nyilvánvaló volt. Ráadásul Katnek jelen pillanatban 

akadtak egyéb problémái is. Az lesz a legjobb, ha átpasszolja Joe 

Schwartznak, és kész. 



 Tessie elindult felé. Katnek bevillant a kép, amikor 

kilencéves korában a konyhaajtó mögött lapulva kihallgatta 

Tessie-t, amint azért zokog, mert ismét terhes lett. Tessie az a 

fajta volt, aki képes mindenen mosolyogni. Tizenkét év alatt 

nyolc gyereket szült egy olyan korban, amikor a férjek előbb 

ittak volna a pöcegödörből, semmint kicseréljenek egy pelenkát. 

A gyerekei most az ország különböző pontjain éltek, mintha egy 

hatalmas kéz szórta volna szanaszét őket. Némelyik közülük 

folyamatosan költözött. Egy általában mindig otthon lakott a 

szülői házban. Tessie-t nem zavarta. Se nem örült, se nem 

bánkódott miatta. Az anyaság véget ért számára, legalábbis az 

intenzív robotolás része. Felőle nyugodtan jöhettek-mehettek a 

gyerekek. Vagy készített tonhalas szendvicset Briannek, vagy 

nem. Már nem érdekelte. 

 – Minden rendben van? – kérdezte Tessie. 

 – Igen, jól vagyok. 

 Tessie kétkedő pillantást vetett rá. 

 – Van kedved bejönni egy percre? 

 – Persze – felelte Kat. – Szívesen. 

 Katnek mindig Tessie volt a kedvence az anyja barátnői 

közül. Kislány korában az állandó káosz és kimerültség ellenére 

Tessie mindig szakított időt arra, hogy beszélgessen vele. Kat 

eleinte aggódott, hogy ez csak újabb teher a vállán, azonban 

idővel rájött, hogy nem erről van szó: Tessie tényleg élvezte a 

társaságát. Tessie nehezen találta meg a hangot a saját 

lányaival, és Katnek is hasonló problémái voltak az anyjával. 

Egyesek talán különlegesnek nevezték volna a kapcsolatukat, de 

inkább az lehetett a magyarázat, hogy nem álltak rokonságban 

egymással, így mindketten el tudták engedni magukat. 

 A vérségi kötelék talán tényleg mindent megnehezít. 



 Tessie egy elöregedett Tudor-stílusú házban élt. Elég tágas 

volt, bár amikor még tízen laktak benne, leginkább egy zsúfolt 

munkásszállásra emlékeztetett. A kocsifelhajtót alacsony kerítés 

szegélyezte. Tessie kinyitotta a kaput, és hátramentek az 

aprócska kertbe. 

 – Megint rossz évünk van – mondta Tessie a 

paradicsompalántákra mutatva. – Ez a globális felmelegedés 

mindent kicsinál. – Kat leült a padra. – Kérsz valamit inni? 

 – Nem, köszönöm. 

 – Akkor halljuk! – Tessie széttárta a karját. – Mondd el! 

 Kat pedig elmondta. 

 – A kis Willy Cozone – ingatta a fejét Tessie, amikor Kat 

befejezte. – Ugye, tudod, hogy ő is erről a környékről származik? 

A Farrington Streeten nőtt fel, az autómosó mellett. – Kat 

bólintott. – A bátyám, Terry, együtt járt vele a Bishop Reilly 

Középiskolába. Cozone cingár gyerek volt. Elsős korában 

elhányta magát az iskolában. Leokádta az órát tartó apácát az 

óra kellős közepén. Bűzlött tőle az egész tanterem. A gyerekek 

csúfolni kezdték miatta. Büdinek vagy Bűzbombának, vagy 

valami ilyesminek hívták. Nagyon eredeti. – Megrázta a fejét. – 

Tudod, hogyan vetett véget ennek? 

 – Minek? 

 – A csúfolódásnak. 

 – Nem. Hogyan? 

 – Ötödikes korában halálra verte az egyik osztálytársát. 

Kalapácsot vitt magával az iskolába, és fejbe vágta vele. 

Szabályosan kilyukasztotta a koponyáját. 

 Kat hitetlenkedve meredt rá. 

 – Ezt nem láttam az aktájában. 

 – Titkosították, vagy az is lehet, hogy el sem ítélték, elvégre 



még kiskorú volt. Nem tudom. Igyekeztek nem nagydobra verni. 

– Kat a fejét csóválta. – Amíg Cozone a környéken lakott, 

rendszeresen tűntek el háziállatok, ha érted, mire gondolok... 

Néha találtak egy mancsot vagy fület a kukában. Ilyen volt. 

Tudod, hogy az egész családját megölték. 

 – Igen – mondta Kat. – Éppen ezért nem tudom elhinni, 

hogy apám neki dolgozott. 

 – Fogalmam sincs, hogy így volt-e, vagy sem. – Tessie 

tevékenykedni kezdett a kertben, nekiállt visszakötözni a 

palántákat a karókhoz. 

 – Mit tudsz, Tessie? – A nő egy kis paradicsomot 

vizsgálgatott. Még túl kicsi és túl zöld volt. Nem szedte le, 

hagyta, hadd nőjön tovább. – Itt voltál te is – folytatta Kat. – 

Tudtál apám eltűnéseiről. 

 – Igen, tudtam. Anyád mindig úgy tett, mintha minden 

rendben lenne. Még nekem meg Flónak is hazudott. 

 – Tudod, hová ment apa? 

 – Nem, konkrétan nem. 

 – De azért vannak sejtéseid. 

 Tessie abbahagyta a paradicsomok babrálását, és felállt. 

 – Kétfélét gondolok erről. 

 – Úgymint? 

 – Egyfelől azt, hogy semmi közöm hozzá. És neked sincs 

semmi közöd hozzá. Régen történt, hosszú idő eltelt azóta. 

Tiszteletben kellene tartanunk anyád kívánságát. 

 Kat bólintott. 

 – Megértem. 

 – Köszönöm. 

 – Másfelől? 

 Tessie leült Kat mellé. 



 – Amikor az ember fiatal, azt hiszi, mindenre tudja a választ. 

Jobboldali vagy baloldali, a másik oldal pedig csak a hülyék 

gyülekezete. Te is tudod, hogy megy ez. De amint kissé idősebb 

lesz, rájön, hogy a dolgok nem feketék vagy fehérek, kezdi 

meglátni a szürke különböző árnyalatait. Most már tudom, hogy 

azok a hülyék, akik azt hiszik, mindenre tudják a választ. Soha 

semmi nem ilyen egyszerű. Érted, miről beszélek? 

 – Igen. 

 – Nem azt mondom, hogy nem létezik jó vagy rossz. Azt 

viszont igen, hogy ami az egyiknek jó, az nem biztos, hogy jó a 

másiknak is. Az imént beszéltél róla, hogy anyád összekeveri az 

emlékeket az illúziókkal. Nincs ezzel semmi baj. Ez az ő 

túlélőtaktikája. Vannak, akiknek illúziókra van szükségük. 

Másoknak pedig, mint neked, válaszokra. – Kat várt. – 

Mérlegelned kell a fájdalmat is – mondta Tessie. 

 – Ezt meg hogy érted? 

 – Ha elmondom, amit tudok, az fájni fog neked. Valószínűleg 

nem is kicsit. Szeretlek. Nem akarok fájdalmat okozni neked. 

 Kat tudta, hogy az anyjával és Flóval ellentétben Tessie nem 

szokta túldramatizálni a dolgokat. Ezt a figyelmeztetést 

komolyan kellett vennie. 

 – Meg tudok birkózni vele – jelentette ki Kat. 

 – Efelől nem volt kétségem. Ráadásul ezzel feloldhatjuk az 

állandó bizonytalanság és nem tudás okozta fájdalmat. Ami 

szintén nem elhanyagolható. 

 – Sőt, szerintem nagyobb fájdalommal jár – mondta Kat. 

 – Ezzel nem vitatkozom – sóhajtott fel Tessie. – Viszont van 

még egy probléma. 

 – Micsoda? 

 – Ez az információ... Nincs rá semmilyen bizonyítékom, 



pusztán pletykákon alapszik. Gary egy barátja... emlékszel 

Garyre? 

 – Flo férje. 

 – Igen. Na, hát Gary barátja elmondta Garynek, Gary 

elmondta Flónak, Flo pedig nekem. Az is lehet, hogy egy szó sem 

igaz belőle. 

 – De te nem így gondolod – mondta Kat. 

 – Így van, én nem így gondolom. Én azt gondolom, ez az 

igazság. 

 Tessie nagy levegőt vett, mint aki valami nehéz feladatra 

készül. 

 – Jól van – próbálta megnyugtatni Kat a tőle telhető 

leggyengédebb hangon. – Mondd el! 

 – Apádnak volt egy barátnője. – Kat kettőt pislogott. Tessie 

figyelmeztette, hogy amit mondani fog, az fájni fog. Biztosan így 

is lesz, gondolta Kat. Ám a szavak egyelőre csak súrolták a bőrét, 

nem sebezték meg. Tessie Katre szegezte a tekintetét, és 

folytatta: – Mondhatnánk, hogy nem nagy ügy, elvégre fogadni 

mernék, hogy a városban lakó nős férfiak legalább felének volt 

barátnője, de akadt néhány dolog, ami különlegessé tette ezt az 

egészet. 

 Kat nyelt egyet, igyekezett rendezni a gondolatait. 

 – Például micsoda? 

 – Biztos, hogy nem kérsz valamit inni? 

 – Nem, Tessie néni, köszönöm. – Kat kihúzta magát a 

széken. – Mitől volt apám esete különleges? 

 – Először is, azért, mert a jelek szerint tartós volt. Apád elég 

sok időt töltött vele. A legtöbb férfi egyéjszakás vagy egyórás 

kalandokba keveredik, elmegy egy sztriptízbárba, vagy lefekszik 

valamelyik kolléganőjével. Ez nem ilyen volt. Hanem jóval 



komolyabb. Legalábbis a pletykák szerint. Ezért tűnt el 

napokra. Olyankor együtt elutaztak, azt hiszem, nem tudom. 

 – Anya tudott róla? 

 – Sejtelmem sincs, kedvesem. – Majd: – Igen, azt hiszem. 

 – Miért nem hagyta el apát? 

 Tessie elmosolyodott. 

 – És hová ment volna? Anyád három gyereket nevelt. Apád 

volt a férj, a családfenntartó. Akkoriban nem voltak választási 

lehetőségeink. Ráadásul anyád szerette Henryt. És Henry is 

szerette őt. 

 Kat felhorkant. 

 – Most csak viccelsz, ugye? 

 Tessie megrázta a fejét. 

 – Fiatal vagy még. Azt hiszed, a dolgok egyszerűek. Az én 

Edémnek is voltak barátnői. Tudni akarod az igazat? Nem 

érdekelt. Inkább őket, mint engem, ezt gondoltam. Itt volt ez a 

rengeteg gyerek, ráadásul állandóan terhes voltam – örültem, ha 

békén hagy, ez az igazság. Amikor fiatal az ember, el sem tudja 

képzelni, de így van. – Tehát erről van szó, gondolta Kat. Apának 

barátnője volt. Kavarogtak benne az érzelmek. A jógának 

köszönhetően látta ezeket az érzelmeket, ám mivel most 

koncentrálnia kellett, elengedte őket. – Ezzel még nincs vége – 

mondta Tessie. – Kat felemelte a fejét, és ránézett. – Ne feledkezz 

meg róla, hol élünk! Kik vagyunk. Milyen idők voltak azok... 

 – Nem értem. 

 – Apád barátnője... Legalábbis Gary barátja így mesélte. 

Szóval, nős férfi egy másik nővel? Nincs ebben semmi meglepő. A 

legtöbb embernek fel sem tűnt volna. Gary barátja is csak azért 

jegyezte meg, mert ez a barátnő, hmm, fekete volt. 

 Kat ismét csak pislogott. 



 – Fekete? Mármint afroamerikai? 

 Tessie bólintott. 

 – Azt pletykálták, bár lehet, hogy ez csak rasszista szóbeszéd 

volt, hogy valami prostituált, akit apád elkapott strichelés 

közben, így ismerkedtek meg. Nem tudom, elég hihetetlenül 

hangzik. 

 Kat szédülni kezdett. 

 – Anyám tudott erről? 

 – Én soha nem mondtam neki, ha erre vagy kíváncsi. 

 – Nem ezt kérdeztem. – Ekkor Katnek hirtelen eszébe jutott 

valami. – Várjunk csak! Flo elmondta neki, igaz? – Tessie nem 

erősítette meg, de nem is cáfolta. Kat számára ezzel fény derült 

egy újabb titokra: hogy mi volt az oka az anyja és Flo néni egy 

évig tartó mosolyszünetének. Flo beszélt neki a fekete 

prostituáltról, az anyja pedig azonnal a tagadásba menekült. 

Azonban bármennyire is felkavaró volt ez – Kat még mindig nem 

volt képes eldönteni, hogyan érzi magát, azt leszámítva, hogy 

elszomorodott –, lényegtelennek tűnt a másik kérdéshez képest. 

Ezen majd ráér később is keseregni. Jelen pillanatban Kat 

számára az volt a legfontosabb, hogy kiderítse, van-e ennek 

bármi köze az apja meggyilkolásához. – Tudod annak a nőnek a 

nevét? – kérdezte Kat. 

 – Nem teljesen. 

 Kat összevonta a szemöldökét. 

 – Nem teljesen? 

 – Engedd el, kedvesem! 

 – Tudod, hogy képtelen vagyok rá – felelte Kat. 

 Tessie nem mert a szemébe nézni. 

 – Gary azt mondta, hogy Sugar volt a művészneve, úgy 

ismerték az utcán. 



 – Sugar? 

 Tessie megvonta a vállát. 

 – Nem tudom, igaz-e, vagy sem. 

 – Sugar mi? 

 – Nem tudom. 

 Egyik mélyütés jött a másik után. Kat a legszívesebben 

összegömbölyödött volna egy sarokban, de ezt a luxust ezúttal 

nem engedhette meg magának. 

 – Tudod, mi történt Sugarrel apa meggyilkolása után? 

 – Nem – válaszolta Tessie. 

 – Ott volt...? 

 – Ez minden, amit tudok, Kat. Elmondtam mindent. – 

Tessie ismét a palántái felé fordult. – És most mit fogsz csinálni? 

 Kat elgondolkodott. 

 – Még nem találtam ki. 

 – Most már tudod az igazságot. Néha ennyi is elég. 

 – Néha – értett egyet Kat. 

 – De most nem? 

 – Valahogy úgy – felelte Kat. 

 – Az igazság talán jobb, mint a hazugságok – mondta Tessie. 

– Mégsem mindig felszabadító érzés megtudni. 

 Kat tisztában volt ezzel. Nem számított arra, hogy az 

igazság felszabadítja. Még csak arra sem, hogy boldogabbá teszi. 

Egyszerűen csak azt akarta... 

 Mit is? 

 Senkinek nem lesz jobb tőle, ha kiderül. Az anyjának 

fájdalmat okoz. Stagger ellen, aki feltehetően az apja iránti 

lojalitásból tett mindent, vádat emelnek, amiért meggyőzte 

Monte Leburne-t arról, hogy hallgasson, illetve változtassa meg 

a vallomását. Kat most már tudta az igazat. Vagy legalábbis a 



nagy részét. 

 – Köszönöm, Tessie néni. 

 – Mit? 

 – Hogy elmondtad. 

 – Nem hiszem, hogy egy „szívesen” most helyénvaló válasz 

lenne – felelte Tessie, azzal lehajolt, és felvett egy kis kerti ásót. – 

Nem fogod ennyiben hagyni, ugye, Kat? 

 – Nem, nem fogom. 

 – Akkor sem, ha azzal fájdalmat okozol másoknak. 

 – Akkor sem. 

 Tessie bólintott, és a talajba mélyesztette az ásót. 

 – Későre jár, Kat. Azt hiszem, ideje hazamenned. 

* 

A felismerés fokozatosan ülepedett le benne hazafelé a metrón. 

Könnyű lett volna dühöt, felháborodást vagy undort éreznie. 

 Az apjára mindig igazi hősként tekintett. Természetesen 

tudta, hogy az apja nem tökéletes, de mégiscsak ő volt az, aki 

felmászott a létrára, és az égboltra biggyesztette a holdat az ő 

kedvéért. Ő őszintén hitt benne – abban, hogy az apja kihozta a 

létrát a garázsból, és csak miatta odaerősítette a holdat –, de ha 

jobban belegondolt, ez is csak egy hazugság volt. 

 Néha azt képzelte, hogy az apja azért tűnt el, mert életeket 

ment, beépített ügynökként dolgozik, valami bátor és nagyszerű 

dolgot csinál. Most azonban kiderült, hogy azért hagyta 

magukra őket, és hozta a frászt a családjára, hogy egy kurvával 

henteregjen. 

 Könnyű lett volna szabadjára engednie az érzelmeit – 

undort, dühöt, felháborodást érezni, sőt, talán még gyűlöletet is. 

 De ahogyan Tessie mondta, az élet legtöbbször nem ilyen 



egyszerű. 

 A legerősebb érzelem mindenképpen a szomorúság volt 

benne. Szomorúságot érzett az apja miatt, aki olyan boldogtalan 

volt otthon, hogy végül az egész élete hazugsággá vált. 

Szomorúságot érzett az anyja miatt is, amiért arra kényszerült, 

hogy hazugságban éljen. És ha igazán őszinte akart lenni 

magához, amiatt is szomorú volt, hogy ez a hír nem rázta meg 

annyira, mint amennyire kellett volna. Mintha Kat tudat alatt 

mindig is gyanított volna valami efféle ocsmányságot. Talán ez 

volt az oka a feszült viszonyának az anyjával – ez az ostoba, 

tudatalatti meggyőződés, hogy az anyja valamiképpen nem tette 

elég boldoggá az apját, aki elment, Kat pedig attól rettegett, 

hogy soha nem jön vissza, és mindez az anyja hibája lesz. 

 Azon is eltűnődött, hogy vajon Sugar – ha tényleg így hívták 

boldoggá tette-e az apját. A szülei házasságából hiányzott a 

szenvedély. Tisztelték egymást, jó csapatot alkottak, de vajon 

elképzelhető, hogy apja ezzel a másik nővel megtapasztalta az 

igazi, romantikus szerelmet? Tételezzük fel, hogy boldog volt 

ezzel a tiltott nővel. Kat nem tudta, mit kellene éreznie ezzel 

kapcsolatban. Dühöt és undort – vagy inkább örömöt, amiért az 

apja megtalálta a boldogságot? 

 Semmi mást nem akart, csak hazamenni, lefeküdni, és sírni. 

 A telefonja nem működött a metróalagútban. Amikor feljött 

a felszínre, három nem fogadott hívás volt rajta Chaztől. Kat 

azonnal visszahívta. 

 – Mi a helyzet? 

 – Miért ilyen levert a hangod? – kérdezte Chaz. 

 – Nehéz napom volt. 

 – Amit most mondok, attól nem lesz könnyebb. 

 – Mi történt? 



 – Kiderítettem valamit a svájci bankszámláról. Azt hiszem, 

ezt neked is látnod kell. 



Huszonhatodik fejezet 

 

Titusnak elege lett a prostituáltak futtatásából. 

A világ egyre veszélyesebb, bonyolultabb és unalmasabb hellyé 

vált. Ha valakinek volt egy jól működő vállalkozása, azonnal 

megjelent egy csomó ostoba és erőszakos alak, akik be akartak 

szállni. Felbukkant a maffia, és részt követelt a haszonból. A 

lusta tahók csak a könnyű pénzkeresetet látták benne – 

megfélemlíteni egy szerencsétlen csajt, rákényszeríteni bizonyos 

dolgokra, begyűjteni a pénzt. Titus mentora, Louis Castman 

régen kiszállt a bizniszből, visszavonult valami szigetre a 

Csendes-óceán déli részén. Az internet, amely oly sok 

nagykereskedőt és közvetítőt szükségtelenné tett, a stricik dolgát 

is megnehezítette. A kurvák és a kuncsaftok könnyebben 

egymásra találtak az interneten vagy a nagyobb 

csúcsszervezőkön keresztül, akik úgy tüntették el a striciket, 

mint ahogy a Home Depot a családi barkácsboltokat. 

 A prostitúció kispályává vált Titus számára. A kockázatok 

kezdték felülmúlni a várható bevétel mértékét. 

 De mint minden iparágban, amikor az bizonyos szempontból 

elavulttá vált, a legjobb vállalkozók azonnal új lehetőségek felé 

fordultak. A technológia nem tett jót az utcán dolgozóknak, az 

interneten azonban új világok nyíltak. Egy ideig Titus egyike 

volt a csúcsszervezőknek, ám idővel túl gépiesnek, túl sterilnek 

érezte azt, hogy egy számítógépnél ülve bonyolítja a 

találkozókat és a tranzakciókat. Továbblépett, társult néhány 

nigériaival, és internetes átverésekben utazott. Nem, nem a 

klasszikus, könnyen kiszúrható, e-mailes trükkel próbálkozott, 



amikor azt hazudják valakinek, hogy sok pénz vár rá, csak kell 

egy kis kezdőtőke, hogy hozzájuthasson. Nem, Titus szakterülete 

mindig a csábítás volt – a szex, a szerelem és a kettő 

kombinációja. Egy ideig az volt a legjövedelmezőbb 

„romantikus átverése”, hogy Irakban vagy Afganisztánban 

szolgáló katonának adta ki magát. Létrehozott hamis profilokat 

a katonáinak a közösségi oldalakon, majd romantikázni kezdett 

azokkal az egyedülálló nőkkel, akikkel az interneten 

megismerkedett. Végül „vonakodva” segítséget kért tőlük egy 

laptop vásárlásához, vagy a repülőjegyre, hogy személyesen is 

találkozhassanak, esetleg egy háborús sérülés rehabilitációs 

kezelésére. Amikor gyorsan készpénzre volt szüksége, Titus úgy 

tett, mintha katona lenne, aki hirtelen megkapta az 

utazóparancsot, és áron alul el akarta adni a kocsiját. Kamu 

forgalmit és információkat küldött a potenciális vásárlóknak, és 

rávette őket, hogy a pénzt egy harmadik fél számlájára utalják. 

 Azonban ezekkel az átverésekkel is akadtak problémák. 

Először is, viszonylag kis összegeket lehetett kaszálni rajtuk, 

ugyanakkor sok energiabefektetést igényeltek. Az emberek 

ostobák voltak, igen, de egyre okosabbak lettek. Másodszor, túl 

sok amatőr hallott a módszerről, és elárasztották a piacot. A 

Katonai Nyomozóhatóság figyelmeztetéseket adott ki, és 

komolyan nyomozni kezdett az elkövetők után. Nyugat-afrikai 

partnereit ez nem különösebben izgatta, Titus számára azonban 

komoly problémát jelentett. 

 De ennél is jobban zavarta, hogy ez az egész továbbra is 

ijesztően pitiáner volt. Titus, mint minden üzletember, 

folyamatosan kereste a lehetőséget a terjeszkedésre és egy igazi 

nagy dobásra. Ezek az internetes stiklik már előrelépést 

jelentettek a lányok futtatásához képest, bár nem akkorát, mint 



szerette volna. Új kihívásra volt szüksége – valami nagyobb, 

gyorsabb, jövedelmezőbb és teljesen biztonságos vállalkozásra. 

 Majdnem az összes megtakarítását beleölte az új üzletbe. 

Aztán sokszorosan megtérült a befektetés. 

 Clem Sisont, az új sofőrt odarendelte a házba. A férfi Claude 

fekete öltönyét viselte. 

 – Hogy nézek ki? 

 Vállban kicsit bő volt rá, de nem feltűnően. 

 – Tudod, mit kell tenned. 

 – Igen. 

 – Semmilyen módon nem térhetsz el a tervtől! – mondta 

Titus. 

 – Megértetted? 

 – Persze, ez természetes. Egyenesen idehozom. 

 – Akkor indulj! 

* 

Chaz műszakja már véget ért, ezért Kat a lakására ment. Chaz a 

fényűző Lock-Horne Buildingben lakott a Park Avenue és a 

Negyvenhatodik utca sarkán. Kat két évvel ezelőtt járt már itt 

egy fogadáson, amikor Stacy az épület tulajdonosával 

randevúzott. A szóban forgó tulajdonos egy gazdag playboy 

volt, valami Wilson vagy Windsor okos, jóképű pasas, aki a 

pletykák szerint kissé megzakkant, mint Howard Hughes, és 

azóta teljesen visszavonultan élt. A közelmúltban néhány 

irodaszintet átalakítottak, és azokon is apartmanokat hoztak 

létre. 

 Ezek egyikében lakott Chaz Faircloth. A gyors, de 

kézenfekvő konklúzió: gazdagnak lenni jó. 

 Chaz a kelleténél kissé jobban kigombolt fehér ingben nyitott 



ajtót, kivillant alóla tükörsimára szőrtelenített mellkasa. Katre 

villantotta tökéletes fogsorát, és így szólt: 

 – Bújj be! 

 Kat körbehordozta tekintetét a lakásban. 

 – Sikerült meglepned. 

 – Mivel? 

 Kat tipikus agglegénykuckóra számított, ehelyett egy antik 

fabútorokkal, falikárpitokkal és keleti szőnyegekkel ízlésesen 

berendezett apartmanban találta magát. Minden egyes tárgyon 

látszott, hogy drága, mégsem voltak hivalkodóak. 

 – A berendezéssel – felelte Kat. 

 – Tetszik? 

 – Igen. 

 – Tudtam. Anyám rendezte be családi bútorokkal meg 

effélékkel. Ki akartam cserélni őket, hogy kissé jobban tükrözze 

a saját stílusomat, de aztán rájöttem, hogy a csajoknak nagyon 

bejön. Okosabbnak tűnök tőle. – Ennyit a meglepetésről. Chaz a 

bárszekrényhez lépett, és elővett egy üveg huszonöt éves Scotch 

Macallant. Kat szeme elkerekedett. – Szereted a Scotchot, igaz? 

– kérdezte a férfi. 

 Katnek minden önuralmára szüksége volt, hogy ne kezdje 

nyalogatni a szája szélét. 

 – Nem hiszem, hogy most innom kéne. 

 – Kat? 

 – Igen? 

 – Úgy bámulod ezt az üveget, ahogy én a szép dekoltázsokat 

szoktam. – Kat elhúzta a száját. Chaz rámosolygott. – Kóstoltál 

már valaha huszonöt évest? 

 – Huszonegy évest ittam egyszer. 

 – És? 



 – Majdnem megkértem a kezét. 

 Chaz felkapott két poharat. 

 – Nyolcszáz dollárt is elkérnek egy ilyen üvegért. 

 Töltött mindkettőjüknek, és az egyik poharat odaadta 

Katnek. Kat úgy fogta meg, mintha egy madárfiókát tartana a 

kezében. 

 – Egészségedre! – Kat aprót kortyolt a nedűből. Behunyta a 

szemét. Úgy érezte, ezt az italt képtelenség nyitott szemmel inni. 

– Milyen? – kérdezte Chaz. 

 – Ha agyonlőlek, hazavihetem az egész üveggel? 

 Chaz felnevetett. 

 – No, csapjunk a lovak közé! – Kat majdnem megrázta a 

fejét, hogy ne, az még várhat. Nem érdekelte a svájci 

bankszámla. A felismerés, hogy miből állt az élete – miből állt a 

szülei élete – kezdte áttörni a mentális blokádokat, amelyeket 

felállított. Minden utca minden házában egy család él a 

homlokzat mögött. Ránézünk, és azt gondoljuk, tudjuk, mi 

folyik odabent, noha igazából fogalmunk sincs róla. Ez biztos – 

állandóan meg vagyunk vezetve. Ezt még fel lehet dolgozni. De 

azt, hogy házon belül élve sem volt a leghalványabb fogalma se a 

boldogtalanságról, az összetört álmokról, a hazugságokról és a 

szeme előtt zajló színjátékról, Kat képtelen volt megemészteni, 

és szíve szerint csak ült volna ezen a tökéletes bőrkanapén ezt az 

első osztályú italt kortyolgatva, amíg el nem zsibbad mindene. – 

Kat? 

 – Figyelek. 

 – Mi ez az egész veled meg Stagger kapitánnyal? 

 – Jobb, ha kimaradsz belőle, Chaz. 

 – Visszajössz hamarosan? 

 – Nem tudom. Nem fontos. 



 – Komolyan mondod? 

 – Teljesen – felelte Kat. Ideje volt témát váltani. – Azt 

hittem, a számozott svájci bankszámla miatt akarsz beszélni 

velem. 

 – Igen. 

 – Nos? 

 Chaz lerakta a poharát. 

 – Megtettem, amit kértél. Kapcsolatba léptem az 

ismerősöddel a pénzügyminisztériumban. Csak annyit kértem 

tőle, hogy vegye fel a számlaszámot azok közé, amelyeket 

megfigyelés alatt tartanak. Amúgy jó hosszú az a lista. Az 

adóhivatal keményen ráfeküdt a titkos svájci számlákra, a 

svájciak viszont nem adják könnyen az infokat. Azokkal a 

számlákkal, amelyeknél nem merül fel a terrorizmus 

megalapozott gyanúja, kevesebb idejük van foglalkozni, ezért 

szerintem ennek a számlának az adatait még nem kérték ki a 

svájciaktól. 

 – Miért kérték volna? 

 – Azt mondtad, hogy ez egy új számlaszám, igaz? 

 – Igen. Dana Phelps állítólag most nyitotta. 

 – Pontosan mikor? 

 – Nem tudom. Az alapján, amit a pénzügyeit intéző pasas 

mondott, arra következtettem, hogy két nappal ezelőtt 

nyithatta, amikor átutalta rá a pénzt. 

 – Az lehetetlen – felelte Chaz. 

 – Miért? 

 – Mert valaki már beadott egy SAR-t a számlával 

kapcsolatban. Gyanúsan nagy összeget utaltak rá. 

 Kat lerakta a poharát. 

 – Mikor? 



 – Egy héttel ezelőtt. 

 – Tudod, hogy pontosan mi van abban a jelentésben? 

 – Egy massachusettsi lakos több mint háromszázezer dollárt 

utalt ugyanerre a számlaszámra. 

 Chaz felnyitotta a dohányzóasztalon álló laptopját, és 

gépelni kezdett. 

 – Megvan a neve annak az illetőnek, aki átutalta a pénzt? – 

kérdezte Kat. 

 – Nem, az nem szerepelt a jelentésben. 

 – Ki jelentette a tranzakciót? 

 – Egy Asghar Chuback nevű férfi. A Parsons, Chuback, 

Mitnick és Bushwell Befektetési és Biztonsági Tanácsadó cég 

egyik tulajdonosa. A massachusettsi Northamptonból. 

 Chaz Kat felé fordította a laptopot. A Parsons, Chuback, 

Mitnick és Bushwell honlapja a vastag, elefántcsontszínű, 

gravírozott lógóval ellátott névjegykártya digitális megfelelője 

volt – gazdag, különleges, elegáns azt üzente, hogy legalább 

nyolc számjegyű portfolió nélkül szóba sem állnak az emberrel. 

 – Schwartz nyomozónak beszéltél erről? – kérdezte Kat. 

 – Még nem. Ami azt illeti, a lopott rendszámtábla sem hozta 

lázba. 

 Az oldalon különböző linkek szerepeltek, amelyek 

vagyonkezelést, intézményi szolgáltatásokat és globális 

befektetéseket ajánlottak. A diszkréció és a titoktartás rendkívül 

nagy hangsúlyt kapott. 

 – Ezeket sosem fogjuk szóra bírni – állapította meg Kat. 

 – Tévedés. 

 – Hogyhogy? 

 – Ugyanezt gondoltam én is, de azért felhívtam őket – 

mondta Chaz. – Hajlandó találkozni velünk. Meg is beszéltünk 



egy időpontot. 

 – Chubackkal? 

 – Igen. 

 – Mikor? 

 – Bármikor ma este. A titkárnője azt mondta, hogy a 

tengerentúli piacokkal dolgozik, ezért egész éjszaka fent lesz. 

Fura... Az volt az érzésem, mintha alig várná, hogy beszélhessen 

velünk. Kocsival nagyjából három óra az út. – Lecsukta a 

laptopot, és felállt. – Én vezetek. 

 Kat nem akarta, hogy együtt menjenek. Megbízott Chazben, 

ám egyelőre nem avatta be minden részletbe, főleg a Jeff-Ronhoz 

fűződő személyes kapcsolatába. Ez nem az a fajta újság volt, 

amit szeretett volna a munkahelyén nagydobra verni. Ráadásul 

három óra egy kocsiban Chazzel – oda-vissza hat – még túl nagy 

kihívásnak tűnt számára, és nem volt biztos benne, hogy meg 

tudna birkózni vele. 

 – Egyedül is eltalálok oda – mondta Kat. – Te maradj itt, 

arra az esetre, ha utána kellene nézni valaminek. 

 Arra számított, hogy a férfi vitatkozni fog. Nem tette. 

 – Oké – felelte Chaz. – De gyorsabban odaérsz, ha az én 

kocsimmal mész. Gyere, itt van a garázs a sarkon. 

* 

Martha Paquet az ajtóhoz cipelte a bőröndjét. Régi bőrönd volt 

még abból az időből, mielőtt a gurulósakat feltalálták volna, de 

az is lehet, hogy Harold már akkor is túl sóher volt. Harold utált 

utazni, leszámítva az évenként kétszeri „vegasi kiruccanásokat” 

az ivócimboráival, amelyeket cinkos kacsintások és kuncogások 

követtek hetekig. Azokra az utakra egy drága Tumi utazótáskát 

vitt magával – kizárólag ő használhatta azonban évekkel ezelőtt, 



még a válás kimondását megelőzően magával vitte, és vele 

együtt gyakorlatilag minden értéküket a lakásból. Harold nem 

várta meg a bíróság döntését. Bérelt egy kamiont, kipakolta a 

lakást, és azt mondta Marthának: „Pereld vissza, ha tudod, te 

kurva!” 

 Sok idő eltelt azóta. 

 Martha kinézett az ablakon. 

 – Őrültség ez az egész – mondta a húgának, Sandinek. 

 – Csak egyszer élsz. 

 – Igen, tudom. 

 Sandi átölelte. 

 – És annyira megérdemled. Anya meg Apa is örülne neki. 

 Martha felvonta a szemöldökét. 

 – Azt azért kétlem. 

 A szüleik mélyen vallásos emberek voltak. Azok után, hogy 

évekig szenvedett Harold erőszakos viselkedése miatt – nincs 

értelme belemenni a részletekbe –, Martha visszaköltözött ide, 

hogy segítsen az apjának halálos beteg édesanyja ellátásában. 

Ám ahogy az gyakran megesik, az apja, az egészségesebbik 

kettejük közül, hat évvel ezelőtt váratlanul szívrohamot kapott, 

és meghalt. Az anyja végül tavaly hunyt el. Ő szilárdan hitte, 

hogy a mennyországba jut a férjével – azt állította, hogy alig 

várja a napot –, de ez nem akadályozta meg abban, hogy az 

utolsó pillanatig kapaszkodjon e halandó világhoz, mindenféle 

gyötrelmes kezelést vállalva. 

 Martha egész idő alatt az anyja mellett maradt, egyszerre 

volt az ápolója és a társalkodónője. Nem bánta. Fel sem merült, 

hogy az anyját öregek otthonába szállítsák, vagy felvegyenek 

valakit mellé. Az anyja hallani sem akart volna róla, Martha 

pedig nagyon szerette az anyját, ezért soha szóba sem hozta ezt a 



témát. 

 – Éppen elég hosszú időre félretetted a saját életedet – 

emlékeztette Sandi. – Megérdemelsz egy kis szórakozást. – 

Martha is így gondolta. Voltak próbálkozásai a válás után, ám az 

anyja ápolása, illetve a saját bizalmatlansága a férfiak iránt 

megakadályozta, hogy bármi legyen belőlük. Martha sosem 

panaszkodott. Nem az a fajta volt. Sok mindennek tudott örülni 

az életben. Nem kért, és nem számított többre. Azonban ez nem 

jelenti azt, hogy ne sóvárgott volna utána. – Egyetlen emberen 

múlik, hogy megváltozzon az életed – mondta Sandi. – Rajtad. 

 – Igen. 

 – Sosem jutsz el a következő fejezethez az életedben, ha 

mindig csak a legutóbbit olvasod újra meg újra. 

 Sandi jót akart a sok kis életbölcsességével. Minden pénteken 

kiposztolta őket a Facebookra, legtöbbször egy virágokat vagy 

tökéletes naplementét ábrázoló képpel együtt. Ő Sandi 

közmondásainak nevezte őket, bár természetesen egyiket sem a 

húga írta. 

 Fekete limuzin állt meg a ház előtt. Marthának elszorult a 

torka az izgatottságtól. 

 – Ó, Martha, ez a kocsi gyönyörű! – visította Sandi. 

 Martha képtelen volt megmozdulni. Még akkor is az ablaknál 

állt, amikor a sofőr kiszállt a kocsiból, és a bejárati ajtó felé 

indult. Egy hónappal ezelőtt, Sandi hosszas unszolására, Martha 

regisztrált az egyik internetes társkereső oldalon. Legnagyobb 

meglepetésére szinte azonnal online flörtbe bonyolódott egy 

Michael Craig nevű csodálatos férfival. Őrültségnek tűnt, ha 

jobban belegondolt – annyira nem vallott rá –, régebben maga is 

gúnyolódott rajta, hogy a mai fiataloknak milyen gyerekes 

elképzeléseik vannak egy valódi kapcsolatról, ugyan mit tudnak 



róla, amikor egész nap csak a képernyő előtt ülnek, és sosem 

látják az illetőt szemtől szembe stb. 

 Akkor vele hogyan eshetett meg? 

 Az igazat megvallva, vannak előnyei az online 

ismerkedésnek. Például nem számít, hogy néz ki az ember (csak a 

fényképeken). A számítógéphez kócos hajjal, smink vagy 

fogmosás nélkül is odaülhetünk nem számít. Nyugodtan 

elengedhetjük magunkat, nem kell görcsölni. Sosem látunk 

csalódottságot az udvarlónk arcán, mindig feltételezhetjük, hogy 

az mosolyog azon, amit mondunk vagy teszünk. Ha pedig nem 

működik a dolog, akkor nem kell attól tartanunk, hogy 

összefutunk vele a sarki boltban vagy a helyi 

bevásárlóközpontban. Az internet elég távolságot nyújt, itt 

nyugodtan lehetünk önmagunk. 

 Martha tehát biztonságban érezte magát. 

 Elvégre nem kell attól tartania, hogy túl komolyra fordul a 

dolog, nem igaz? 

 Elfojtott egy mosolyt. A kapcsolatuk egyre, bensőségesebbé 

vált – megint csak nincs értelme belemenni a részletekbe és egyre 

intimebb területeket érintettek, míg végül Michael Craig azt írta 

neki chaten: 

 
Hagyjuk ezt az üzengetést, és találkozzunk! 

 

 Martha Paguet emlékezett rá, ahogy ült a számítógép előtt 

nyakig elvörösödve. Ó, mennyire vágyott már egy valódi 

kapcsolatra, arra a fajta fizikai közelségre egy férfival, amit 

annyiszor elképzelt. Olyan sokáig volt magányos és félénk, most 

pedig végre találkozott valakivel... De vajon meg merje-e tenni a 

következő lépést? Martha megírta az aggályait Michaelnek. Nem 



akarta kockára tenni azt, amijük van – bár ahogyan azt a férfi 

megfogalmazta a maga keresetlen módján: mijük is van? 

 Semmi, ha jobban belegondolt. Csak illúziók. Viszont ha 

találkoznának személyesen, ha ugyanolyan erős lenne köztük a 

kémia, mint az interneten... 

 És ha nem? Tételezzük fel – és ez biztosan gyakrabban 

előfordul, mint nem –, tehát tételezzük fel, hogy az egész 

semmivé foszlik, amikor végre szemtől szemben állnak 

egymással. Tételezzük fel, hogy pont akkora csalódást fog okozni 

a férfinak, mint amekkorától tart. 

 Martha el akarta halasztani a találkozást. Arra kérte 

Michaelt, hogy legyen türelemmel. A férfi azt felelte, hogy 

türelmes lesz, de a kapcsolatok nem így működnek. Nem tudnak 

stagnálni. Vagy jobbak lesznek, vagy rosszabbak. Érezte, hogy 

Michael lassan kezd eltávolodni tőle. Elvégre férfiból volt. 

Megvoltak a maga vágyai és szükségletei, akárcsak neki. 

 Végül, bármilyen hihetetlenül hangzik is, Martha számára az 

utolsó lökést a húga Facebook-oldala adta meg, aki az alábbi 

bölcsességet posztolta ki az üzenőfalára egy hullámtörést 

ábrázoló fotóval együtt: 

 
„Nem azokat a dolgokat bánom, amelyeket megtettem. Azokat 
bánom, amiket nem tettem meg, pedig megvolt rá a lehetőségem." 

 

 Nem volt ott, hogy kitől származik az idézet, de Marthát 

telibe találta. Jól gondolta még az elején: egy online kapcsolat 

nem valóságos. Az ismerkedési fázist kiválthatja. Lehet intenzív. 

Hozhat örömöt és bánatot, azonban nem lehet örökké egy 

virtuális valóságban élni, mert ez végeredményben nem más, 

mint szerepjáték. 



 Úgy érezte, nincs veszítenivalója, nyerni viszont nagyon is 

sokat nyerhet. 

 Egyszóval, Martha igent mondott, és most az ajtóban állva 

nézte a közeledő sofőrt, miközben egyszerre érezte magát 

rémültnek és izgatottnak. Volt egy másik átkozott idézet is Sandi 

üzenőfalán, amely valami olyasmiről szólt, hogy merjünk 

kockázatot vállalni, és mindennap tegyünk valami olyat, amitől 

félünk. Ha valóban ez volt az élet értelme, akkor Martha még 

egyetlen percig sem élt. 

 Soha életében nem félt ennyire. Soha nem érezte ennyire, 

hogy él. 

 Sandi átölelte. Martha viszonozta az ölelését. 

 – Szeretlek – mondta Sandi. 

 – Én is szeretlek. 

 – Azt akarom, hogy érezd jól magad, és te legyél a 

legboldogabb ember a világon, rendben? 

 Martha csak bólintott, mert attól tartott, hogy ha megszólal, 

akkor elbőgi magát. A sofőr bekopogott. Martha nyitott ajtót. A 

férfi Milesként mutatkozott be, és elvette a bőröndjét. 

 – Erre tessék, hölgyem! 

 Martha követte a kocsihoz. Sandi is kikísérte. A sofőr 

berakta a bőröndöt a csomagtartóba, és kinyitotta neki az ajtót. 

Sandi ismét megölelte a nővérét. 

 – Hívj, ha bármi van! – mondta Sandi. 

 – Hívni foglak. 

 – Ha nem érzed jól magad, vagy ha haza akarsz jönni... 

 – Hívni foglak, Sandi. Megígérem. 

 – Nem fogsz, mert annyira jól érzed majd magad. – Könnyek 

csillogtak Sandi szemében. – Megérdemled. Megérdemled a 

boldogságot. 



 Marthának minden önuralmára szüksége volt, nehogy elsírja 

magát. 

 – Két nap, és itthon vagyok. 

 Beült a kocsi hátsó ülésére. A sofőr becsukta az ajtót, azután 

beszállt a volán mögé, és elindult Marthával az új élete felé. 



Huszonhetedik fejezet 

 

Chaz garázsában egy Ferrari 458 Italia állt, és a férfi 

ragaszkodott hozzá, hogy a színe kanárisárga. 

 Kat felsóhajtott. 

 – Miért nem vagyok meglepve? 

 – Csak úgy hívom, hogy a Csajfogó – mondta Chaz, azzal 

átadta Katnek a supermanes kulcstartón lógó slusszkulcsot. 

 – A Túlkompenzáló találóbb lenne. 

 – Tessék? 

 – Mindegy. 

 Három órával később a GPS női hangja így szólt: 

„Megérkezett az úti céljához.” Kat biztos volt benne, hogy 

valami tévedés történt. 

 Kétszer is ellenőrizte a címet. Ez volt az a hely – Trumbull 

Road 909. Northampton, Massachusetts. Minden létező forrás 

szerint itt volt a Parsons, Chuback, Mitnick és Bushwell 

Befektetési és Biztonsági Tanácsadó cég székhelye. 

 Kat az utcán parkolt le egy Subway szendvicsező és Pam 

Szépségszalonja között. Olyasmi épületre számított, mint a 

Lock-Horne Befektetési és Biztonsági Tanácsadóé, csak kisvárosi 

léptékben, ez a hely azonban leginkább egy lepukkant panzióra 

emlékeztetett: az ajtaját lazacrózsaszínre festették, a fal mellett 

álló rácsozaton pedig megbarnult levelű borostyán futott felfelé. 

 A citromszínű tornácon egy idős hölgy pihent hintaszékben 

ülve. A lábán kerti slaug vastagságú visszerek éktelenkedtek. 

 – Segíthetek? – kérdezte az öregasszony. 

 – Mr. Chubackot keresem. 



 – Meghalt tizennégy éve. 

 Kat nem tudta, mit kezdjen ezzel az információval. 

 – Asghar Chuback? 

 – Ja, Chewie. Csak mert azt mondta, hogy „mister”, és arról 

mindig az apja jut eszembe, érti? Nekem ő csak Chewie. – Löknie 

kellett egyet a hintaszéken, hogy ki tudjon szállni belőle. – 

Jöjjön utánam! – Átfutott Kat agyán, hogy talán mégis jobb lett 

volna magával hoznia Chazt a biztonság kedvéért. Az idős hölgy 

bement a házba, és kinyitotta az alagsorba vezető ajtót. Kat nem 

nyúlt a fegyveréért, azonban gyorsan átismételte gondolatban, 

hová is kell nyúlnia, ha hirtelen elő akarná rántani. – Chewie? 

 – Mi az, Anya? Dolgozom. 

 – Téged keresnek. 

 – Kicsoda? 

 Az öregasszony Katre pillantott. 

 – Donovan nyomozó, New York-i rendőrség – kiabálta Kat. 

 Nagydarab férfi jelent meg az alagsori lépcső alján. Elöl 

ritkuló haját hátul lófarokban összefogva hordta. Széles arca 

izzadságtól csillogott. Sokzsebes, terepszínű térdnadrágot és bő 

pólót viselt, amelyen ez a felirat virított: „A PARKETT ÖRDÖGE”. 

 – Ó, persze. Jöjjön le! 

 – Hozhatok egy kis Oranginát? – kérdezte az idős asszony. 

 – Nem kérek, köszönöm – felelte Kat, és elindult lefelé a 

lépcsőn. Chuback odalent várta. Tenyerét a pólójába törölte, 

mielőtt nagy mancsával megfogta volna Kat kezét. 

 – Mindenki csak Chewie-nak szólít. 

 Harminc-harmincöt éves lehetett, hatalmas pocakja és 

vaskos, hófehér lábai voltak. Egyik fülében egy bluetooth 

sötétlett. Az alagsori helyiség úgy festett, mint Mike Brady 

irodája lambériával, bohócrajzokkal és magas irattartó 



szekrényekkel kiegészítve. Íróasztal helyett három pad állt U 

alakban összetolva egymás mellett, rajtuk számítógépek és 

monitorok szédítő sokasága. Fehér talapzaton két hatalmas 

bőrfotel trónolt. A fotelek karfáját színes gombok borították. 

 – Maga Asghar Chuback? – kérdezte Kat. 

 – Jobban szeretem, ha Chewie-nak szólítanak. 

 – A Parsons, Chuback, Mitnick és Bushwell egyik 

tulajdonosa? 

 – Én vagyok az. 

 Kat körülnézett. 

 – És kicsoda Parsons, Mitnick és Bushwell? 

 – Három srác, akikkel együtt kosaraztam ötödikes 

koromban. Csak azért vettem kölcsön a nevüket, mert így 

jobban hangzik. Így olyan előkelő, nem? 

 – Azt akarja mondani, hogy az egész befektetési tanácsadó 

cég... 

 – Én vagyok, igen. Egy pillanat, elnézést. – Megérintette a 

fülére akasztott bluetootht. – Igen? Nem, Toby, én még nem 

adnám el. Láttad a finnországi adatokat? Bízz bennem! Oké, 

most éppen egy másik ügyfél van nálam, később visszahívlak. 

 Ismét megérintette a bluetootht, és bontotta a vonalat. 

 – És akkor a titkárnő, akivel a társam beszélt, az édesanyja 

volt? – kérdezte Kat. 

 – Nem, az is én voltam. Van egy hangátalakító a 

telefonomon. Lehetek Parsons, Mitnick vagy akár Bushwell is, 

ha az ügyfél több véleményt akar hallani. 

 – Ez nem átverés? 

 – Nem hiszem, de igazából nem is érdekel. Olyan sok pénzt 

csinálok az ügyfeleimnek, hogy nem zavarja őket. – Chewie 

kivett néhány joystickot és játékkonzolt a két fotelből. – 



Foglaljon helyet! 

 Kat fellépett a talapzatra, és leült. 

 – Miért olyan ismerős nekem ez a fotel? 

 – Kirk kapitány ilyenben ült a Star Trekben. Utánzat, 

sajnos. Az eredetit nem tudtam megvásárolni. Tetszik? Tudja, 

nem vagyok egy Star Trek-fan. Az én kedvencem mindig a 

Csillagközi romboló volt, de ezek a fotelek akkor is kényelmesek, 

nem? 

 Kat elengedte a kérdést a füle mellett. 

 – Ha jól értesültem, ön nemrég bejelentést tett gyanús 

pénzügyi tevékenységről egy svájci bankszámlával 

kapcsolatban, igaz? 

 – Igaz, de mit keres maga itt? 

 – Tessék? 

 – Maga a New York-i rendőrségnél dolgozik, nem? A 

SAR-jelentések a FinCEN-hez kerülnek, az pedig az Egyesült 

Államok pénzügyminisztériumának hatáskörébe tartozik, nem a 

rendőrségébe. 

 Kat óvatosan a karfára helyezte a kezét, vigyázva, nehogy 

megnyomja valamelyik gombot. 

 – A számlaszám felbukkant egy másik nyomozás során. 

 – Milyen összefüggésben? – kérdezte a férfi. 

 – Ezt nem szeretném elárulni. 

 – Nagy kár. – Chuback felállt a fotelből, és lelépett a 

talapzatról. 

 – Kikísérem. 

 – Még nem végeztünk, Mr. Chuback. 

 – Chewie – javította ki a férfi. – És szerintem nagyon is 

végeztünk. 

 – Feljelenthetem a vállalkozását. 



 – Csak tessék. Engedéllyel rendelkező pénzügyi tanácsadó 

vagyok, egy FDIC biztosította bankkal együttműködve végzem 

a munkámat. Annak nevezem magamat, aminek csak akarom. 

Kitöltöttem a SAR-nyomtatványt, mert törvénytisztelő 

állampolgár vagyok, és vannak kételyeim, azonban nem fogom 

vakon elárulni az ügyfeleimet és a rám bízott pénzügyi titkokat. 

 – Milyen kételyei vannak? 

 – Sajnálom, Donovan nyomozó. Ha nem hajlandó elárulni, 

miért van itt, akkor meg kell kérnem, hogy távozzon. 

 Kat lázasan gondolkodott, hogyan oldhatná meg a helyzetet, 

ám a Chewie nevű nagydarab férfi nem sok választási lehetőséget 

hagyott számára. 

 – Egy másik ügyben nyomozok, amely során valaki nagyobb 

összeget utalt át egy számozott svájci bankszámlára. 

 – És az ugyanez a számla volt, mint amit én jelentettem? – 

kérdezte Chuback. 

 – Igen. 

 A férfi hátradőlt, és az ujjaival a többféle színben pompázó 

Kirk kapitányos gombokon dobolt. 

 – Hmm. 

 – Nézze, mint az önnek is feltűnt, nem a 

pénzügyminisztériumtól jöttem. Ha az ügyfele pénzmosással 

vagy adóelkerüléssel foglalkozik, az engem nem érdekel. 

 – Pontosan milyen ügyben is nyomoz? 

 Kat úgy döntött, elég a mellébeszélésből. Ez talán majd 

megdöbbenti a férfit annyira, hogy segítőkészebbé váljon. 

 – Eltűnt egy nő. 

 Chubacknak leesett az álla. 

 – Komolyan beszél? 

 – Igen. 



 – És azt gondolja, hogy az ügyfelemnek köze van hozzá? 

 – Őszintén megvallva, fogalmam sincs. Ebben az ügyben 

nyomozok. Nem érdekelnek a pénzügyi illemszabályok. Ha maga 

mindenáron védeni akarja az ügyfelét, akiről elképzelhető, hogy 

részt vett egy emberrablási ügyben... 

 – Emberrablás? 

 – Vagy eltűnés, nem tudom... 

 – Nem, nem. Komolyan beszél? 

 Kat előrehajolt. 

 – Kérem, mondja el, amit tud! 

 – Ez az egész dolog – kezdte Chuback – sehogy sem áll össze. 

 – A plafonra mutatott. – Biztonsági kamerák figyelik a 

szoba minden pontját. Felvesznek mindent, amit mondunk. 

Tisztában vagyok vele, hogy a hatalma korlátozott, de 

szeretném, ha a szavát adná, hogy segíteni akar az ügyfelemnek, 

nem pedig agresszívan vádat emelni ellene. 

 Kat nem akarta tovább húzni az időt. Tudta, hogy a felvétel 

úgysem ér semmit a bíróságon. 

 – A szavamat adom. 

 – Az ügyfelem neve Gerard Remington. 

 Kat hiába gondolkodott, nem volt ismerős neki a név. 

 – Kicsoda ő? 

 – Vegyész egy gyógyszeripari vállalatnál. 

 Még mindig semmi. 

 – Mi történt pontosan? – kérdezte Kat. 

 – Mr. Remington utasítást adott, hogy utaljam át ezt az 

összeget arra a svájci bankszámlára. Megjegyzem, ebben nincsen 

semmi törvénybe ütköző. 

 – Akkor miért jelentette? 

 – Mert maga az átutalás ténye mégis gyanús volt. Nézze, 



Gerard nem pusztán az ügyfelem, hanem az unokatestvérem is 

egyben. Az ő anyja és az én anyám, aki beengedte, testvérek 

voltak. Gerard anyja régen meghalt, mint ahogy az összes más 

közeli rokona is. Gerard egy kicsit, hogy is mondjam, a 

spektrumon van. Ha fiatalabb lenne, valószínűleg autistának 

vagy Asperger-szindrómásnak bélyegeznék. Sok szempontból 

igazi zseni – remek tudós –, ugyanakkor a társas érintkezés nem 

az erőssége. – Chuback széttárta a karját, és elmosolyodott. 

 – Tudom, milyen furán hangzik ez egy felnőtt férfitól, aki az 

anyjával él, és Star Trek-fotelekben ül. 

 – Mi történt? 

 – Gerard felhívott, és megkért, hogy utaljam át a pénzt erre a 

svájci számlára. 

 – Azt nem mondta, hogy miért? 

 – Nem. 

 – Pontosan mit mondott? 

 – Hogy ez az ő pénze, és nem kell megindokolnia nekem. Egy 

kicsit erősködtem, mire elárult annyit, hogy új életet akar 

kezdeni. 

 Kat gerincén jeges borzongás futott végig. 

 – És maga mit gondolt erről? 

 Chuback megvakarta az állát. 

 – Bizarrnak találtam az egészet, csak hát... amikor pénzről 

van szó, szinte a bizarr a normális. Ráadásul pénzügyi 

felelősséggel tartozom neki. Tiszteletben kell tartanom, ha a 

titoktartásomat kéri. 

 – De akkor sem tetszett magának a dolog – mondta Kat. 

 – Nem, nem tetszett. Egyáltalán nem rá vallott. Viszont nem 

sok mindent tehettem ellene. 

 Kat kezdte érteni, miről van szó. 



 – Azonban természetesen vannak törvényi kötelezettségei. 

 – Pontosan. 

 – Így hát kitöltött egy SAR-t abban a reményben, hogy 

valaki majd kivizsgálja. 

 A férfi vállat vont, de Kat látta rajta, hogy beletrafált. 

 – Bejött, mert maga most itt van a rendőrségtől. 

 – Hol van most Gerard Remington? – kérdezte Kat. 

 – Nem tudom. Valahol külföldön. 

 Katnek ismét libabőrös lett a karja. Külföldön. Akárcsak 

Dana Phelps. 

 – Egyedül? 

 Chuback megrázta a fejét, megfordult, és lenyomott egy 

billentyűt. Az összes monitor életre kelt, és megjelent rajtuk egy 

kép, amelyről Kat először azt hitte, hogy a képernyővédő: telt 

idomú, gyönyörű nőt ábrázolt, mintha egy tizenöt éves fiú 

pornográf álmaiból lépett volna elő – más szóval, pont úgy 

nézett ki, mint azok a bombázók, akiknek a fotójába 

lépten-nyomon beleütközik az ember az interneten. A nő 

mosolya vakítóan tökéletes volt. Ajkai teltek. Mellei nagyok és 

feszesek. 

 Kat várta, hogy a férfi megnyomjon még egy billentyűt, és a 

képernyővédő eltűnjön. De Chuback nem mozdult. Kat ránézett. 

Chuback bólintott. 

 – Várjunk csak, azt akarja mondani, hogy az unokatestvére 

vele utazott el? 

 – Anyámnak ezt mondta. 

 – Most csak viccel, ugye? 

 – Erről beszéltem. Gerard kedves fickó, meg minden, de egy 

csaj, aki így néz ki... Nem az ő szintje. Nagyon nem. Az a helyzet, 

hogy az unokatestvérem elég naiv tud lenni. Ezért 



nyugtalanított a dolog. 

 – Milyen szempontból? 

 – Először azt hittem, valami átverés áldozata. Olvastam 

olyan pasasokról, akik a neten ismerkedtek meg lányokkal, azok 

pedig rávették őket, hogy drogot csempésszenek Dél-Amerikába, 

vagy más ostobaságot csináljanak. Gerard erre tökéletesen 

alkalmas lenne. 

 – És már nem hiszi, hogy így van? 

 – Nem tudom, mit higgyek – felelte Chuback. – Amikor 

átutalta a pénzt, azt mondta, nagyon szerelmes, és új életet akar 

kezdeni vele. 

 – És ez nem tűnt átverésnek? 

 – Dehogynem, de mit tehettem volna? 

 – Például jelenti a rendőrségnek. 

 – És mit mondok? A különc ügyfelem pénzt akar utalni egy 

svájci bankszámára? Ugyan már... Ráadásul ott volt a 

titoktartási kötelezettségem is. 

 – Gerard megeskette, hogy nem mondja el senkinek, ugye? 

 – Így van. És az én szakmámban ez legalább annyit jelent, 

mint egy gyóntatópap esküje. 

 Kat a fejét ingatta. 

 – Tehát inkább nem csinált semmit. 

 – Mi az, hogy semmit?! – tiltakozott a férfi. – Kitöltöttem 

egy SAR-t. És most itt van maga. 

 – Tudja annak a nőnek a nevét? 

 – Valamilyen Vanessa. 

 – Hol lakik az unokatestvére? 

 – Kocsival tíz percre innen. 

 – Van kulcsa a lakásához? 

 – Anyámnak van. 



 – Akkor menjünk! 

* 

Chuback kinyitotta az ajtót, és belépett. Kat követte. A 

tekintetével azonnal pásztázni kezdte a lakást. Gerard 

Remington otthona valószerűtlenül tiszta és rendezett volt. 

Inkább hasonlított egy megrendezett díszletre, mint egy hús-vér 

ember lakhelyére. 

 – Mit keres? – kérdezte Chuback. 

 Régen azzal kezdték, hogy nekiálltak kinyitogatni a 

szekrényeket és a fiókokat. Manapság a házkutatások már jóval 

egyszerűbbek voltak. 

 – A számítógépét. 

 Átkutatták az íróasztalt. Semmi. A hálószobát. Semmi. Sem 

az ágy alatt, sem az éjjeliszekrényen. 

 – Csak egy laptopja van – mondta Chuback. – Lehet, hogy 

magával vitte. – A fenébe! Kat visszanyúlt az ősi módszerhez: 

nekiállt kinyitogatni a szekrényeket és a fiókokat. Még azokban 

is elképesztő rend és fegyelem uralkodott. A zoknik összetekerve, 

minden sorban négy pár, összesen négy sor. Minden összehajtva. 

Sehol egy elöl hagyott papírlap, érme, gemkapocs vagy gyufa – 

minden szigorúan a helyén. – Maga szerint mi ez az egész? – 

kérdezte Chuback. 

 Kat nem akart találgatni. Semmilyen kézzelfogható 

bizonyítéka nem volt arra, hogy bármilyen bűncselekmény 

történt, leszámítva egy kissé érthetetlen pénzátutalást egy 

külföldi bankszámlára. Akadtak, persze, furcsaságok, amiket 

egyesek talán gyanúsnak ítélnének, azonban igazából semmi 

olyan, amibe kapaszkodhatna. 

 Katnek voltak ismerősei az FBI-nál. Ha megtud még 



valamit, talán ráállíthatja őket az ügyre, elérheti, hogy 

komolyabban megvizsgálják, de vajon mit fognak találni? 

 Eszébe jutott valami. 

 – Mr. Chuback? 

 – Szólítson Chewie-nak! – kérte a férfi. 

 – Oké, Chewie. Átküldené nekem e-mailben azt a képet 

Vanessáról? 

 A férfi rákacsintott. 

 – Magának is megtetszett? 

 – Jó poén volt. 

 – Elnézést. De mit csináljak, Gerard az unokatestvérem – 

mondta, mintha ez mindent megmagyarázna. – A lakásában én 

is kezdek furán viselkedni. 

 – Csak küldje át, jó? 

 Gerard íróasztalán mindössze egyetlen bekeretezett fotó állt. 

A fekete-fehér kép valamikor télen készülhetett. Kat felemelte, 

hogy alaposabban meg tudja nézni. 

 Chuback a háta mögé lépett. 

 – Az a kisfiú rajta Gerard. Az a fickó meg az apja. Gerard 

nyolcéves volt, amikor meghalt. Azt hiszem, szerették a 

jéghorgászatot. 

 A képen mindketten vízhatlan kabátot és nagy, bélelt sapkát 

viseltek. Havas volt a talaj körülöttük. A kis Gerard egy halat 

tartott a kezében, arcán széles mosoly terült szét. 

 – Akar hallani valami furát? – kérdezte Chuback. – Nem 

hiszem, hogy valaha láttam Gerardot így mosolyogni. – Kat 

lerakta a fényképet, és folytatta a fiókok átfésülését. Az íróasztal 

legalsó fiókjában voltak az iratok, gondosan felcímkézve, 

nyomtatott betűkre emlékeztető kézírással. Kat megtalálta a 

Visa kártyához tartozó értesítőket, és kivette a legutolsót. – Mit 



keres? – tudakolta Chuback. 

 Kat végigfutotta a tételeket. Az első, amelyik szemet szúrt 

neki, egy 1458 dolláros terhelés volt a JetBlue Airwaystől. 

Semmilyen más részlet nem volt feltüntetve – sem az, hová 

utazik, sem az, hogy mikor –, de Kat tudta, hogy ezt könnyedén 

vissza lehet keresni. Lefényképezte a telefonjával, és elküldte 

Chaz e-mail címére. Ő majd utánanéz. Kat tudta, hogy a JetBlue 

járatain nincsen első osztály, ezért az összeg nagy 

valószínűséggel két retúrjegy ára volt. 

 Gerardnak és a bögyös Vanessának? 

 A többi tétel nem tűnt furcsának. Kábeltévé, telefonszámla 

(ez még fontos lehet), áram, gáz, a szokásos. Kat már éppen 

vissza akarta rakni a számlát a fiókba, amikor megakadt a szeme 

a legutolsó soron. 

 TMJ Services. 

 Ebben még nem lett volna semmi különös. Valószínűleg fel 

sem tűnt volna neki, ha nem látja meg az összeget. 

 5,74 dollár. 

 Ismét a névre pillantott. TMJ. Ha megfordítjuk, a TMJ-ből 

JMT lesz. Milyen diszkrét. 

 A JMT leemelt a számlájáról 5 dollárt és 74 centet. 

 Akárcsak Dana Phelps, Jeff Raynes és maga Kat Donovan, 

Gerard Remington is a YouAreJustMyType.com regisztrált 

felhasználója volt. 

* 

Kat, amint visszaült a kanárisárga Ferrariba, felhívta Brandon 

Phelpset. 

 – Halló? – szólt bele bizonytalan hangon a fiú. 

 – Hogy vagy, Brandon? 



 – Jól. 

 – Megtennél nekem egy szívességet? 

 – Hol vagy? 

 – Éppen visszafelé tartok Massachusettsből. 

 – Mi történt ott? 

 – Mindent elmondok egy kicsit később. De most előbb 

átküldők egy fényképet egy igen mutatós hölgyről. 

 – Tessék? 

 – Bikiniben van. Majd meglátod. Emlékszel arra a képkereső 

trükkre, amit Jeff fotóival csináltál? 

 – Persze. 

 – Szeretném, ha ezzel a képpel is megismételnéd. Tudni 

akarom, fent van-e valahol a neten. Ha igen, akkor szükségem 

van a nevére, a lakcímére, mindenre, amit csak ki tudsz deríteni 

róla. 

 – Oké – felelte a fiú lassan. Majd: – Van ennek valami köze 

anyámhoz? 

 – Talán. 

 – Hogyan? 

 – Hosszú lenne most elmondani. 

 – Mert ha még mindig anyámat keresed, akkor szerintem 

hagyd abba. 

 Ezzel sikerült meglepnie Katet. 

 – Miért? 

 – Felhívott. 

 – Édesanyád? 

 – Igen. 

 Kat félreállt a Ferrarival az út szélére. 

 – Mikor? 

 – Egy órával ezelőtt. 



 – Mit mondott? 

 – Hogy csak most jutott internethez, elolvasta az összes 

e-mailemet, és minden rendben van. Azt mondta, ne aggódjak, 

nagyon boldog, és lehet, hogy néhány nappal tovább marad. 

 – Mit mondtál erre? 

 – Rákérdeztem az átutalásra. 

 – Mit felelt? 

 – Kicsit ideges lett. Azt mondta, ez személyes ügy, és nincs 

jogom szaglászni utána. 

 – Azt említetted, hogy elmentél a rendőrségre? 

 – Beszéltem neki Schwartz nyomozóról. Szerintem utánam 

felhívta őt is. De téged nem említettelek. – Kat teljesen 

összezavarodott. – Kat? 

 – Igen? 

 – Anya azt mondta, hamarosan itthon lesz, és nagy 

meglepetése van számomra. Tudod, mi az? 

 – Talán. 

 – Köze van a régi barátodhoz? 

 – Talán. 

 – Anya azt kérte, ne bolygassam. Azt hiszem, amit a pénzzel 

csinál, az nem teljesen legális, és ha sokat kérdezősködöm, azzal 

bajba sodorhatom. – Kat elgondolkodva ült a kocsiban. És most 

mitévő legyen? Eddig sem volt bizonyítéka arra, hogy 

bűncselekmény történt. Miután Dana Phelps felhívta a fiát, és 

feltehetően Schwartz nyomozót is, szó szerint semmi más nem 

maradt, csak egy New York-i nyomozó bizarr és paranoid 

összeesküvés-elmélete, akit nemrégiben küldött 

kényszerszabadságra a főnöke, mert, hogy is fogalmazzunk, 

hangot adott a véleményének egy másik bizarr és paranoid 

összeesküvés-elmélettel kapcsolatban. – Kat? 



 – Megtennéd nekem, hogy rákeresel arra a fényképre, 

Brandon? Ez minden, amit kérek. Keress rá! 

 Rövid habozás a vonal másik végén. 

 – Oké, rendben – mondta végül Brandon. 

 A telefonja újabb bejövő hívást jelzett, ezért Kat gyorsan 

elköszönt a fiútól, és felvette. 

 – Hol vagy? – szólt bele Stacy. 

 – Massachusettsben, de már hazafelé tartok. Miért? 

 – Megtaláltam Jeff Raynest. 



Huszonnyolcadik fejezet 

 

Titus hanyatt feküdt a füvön, és a csillagokat bámulta a 

tökéletes éjszakai égbolton. Mielőtt kiköltözött erre a farmra, azt 

hitte, hogy a csillagok meg a csillagképek csak a tündérmesékben 

léteznek. Eltűnődött, vajon a csillagok egyszerűen nem 

ragyognak a nagyvárosokban, vagy csak soha nem volt ideje 

lefeküdni így, a tarkóján összekulcsolt ujjakkal, és felnézni az 

égre. Talált egy csillagképtérképet a neten, és kinyomtatta. Egy 

ideig mindig magával hozta, ha lefeküdt a fűbe. Most már nem 

volt rá szüksége. 

 Dana Phelps visszakerült a ládájába. 

 Szívósabb volt az átlagnál, de ilyenkor, amikor a 

hazugságok, a ferdítések, a fenyegetések és a zavarodottság nem 

bizonyul elegendőnek, Titusnak csak annyit kell tennie, hogy 

mutat egy képet az illetőnek a gyerekéről, és az azonnal hajlandó 

együttműködni. 

 Dana felhívta a fiát. Végül mindnyájan megteszik. Egyszer 

volt egy férfi, aki megpróbálta figyelmeztetni a rokonát. Titus 

azonnal bontotta a vonalat. Eljátszott a gondolattal, hogy ott 

helyben megöli a fickót, de végül hagyta, hogy Reynaldo 

megdolgozza a régi amish ágfűrésszel a pajtában. A penge életlen 

volt, s Reynaldo így még jobban élvezte a feladatot. Három 

nappal később Reynaldo visszahozta. A férfi térden állva 

könyörgött, hogy együttműködhessen. Még a kezét is imára 

kulcsolta volna, ha maradtak volna ujjai. 

 Így megy ez. 

 Titus meghallotta a lépteket. Egészen addig nem vette le a 



szemét a csillagokról, amíg Reynaldo oda nem ért mellé. 

 – Minden rendben van az új jövevénnyel? – kérdezte Titus. 

 – Igen. Beraktam a ládába. 

 – Bepakolta a laptopját? 

 – Nem. 

 Nem meglepő. Martha Paquet tartózkodóbb volt, mint a 

többiek. Ő nem egy hétre indult valami trópusi éghajlati övben 

lévő üdülőparadicsomba. Neki valami emészthetőbb ajánlatot 

kellett tenni – két éjszaka egy panzióban a pennsylvaniai 

Ephratában. Elsőre úgy tűnt, Martha erre is nemet mond – nem 

számít, elvágni a zsinórt, aztán továbblépni –, de végül mégis 

beleegyezett. 

 Megkönnyítette volna a dolgukat, ha magával hozza a 

laptopját. A legtöbb ember azon tárolja az egész életét. Dmitrij 

átnézte volna, és leszedte volna róla a bankszámlaszámokat meg 

a jelszavakat. Megvizsgálták az okostelefonját is, azonban Titus 

nem szerette túl sokáig bekapcsolva hagyni őket – kicsi rá az 

esély, de a telefonokat be lehet mérni. Ezért nem csupán 

kikapcsolta a készülékeket, hanem az akkumulátort is kivette 

belőlük. 

 A másik nehézséget természetesen az jelentette, hogy 

Titusnak kevesebb ideje maradt megpuhítani. Nem volt sok 

rokona, mindössze egy húga, aki bátorította Marthát, hogy 

ragadja meg a lehetőséget. A húga talán beveszi, ha Martha 

maradni akar még néhány napot, de ez az időkeret akkor is 

szűkebb volt a megszokottnál. 

 Az újonnan érkezetteket Titus néha szerette órákra, sőt 

napokra a föld alatti ládába zárni. Az megpuhította őket. 

Máskor viszont – Titus most ezzel kísérletezett – az vált be a 

legjobban, ha kihasználta a kezdeti sokkot. Nyolc órával ezelőtt 



Martha Paquet kilépett a házából abban a hitben, hogy 

hamarosan találkozik az igaz szerelemmel. Azóta bezárták egy 

autóba, megverték, amikor ellenkezett, meztelenre vetkőztették, 

és egy föld alatti ládába zárták. 

 A reménytelenség sokkal hatékonyabb eszköz volt, ha 

reményként indult. Gondoljunk csak bele: ha valamit úgy 

akarunk a földre ejteni, hogy eltörjön, ahhoz minél magasabbra 

kell emelnünk. 

 Még egyszerűbben: a reményre azért volt szükség, hogy 

legyen mitől megfosztani őket. 

 Titus könnyed mozdulattal felállt a földről. 

 – Indítsd el az ösvényen! 

 Visszament a házba. Dmitrij már várt rá. A számítógép be 

volt kapcsolva. Dmitrij egy számítógépzseni volt, de ritkán 

kellett megcsillantania a szakértelmét. Titus feladata volt 

kiszedni belőlük a számlaszámokat, az e-mail címeket, a 

jelszavakat – minden információt. Amint ez megtörtént, már 

csak be kellett őket írni a megfelelő helyre. 

 Reynaldo most húzza ki a nőt a ládából. Ráparancsol, hogy 

mosakodjon meg, és vegye föl az overallt. Titus az órájára 

pillantott. Volt még nagyjából tíz perce. Kivett egy müzliszeletet 

a konyhaszekrényből – imádta a puffasztott rizzsel és 

mandulavajjal készült fajtát egy teáskannában pedig vizet tett 

fel forrni a tűzhelyre. 

 Titusnak számos módszere volt a „vendégei” kivéreztetésére. 

Legtöbbször lassan csinálta, nehogy valaki, a metaforánál 

maradva, túl hamar elvérezzen. Az első néhány napban csak 

kisebb, tízezer dollár körüli összegeket utaltatott velük 

különböző tengerentúli számlákra. Amint a pénz megérkezett, 

Titus továbbküldte egy másik számlára, onnan egy harmadikra, 



és így tovább. Gyakorlatilag lenyomozhatatlanná tette a pénz 

útját. 

 Akárcsak a régi szép időkben, amikor a Port Authority 

buszpályaudvaron figyelte a beérkező lányokat, Titus tudta, 

hogy a türelem a legfontosabb. Ki kell várni, hogy a célpontok 

maguktól sétáljanak bele a csapdába, kizárólag így lehet 

megtalálni az ideális áldozatokat. A buszpályaudvaron Titus 

maximum heti egy-két fogásban reménykedhetett. Az internet 

azonban végtelen lehetőségeket nyújtott. Szabadon 

válogathatott a társkereső oldalak kínálta célpontok közül. 

Sokukról azonnal kiderült, hogy értéktelenek, de ez nem 

számított, mert annyian voltak még rajtuk kívül. Időbe telt. 

Türelem kellett hozzá. Meg kellett bizonyosodnia róla, hogy 

nincs túl nagy családjuk. Nem szerette volna, ha túl sok 

embernek hiányzik az illető. Azt is ki kellett derítenie, hogy 

rendelkezik-e a célpont elegendő tőkével ahhoz, hogy 

jövedelmező legyen a vállalkozás. 

 Néha ráharaptak a csalira. Néha nem. C’est la vie. 

 Vegyük például Marthát. Nemrég örökölt az anyja után. 

Egyedül a húgának beszélt Michael Craigről. Mivel a 

randevújukat hétvégére időzítették, még a főnökének sem kellett 

szólnia róla. Ez persze változni fog, de amint Titus megszerzi az 

e-mail címéhez a jelszót, nem okoz majd gondot „Martha” 

számára, hogy tájékoztassa a munkaadóját arról, hogy szeretne 

kivenni néhány napot. Gerard Remington esetében még ennél is 

egyszerűbb volt a helyzet. Tíznapos, nyaralással egybekötött 

nászutat tervezett Vanessával. Tájékoztatta a gyógyszeripari 

céget, hogy kivesz néhány napot a felgyűlt szabadságából. 

Gerard világéletében agglegény volt, gyakorlatilag mindenféle 

rokonság nélkül. Könnyen meg lehetett magyarázni, miért 



akarja átutalni a számláján lévő pénz nagy részét, és bár a 

pénzügyi tanácsadója számos kérdést feltett, igazából nem 

okozott komoly problémát. 

 Amikor ezzel megvoltak – miután Titus elvett, amennyit 

csak tudott Gerardtól vagy valamelyik sorstársától az illetők 

haszontalanná váltak számára. Mint a frissen megevett narancs 

héja. Nyilvánvalóan nem engedhette el őket. Az túlságosan 

kockázatos lett volna. A legbiztonságosabb és legpraktikusabb 

megoldás? Örökre eltüntetni őket. Hogyan? 

 Golyót ereszteni a fejükbe, és elásni őket az erdőben. 

 Egy élő ember sok nyomot hagy maga után. Egy halott jóval 

kevesebbet. Viszont egy eltűnt személy, akiről mindenki azt 

hiszi, hogy életben van, és a boldogságot keresi, gyakorlatilag 

semmilyen nyomot nem hagy maga után. Nincsen semmi, ami 

miatt nyomozni kellene, főleg nem a túlterhelt rendfenntartó 

szervek számára. 

 A családtagok természetesen értetlenkednek és aggódnak. 

Azonban hetekbe, hónapokba telik, míg végül a hatóságokhoz 

fordulnak. Azok talán nyomozni kezdenek, de végül mindig arra 

jutnak, hogy ezek az „eltűnt” személyek felnőtt emberek, akik 

egyértelműen kinyilvánították, hogy új életet akarnak kezdeni. 

 Bűncselekménynek semmi nyoma. A szóban forgó felnőttek 

elfogadható magyarázatot adtak az állítólagos eltűnésükre – 

szomorúan és magányosan éltek, majd szerelmesek lettek, és új 

életet akartak kezdeni. 

 Ugyan ki ne tudna azonosulni ezzel az álomképpel? 

 Azon ritka alkalmakkor, amikor valakinek ez mégis kevés 

volt – ha egy becsvágyó rendőr vagy egy kitartó családtag mégis 

az ügy végére akart járni –, túl sok mindent akkor sem tudott 

kideríteni. A nyom addigra régen kihűlt. És senkit nem vezetett 



el a pennsylvaniai farmra, amely még mindig az amish farmer, 

Mark Kadish nevén volt, akitől Titus készpénzért vásárolta a 

földet. 

 Titus az ajtóban állt. A sötétben ismerős mozgást látott bal 

kéz felől. Néhány másodperc múlva megjelent Martha. 

 Titus mindig elővigyázatos volt. Kis létszámú csapattal 

dolgozott, és jól megfizette őket. Nem követett el hibákat. És 

amikor mégis hiba történt, mint Claude idióta kapzsisága az 

ATM-nél, Titus gyorsan rövidre zárta a dolgot, s megszüntette a 

fenyegetést. Talán szigorúnak tűnt a módszer, azonban aki neki 

dolgozott, az kezdettől fogva tisztában volt a szabályokkal. 

 Martha kilépett a fák közül. Titus szívélyesen elmosolyodott, 

és intett neki, hogy kövesse. A nő elindult a tornác felé. Egész 

testében reszketett a hidegtől vagy a félelemtől, esetleg a kettő 

gyilkos kombinációjától. A haja nedves volt. A tekintete – Titus 

számtalanszor látta már ezt –, mint két összetört üveggolyó. 

 Titus leült a karosszékbe. Dmitrij a számítógépnél ült, és 

szokás szerint kötött sapkát meg valami színes lebernyeget 

viselt. 

 – A nevem Titus – mondta megnyugtató hangon, amikor a 

nő belépett a szobába. – Kérem, foglaljon helyet! 

 Martha szót fogadott. Sokan ilyenkor elkezdtek 

kérdezősködni. Egyesek, mint Gerard, abban a hitben voltak, 

hogy az újdonsült szerelmük még mindig vár rájuk valahol. 

Titus, értelemszerűen, ezt is kihasználta. Gerard egészen addig 

megtagadta az együttműködést, amíg Titus meg nem fenyegette, 

hogy bántani fogja Vanessát. Mások viszont azonnal felfogták, 

mi történik velük. 

 Úgy tűnt, Marthával is ez a helyzet. 

 Titus Dmitrij felé fordult. 



 – Mehet? 

 Dmitrij megigazította színezett lencséjű szemüvegét, és 

bólintott. 

 – Most felteszek néhány kérdést, Martha. Maga pedig 

válaszolni fog. 

 Magányos könnycsepp gördült végig Martha arcán. 

 – Tudjuk az e-mail címét. Éppen elég gyakran írt Michael 

Craignek. Mi a fiókhoz tartozó jelszó? 

 Martha nem válaszolt. 

 Titus halkan, kimérten folytatta. Szükségtelen volt 

kiabálnia. 

 – El fogja mondani nekünk, Martha. Csak idő kérdése. 

Vannak, akiket órákig, napokig, de előfordul, hogy hetekig a 

ládában tartunk. Másoknak bekapcsoljuk a tűzhelyet, és a láng 

fölé tartjuk a kezét, amíg meg nem érezzük a szagot. Bár azt nem 

szeretem. Ha túl sok sebhely marad valakin, az azt jelenti, hogy 

végül el kell tüntetnünk a bizonyítékot. Érti, ugye? 

 Martha még mindig szótlanul ült. 

 Titus felállt, és közelebb lépett hozzá. 

 – A legtöbb ember – igen, nem először csináljuk ezt – 

pontosan felméri, mi történik itt. Mi most ki fogjuk rabolni 

magát. Ha együttműködik, valamivel szegényebben, de épen és 

egészségesen fog hazatérni. Élheti tovább az életét, mintha mi 

sem történt volna. 

 Leült a szék karfájára. Martha megborzongott. 

 – Ami azt illeti, három hónappal ezelőtt volt itt nálunk 

valaki, akit maga is ismer – folytatta Titus. – Nem árulom el a 

nevét, mert ez is része az egyezségünknek. Ha kicsit gondolkodik, 

maga is rá fog jönni, ki az. Mindenkinek azt mondta, elutazik a 

hétvégére, pedig valójában itt járt. Átadta nekünk a kért 



információkat, utána pedig hazaengedtük. 

 Ez szinte mindig bejött. Titus kis híján elmosolyodott, 

amikor látta, hogy Martha fejében forogni kezdenek a 

fogaskerekek. Hazugság volt, természetesen. Soha senki nem 

hagyhatta el a farmot. Ez megint arról szólt, hogyan lehet 

megtörni valakit. Először reményt kell adni nekik. 

 – Martha? 

 Finoman megérintette a csuklóját. A nő majdnem 

felsikoltott. 

 – Mi az e-mail fiókjának a jelszava? – kérdezte Titus 

mosolyogva. 

 Martha megmondta. 



Huszonkilencedik fejezet 

 

Mivel Katnek vissza kellett vinnie a Csajfogót, azt beszélték meg 

Stacyvel, hogy a Lock-Horne Building előcsarnokában 

találkoznak. Stacy fekete garbót, koptatott kék farmert és 

cowboycsizmát viselt. A frizurája tökéletes hullámokban omlott 

alá, mintha éppen akkor kelt volna fel, egyszerűen megrázta 

volna a haját, és voila. 

 Ha Kat nem szerette volna annyira Stacyt, biztosan utálta 

volna. 

 Már majdnem éjfél volt. Két nő, egy alacsony, csinos és egy 

nagydarab, feltűnő öltözékű lépett ki az egyik liftből. Rajtuk 

kívül csupán egy biztonsági őr tartózkodott az előcsarnokban. 

 – Hol beszélgessünk? – kérdezte Kat. 

 – Gyere utánam! 

 Stacy megmutatta az igazolványát a biztonsági őrnek, mire 

az egy különálló liftre mutatott a bal oldalon. A lift belsejét 

bársonnyal bélelték ki, és párnázott pad is volt benne. A gombok 

azonban hiányoztak. És azt sem mutatta semmilyen lámpácska, 

hogy éppen melyik emeleten járnak. Kat kérdő pillantást vetett 

Stacyre, azonban a barátnője csak megvonta a vállát. 

 A lift megállt – Katnek fogalma sem volt, hányadikon –, és 

ahogy kiléptek belőle, hatalmas, egyterű teremben találták 

magukat. Több száz asztal sorakozott egymás mögött. A lámpák 

nem égtek, de a monitorokból áradó halvány fény baljós 

hangulatot kölcsönzött az egész helynek. 

 – Mit csinálunk itt? – suttogta Kat. 

 Stacy elindult a folyosón. 



 – Nem kell suttognod. Egyedül vagyunk. 

 Stacy megállt egy számbillentyűzettel ellátott ajtó előtt. 

Beütötte a kódot, az ajtó pedig halk kattanással kinyílt. Kat 

belépett. Egy sarokirodában találta magát, ahonnan remek 

kilátás nyílt a Park Avenue-ra. Stacy felkapcsolta a villanyt. Az 

iroda amerikai elitista stílusban volt berendezve. Drága, 

aranygombos, burgundi vörös bőrfotelek a mélyzöld keleti 

szőnyegen. Rókavadászatot ábrázoló festmények a sötét 

falambérián. A hatalmas íróasztal színtiszta tölgyfából készült. 

Mellette jókora antik földgömb pihent. 

 – Valakinek van mit a tejbe aprítania – jegyezte meg Kat. 

 – A barátomé az egész épület. 

 Szomorkás kifejezés suhant át az arcán. A média egy időre 

felkapta a Lock-Horne Befektetési és Biztonsági Tanácsadó cég 

ügyvezető igazgatójának eltűnését, de egy idő után ez is 

kifulladt, mint minden sztori. 

 – Mi történt vele valójában? – kérdezte Kat. 

 – Azt hiszem... – Stacy széttárta a karját, és vállat vont. – 

Azt hiszem, besokallt. 

 – Ideg-összeroppanás? 

 Fura mosoly jelent meg Stacy ajkán. 

 – Nem hinném. 

 – Akkor mi? 

 – Nem tudom. Korábban az irodák hat emeletet foglaltak el. 

Mióta kiszállt, már csak négyet. 

 Kat rájött, hogy túl sokat kérdezősködik, azonban nem 

tudta leállítani magát. 

 – Fontos neked. 

 – Igen. Pedig igyekeztem elkerülni. 

 – Miért? 



 – Jóképű, gazdag, elbűvölő, romantikus, csodás szerető. 

 – Jól hallom, hogy egy „de” következik? 

 – De senkit sem enged közel magához. Egyetlen nőt sem. 

 – Te mégis itt vagy – mutatott rá Kat. 

 – Miután, hmm, együtt voltunk, felkerültem én is a listára. 

 – A listára? 

 – Bonyolult. Ha egy nő egyszer felkerül rá, akkor jogosulttá 

válik bizonyos helyek használatára, ha esetleg szüksége lenne 

egy kis egyedüllétre. 

 – Most viccelsz. 

 – Nem. 

 – Szerinted hány nő lehet ezen a listán? 

 – Nem tudom – felelte Stacy. – Szerintem nem kevés. 

 – Bizarr egy figura lehet. 

 Stacy a fejét ingatta. 

 – Már megint ezt csinálod – mondta. 

 – Mit? 

 – Ítélkezel emberek fölött, akiket nem is ismersz. 

 – Nem, dehogy. 

 – Dehogynem. Mi volt az első benyomásod rólam? – kérdezte 

Stacy. 

 Üresfejű próbababa, gondolta Kat. 

 – És neked mi volt az első benyomásod rólam? 

 – Hogy okos vagy, és megbízható – válaszolta Stacy. 

 – És milyen igazad volt. 

 – Kat? 

 – Igen? 

 – Azért teszed fel nekem ezeket a kérdéseket, mert húzod az 

időt. 

 – Te pedig azért válaszolsz rájuk, mert te is húzod az időt. 



 – Jogos – ismerte el Stacy. 

 – Na tehát, hol van Jeff? 

 – A közelben, Montaukban. 

 Kat szíve kihagyott egy ütemet. 

 – Long Islanden? 

 – Ismersz másik Montaukot? – Majd kevésbé éles hangon: – 

Azt hiszem, rád férne egy ital. 

 Kat elhessegette az emléket. 

 – Jól vagyok. 

 Stacy az antik földgömbhöz lépett, és felemelte a tetejét. 

Kristályüveg és kis poharak lapultak a belsejében. 

 – Szereted a konyakot? 

 – Nem igazán. 

 – Ő csak a legjobbat issza. 

 – Nem tudom, szeretném-e meginni a drága konyakját. 

 Újabb szomorú mosoly jelent meg Stacy arcán. Tényleg 

kedvelte ezt a pasast. 

 – Dühös lenne, ha megtudná, hogy itt jártunk, és nem ittunk 

belőle. 

 – Akkor töltsél! 

 Stacy töltött. Kat belekortyolt, és kis híján felkiáltott 

eksztázisában. A konyak maga volt a mennyei nektár. 

 – Nos? – nézett rá Stacy. 

 – Most kerültem a legközelebb ahhoz életemben, hogy 

elélvezzek egy folyadéktól. 

 Stacy felnevetett. Kat sosem gondolta magát anyagiasnak 

vagy olyasvalakinek, aki élvezetét leli a drága dolgokban, ám a 

huszonöt éves Macallan és ez a konyak egyértelműen arra 

késztette, hogy megváltoztassa az álláspontját, legalábbis 

alkoholfronton. 



 – Jól vagy? – kérdezte Stacy. 

 – Igen. 

 – Amikor megemlítettem Montaukot... 

 – Jártunk ott egyszer – mondta Kat gyorsan. – 

Amagansettben, nem Montaukban. Csodálatos volt, de túl 

vagyok rajta. Folytasd. 

 – Oké – bólintott Stacy. – Szóval, a következő történt. 

Tizennyolc évvel ezelőtt Jeff Raynes elhagyta New York Cityt, 

és Cincinnatibe költözött. Tudjuk, hogy verekedésbe keveredett 

egy Longsworth nevű kocsmában. 

 – Emlékszem arra a helyre. Egyszer elvitt oda. Régen 

tűzoltóság működött az épületben. 

 – Hű, remek sztori – mondta Stacy. 

 – Most gúnyolódsz? 

 – Igen. Folytathatom? 

 – Kérlek. 

 – Jeffet letartóztatták, de elismerte a bűnösségét, és 

bírsággal megúszta. Nem nagy ügy. Innentől kezd meredekebbé 

válni a dolog. – Kat ismét kortyolt egyet a poharából. A barna 

ital felmelegítette. – A rendőrségi ügy után Jeff Raynesnek 

teljesen nyoma veszett. Bármi volt is az oka a 

névváltoztatásnak, biztosan köze van a verekedéshez. 

 – Kivel verekedett? 

 – Rajta kívül még két férfit tartóztattak le aznap éjjel. 

Barátok voltak, ha jól értem. Együtt nőttek fel Anderson 

Townshipben. Ők is elismerték a vétséget, és befizették a 

bírságot. A letartóztatási jegyzőkönyv szerint mindhárom férfi 

ittas volt. A verekedés úgy kezdődött, hogy egyikük durván 

viselkedett a barátnőjével. Talán megszorította a karját; a 

vallomásokból nem derül ki egyértelműen. A lényeg az, hogy Jeff 



közbelépett, és közölte a fickóval, hogy hagyja abba. 

 – Milyen lovagias – mondta Kat. 

 – Hogy téged idézzelek: „Most gúnyolódsz?” 

 – Azt hiszem, igen. 

 – Mert én inkább keserűséget érzek a hangodban. 

 – Mi a különbség? – kérdezte Kat. 

 – Igazad van. Tehát Jeff közbelépett, hogy megvédje a 

lányt. A csaj részeg pasija, aki korábban is le volt már 

tartóztatva efféle dolgokért, közölte vele, hogy törődjön a saját 

dolgával. Jeff azt felelte, majd akkor törődik a saját dolgával, ha 

a fickó békén hagyja a hölgyet. Tudod, hogy megy ez. 

 Kat tudta. Lehet, hogy az iménti megjegyzése gúnyos volt, 

vagy keserű, de a felesleges lovagiasság túl gyakran vezetett 

kocsmai verekedésekhez. 

 – Ki ütött először? 

 – A jegyzőkönyv szerint a lány barátja. Viszont Jeff erre egy 

egész sorozattal válaszolt. A fickónak eltört a szemürege és két 

bordája. Meg vagy lepve? 

 – Nem igazán – felelte Kat. – Beperelték? 

 – Nem. De nem sokkal ezután Jeff Raynes otthagyta a 

munkahelyét – a Cincinnati Porinál dolgozott –, és gyakorlatilag 

soha többé senki nem hallott felőle. Ron Kochman két évvel 

később bukkant fel először a Vibe magazin egyik cikkének 

szerzőjeként. 

 – És most Montaukban él? 

 – Minden jel arra utal. És van egy tizenhat éves lánya. – Kat 

pislogott, és kortyolt egy nagyobbat a pohárból. – Feleségnek 

nincs nyoma. 

 – A YouAreJustMyType.com-on azt írta, hogy özvegy. 

 – Lehet, hogy így van, nem tudom biztosan. Csak annyit 



tudok, hogy a lányát Melindának hívják. Az East Hampton 

High Schoolba jár, az iskolai nyilvántartásból szereztem meg a 

lakcímüket. – Kat és Stacy szótlanul álltak éjfélkor az univerzum 

egyik urának fényűző irodájában. Stacy a zsebébe nyúlt, és 

előhúzott egy papírcetlit. – Akarod tudni a címét, Kat? 

 – Miért ne akarnám? 

 – Mert mindent elkövetett, hogy ne találják meg. Nemcsak a 

nevét változtatta meg, hanem létrehozott magának egy teljesen 

új személyazonosságot. Nem használ hitelkártyát. Nincsenek 

bankszámlái. 

 – A Facebookon és a YouAreJustMyType.com-on mégis 

regisztrált. 

 – Álnéven, igaz? 

 – Nem. Mármint a YouAreJustMyType.com-on igen. 

Brandon szerint az anyja Jacknek szólította. De a Facebookon 

Ron Kochman volt. Ezt mivel magyarázod? 

 – Nem tudom. 

 Kat bólintott. 

 – Ettől függetlenül igazad van. Jeff nem akarja, hogy 

megtalálják. 

 – Így van. 

 – És amikor kapcsolatba léptem vele a 

YouAreJustMyType.comon, azt írta, nem akar velem 

beszélgetni, tiszta lapra van szüksége. 

 – Megint csak így van. 

 – Vagyis hogy holnap elmenni Montaukba, az egy teljesen 

irracionális döntés lenne részemről. 

 – Teljesen. 

 Kat kinyújtotta a kezét. 

 – Akkor miért ez lesz mégis az első teendőm holnap? 



 Stacy odaadta neki a lakcímet. 

 – Mert a szív irracionális dolog. 



Harmincadik fejezet 

 

A konyak és a huszonöt éves Macallan után Kat Jack Daniels 

whiskey-jének olyan íze volt, mint a poshadt halikrának. 

 Nem aludt. Tulajdonképpen meg sem próbált elaludni. Csak 

feküdt az ágyon, miközben a fejében kavarogtak a lehetőségek. 

Meg akarta vizsgálni őket, kitalálni, melyik lenne a legjobb, 

azonban minden alkalommal, amikor azt hitte, megtalálta a 

választ, és tudja, mi lesz a következő lépése, behunyta a szemét, 

a körforgás újra elkezdődött, ő pedig meggondolta magát. 

 Hajnali ötkor felkelt. Megtehette volna, hogy vár egy kicsit, 

és elmegy jógázni – az talán segített volna kitisztítani a fejét –, 

ám abból kiindulva, hogy Aqua legutóbb mennyire kikészült, 

úgy ítélte meg, hogy azzal talán csak még jobban összezavarná 

magát. Ráadásul az is csupán időhúzás lett volna. Megint. 

Igazából egyetlen választása maradt. 

 Elmenni Montaukba, és kideríteni, mi történt Jeff-fel. 

 Legalább ezernyi indokot fel tudott volna sorolni, miért 

bődületes ostobaság ez a lépés, de az igazság az volt, hogy amíg 

meg nem tudja, addig sosem lesz képes elengedni Jeffet. Lehet, 

hogy egy vagy két hónapig sikerül megállnia, hogy elmenjen 

oda, de végül úgyis ez lesz. A döntést már meghozták helyette. 

Ahhoz nem volt elég önuralma, hogy örökké távol tartsa magát 

tőle. 

 Sosem zárta le magában a szakítását Jeff-fel. Sosem zárta le 

magában az apja meggyilkolását. Tizennyolc éve cipelte 

magával mindkét terhet. 

 Tovább nem volt hajlandó. 



 Egyébként sem lett volna értelme halogatni. Minél előbb 

elmegy Montaukba, annál jobb. Chaz már korábban megígérte, 

hogy kölcsönadja az autóját. A Ferrari a Hatvannyolcadik utcai 

garázsban várt rá. Fogalma sem volt, mit fog találni 

Montaukban. Jeff valószínűleg ott sem lesz. Megvárhatná, 

amíg... amíg micsoda? Lehet, hogy soha nem jön vissza, nem 

igaz? Nem úgy volt, hogy Costa Ricába költöznek? 

 Lehet, hogy csak áltatta magát, bár ezt még mindig nem 

tudta elhinni. Valami nem stimmelt ezzel a sztorival. 

 Nem baj. Katet nem szorította az idő. Ha Jeff valóban 

elutazott Dana Phelpsszel, Kat kideríti, hová mentek, és 

eloszlatja ezt a rejtélyt is. Vett egy kávét a Starbucksban a 

Columbus Avenue-n, és elindult. Félúton járt Montauk felé, 

amikor rájött, hogy nincs semmilyen terve. Mit fog csinálni, ha 

odaér? Egyszerűen bekopog az ajtón? Vagy megvárja, amíg 

valaki felbukkan a kertben? 

 Sejtelme sem volt. 

 Éppen East Hamptonon hajtott keresztül – Jeff-fel 

ugyanezeken az utcákon sétálgattak ezer évvel ezelőtt –, amikor 

megcsörrent a telefonja. Kihangosította a készüléket, és felvette. 

 – Rákerestem a képre, ahogy kérted – szólt bele Brandon. – 

A mindenit, ismered ezt a csajt személyesen? 

 Férfiak. Vagy inkább: fiúk. 

 – Nem. 

 – Ez a nő, hú... 

 – Igen, tudom, hogy néz ki, Brandon. Mit találtál? 

 – A neve Vanessa Moreau. Modell. A bikinis képek a 

specialitásai. 

 Nagyszerű. 

 – Még valami? 



 – Mit akarsz még tudni? 172 centi, 55 kiló. A méretei: 

96-60-90; D kosaras melltartót hord. 

 Kat két kézzel fogta a kormányt. 

 – Férjnél van? 

 – Az nem derül ki róla. Egy modellügynökség portfoliójában 

találtam rá. A kép, amit küldtél a Mucho Models oldalán 

szerepel. Itt megadják a méreteiket, a hajszínüket, hogy 

vállalnak-e aktot – ő amúgy igen... 

 – Jó tudni. 

 – Van egy olyan rovat is, amelyikben a modellek írnak 

magukról egy bemutatkozást. 

 – Mi van az övében? 

 – Hogy jelenleg csak fizetős felkéréseket vállal. Utazni is 

hajlandó, ha állják a költségeit. 

 – És még? 

 – Ez minden. 

 – Lakcím? 

 – Semmi más. 

 Tehát a nőt valóban Vanessának hívták. Kat nem tudta, 

mire következtessen ebből. 

 – Kérhetek még egy szívességet? 

 – Micsodát? 

 – Be tudnál törni újra a YouAreJustMyType.com-ra, hogy 

hozzáférj Jeff kommunikációjához? 

 – Az nehezebb lesz. 

 – Miért? 

 – Nem tudok túl sokáig ott maradni. A honlapok állandóan 

cserélgetik a jelszavakat, éppen a hackerek miatt. Sosem 

maradtam néhány percnél tovább. A legnehezebb része a 

bejutás, megtalálni az első portált. Az övékét jelszó védi. Beletelt 



néhány órába, amíg túljutottunk rajta, és mivel kiszálltam, most 

kezdhetem elölről. 

 – Megtennéd? – kérlelte Kat. 

 – Megpróbálom, de szerintem nem túl jó ötlet. Valószínűleg 

igazad volt. Megsértettem az anyám magánszféráját. Nem 

akarom tovább olvasni a levelezésüket. 

 – Nem ezt kérem tőled. 

 – Akkor mit? 

 – Azt mondtad, Jeff nemcsak anyáddal levelezett, hanem 

más nőkkel is. 

 – Köztük veled – tette hozzá Brandon. 

 – Igen, köztük velem. Arra vagyok kíváncsi, még mindig 

levelezik-e más nőkkel. 

 – Micsoda? Szerinted megcsalja anyámat? 

 – Nem kell elolvasnod a konkrét üzenetváltásokat. Csak azt 

akarom tudni, kommunikál-e más nőkkel, és ha igen, akkor hogy 

hívják őket. – Csönd. – Brandon? 

 – Még mindig azt hiszed, hogy valami baj van, igaz, Kat? 

 – Milyen volt anyád hangja a telefonban? 

 – Normális. 

 – Boldognak tűnt? 

 – Azt azért nem mondanám. Szerinted mi folyik itt? 

 – Nem tudom. Ezért szeretném, ha utánanéznél annak, amit 

kértem. 

 Brandon felsóhajtott. 

 – Rajta vagyok. 

 Lerakták a telefont. 

 Montauk a Long Island-i South Fork-félsziget csúcsán 

található. Nem is igazi város, csak egy kis falu, amely East 

Hamptonhoz tartozik. Kat megkereste a Deforest Roadot, és 



lelassított. Elgurult a Stacytől kapott cím előtt. Egy 

ingatlanügynök valószínűleg otthonos, Cape Cod-stílusban épült, 

cédrustetős házként hirdette volna. Két jármű állt a 

kocsifelhajtón, egy fekete Dodge Ram platós furgon 

horgászfelszerelésekkel megpakolva, és egy kék színű Toyota 

RAV4. Egyik sem kanárisárga, állapította meg Kat. Egy jó pont 

Kochmanéknek. 

 Jeff lánya, Melinda, tizenhat éves volt. New York államban 

tizenhét éves kora előtt senki nem kaphat jogosítványt. Akkor 

miért a két kocsi? Természetesen lehetett mindkettő Jeffé. A 

furgon a hobbihoz vagy a munkába járáshoz – várjunk csak, 

most meg már halász lett belőle? –, a Toyota pedig a nagyobb 

utakra. 

 És most mi legyen? 

 Kat leparkolt a sarkon, és várt. Azon gondolkodott, létezik-e 

kevésbé alkalmas autó a megfigyeléshez egy kanárisárga 

Ferrarinál, de semmi más nem jutott eszébe. 

 Még mindig kora reggel volt, nyolc óra előtt. Bárhol tölti is a 

napjait Jeff-Ron, jó eséllyel még nem indult el oda. Kat arra 

jutott, hogy az lesz a legjobb, ha vár egy kicsit, és figyel. De 

mégsem. Semmi értelme húzni az időt. Nyugodtan ki is szállhat a 

Csajfogóból, és odasétálhat a házhoz. 

 Kinyílt a bejárati ajtó. 

 Kat nem tudta, mit csináljon. Először le akarta húzni a fejét, 

aztán észbe kapott. Legalább száz méterre parkolt a háztól. A 

reggeli napfényben úgysem látni be kívülről az autóba. A 

tekintetét az ajtóra szegezte. 

 Tizenéves lány lépett ki rajta. 

 Ő lenne...? 

 A lány megfordult, búcsút intett valakinek, aki odabent állt 



a házban, és elindult. Barna táskát cipelt a hátán. A copfja 

kilógott hátul a baseballsapka alól. Kat szeretett volna közelebb 

menni hozzá. Látni akarta, van-e valami hasonlóság a 

csámpásan ballagó kamasz lány és az egykori vőlegénye között. 

 De hogyan? 

 Nem gondolta végig. Beindította a Ferrarit, és megindult a 

lány felé. 

 Nem számított. Ha lelepleződik az álcája – bár ebben a 

kocsiban nyugodtan álcázhatta volna magát középkorú, 

merevedési problémákkal küzdő férfinak ám legyen. 

 A lány léptei tánclépésekre emlékeztettek. Ahogy Kat 

közelebb ért, látta, hogy Melinda – miért ne hívhatná így 

gondolatban? – fülében fehér fülhallgató van. Derekáig lógó 

zsinórja a lány lépteinek ritmusára himbálózott. 

 Melinda hirtelen megfordult, és találkozott a pillantásuk. 

Kat valami hasonlóságot keresett, Jeff visszhangját, ha úgy 

tetszik, azonban ha látott is valamit, az talán csak a képzelete 

játéka volt. 

 A lány megállt, és rábámult. 

 Kat nem jött zavarba. 

 – Elnézést – szólt ki a kocsi ablakán. – Hogy jutok el a 

világítótoronyhoz? 

 A lány bizalmatlanul méregette. 

 – Menjen vissza a Montauk Highwayre, és azon végig. Nem 

lehet eltéveszteni. 

 Kat elmosolyodott. 

 – Köszönöm. 

 – Szép az autója. 

 – Igen, de nem az enyém. A barátomé. 

 – Biztosan gazdag. 



 – Azt hiszem, igen. 

 A lány továbbindult. Kat nem tudta, mitévő legyen. Nem 

akarta csak így elengedni, ám az sem tűnt járható útnak, hogy 

kilométereken át gurul mellette. A lány meggyorsította a lépteit. 

Iskolabusz fordult be a sarkon. A lány ahhoz igyekezett. 

 Most vagy soha, gondolta Kat. 

 – Te Ron Kochman lánya vagy, igaz? Melinda? 

 A lány elsápadt. Páni félelem ült ki az arcára. Futásnak 

eredt, és szinte fejvesztve ugrott fel a buszra. A busz ajtaja 

becsukódott, és magával vitte Melindát. 

 Nocsak, nocsak, gondolta Kat. 

 A busz eltűnt a sarkon. Kat visszafordult a Ferrarival a 

Kochman-ház felé. A lány egyértelműen megijedt tőle. Hogy ez 

jelentett-e bármit – hogy a lány azért ijedt meg tőle, mert van 

valami rejtegetnivalója, vagy azért, mert egy fura nő követni 

kezdte –, azt nehéz lett volna megmondani. 

 Kat várt egy kicsit, hátha kijön még valaki a házból. Azután 

közelebb gurult, és közvetlenül Kochmanék otthona előtt 

parkolta le az utót. Itt is várakozott néhány percet. 

 Semmi. 

 Pokolba a várakozással. 

 Kiszállt a kocsiból, és egyenesen a bejárati ajtó felé indult. 

Becsöngetett, majd a biztonság kedvéért határozottan 

kopogtatott is. Katedrálüveg volt az ajtón. Kat nem látott 

keresztül rajta, csak annyit tudott megállapítani, hogy van 

valami mozgás a túloldalon. 

 Valaki elment az ajtó előtt. 

 Kat ismét bekopogott, gondolatban rántott egyet a vállán, 

és hangosan azt mondta: 

 – Donovan nyomozó vagyok a New York-i rendőrségtől. 



Kinyitná az ajtót? 

 Lépések. 

 Kat hátralépett, és vett egy nagy levegőt. Szórakozottan 

megigazította a pólóját, sőt – Isten bocsássa meg – még a haját is 

lesimította. Látta, hogy elfordul a kilincsgomb, és az ajtó kinyílt. 

 Nem Jeff volt az. 

 Egy hetvenes éveiben járó férfi mérte végig. 

 – Ki maga? 

 – Donovan nyomozó, New York-i rendőrség. 

 – Mutasson valami igazolványt! – Kat a zsebébe nyúlt, és 

elővette a jelvényét. Kinyitotta. Ennyi általában elegendő volt, 

de az idős férfi kinyújtotta a kezét, és elvette tőle. Tüzetesen 

megvizsgálta. Kat várt. A férfi hunyorogva vizsgálgatta tovább 

a jelvényt. Kat már-már arra számított, hogy elővesz egy 

ékszerésznagyítót. Végül visszaadta, és leplezetlenül ellenséges 

tekintettel meredt rá. – Mit akar? 

 A férfi könyékig feltűrt ujjú, barna flanelinget, Wrangler 

farmert és barna bakancsot viselt. Jóképű volt a maga viharvert 

módján, az a típus, aki élete nagy részét a szabad ég alatt 

dolgozta végig, és ezt egyáltalán nem bánja. A keze göcsörtös 

volt, az alkarja szálkásan izmos, amilyet az edzőteremben nem 

lehet kigyúrni; ilyet csak a kétkezi munka formál. 

 – Megkérdezhetem a nevét, uram? 

 – Maga kopogott be hozzám, nem emlékszik? 

 – De igen – felelte Kat. – És bemutatkoztam. Értékelném, ha 

viszonozná a gesztust. 

 – Értékeljen, amit akar, engem meg felejtsen el! 

 – Szívesen megtenném, de félek, hogy rémálmaim lesznek 

magától. 

 A férfi szája megrándult. 



 – Szórakozik velem? 

 – Nem jobban, mint amennyire maga szórakozik velem – 

válaszolta Kat. 

 – A nevem nem fontos – csattant fel az öreg. – Mit akar? 

 Nem volt értelme tovább kerülgetni a forró kását. 

 – Ron Kochmant keresem – mondta Kat. 

 A férfi arca rezzenéstelen maradt. 

 – Nem vagyok köteles válaszolni a kérdéseire – jelentette ki. 

 Kat nyelt egyet. Alig ismert a saját hangjára, amikor 

megszólalt: 

 – Nem akarom bántani. 

 – Ha ez igaz, akkor jobban tenné, ha békén hagyná. 

 – Beszélnem kell vele. 

 – Nem, Donovan nyomozó, nem hiszem, hogy az jó ötlet 

lenne. 

 A férfi ismét végigmérte, és Katnek egy pillanatra olyan 

érzése támadt, mintha az öreg tudná, hogy ő kicsoda. 

 – Hol van? 

 – Nincs itt. Ez minden, amit magának tudnia kell. 

 – Akkor visszajövök később. 

 – Nincs itt semmi a maga számára. 

 Kat kinyitotta a száját, azonban nem sikerült megszólalnia. 

 – Ki a fene maga? – kérdezte végül. 

 – Most becsukom az ajtómat. Ha nem távozik, felhívom Jim 

Gamble-t. Ő a helyi rendőrfőnök. Szerintem nem fog örülni 

annak, hogy egy New York-i zsaru zaklatja a városa polgárait. 

 – Nem hiszem, hogy fel akarná hívni magára a figyelmet. 

 – Valóban nem, de attól még megteszem, ha nem megy el. 

Viszlát, Donovan nyomozó. 

 – Miből gondolja, hogy elmegyek? 



 – Mert pontosan tudja, hogy itt nem kíváncsiak magára. 

Mert tudja, hogy a múlt az múlt. És mert nem hiszem, hogy még 

több pusztítást akar okozni maga körül. 

 – Miféle pusztítást? Miről beszél? 

 A férfi megfogta az ajtót. 

 – Ideje indulnia. 

 – Muszáj beszélnem vele – mondta Kat esdeklő hangon. – 

Senkit nem akarok bántani. Mondja meg neki, jó? Mondja meg 

neki, hogy csak beszélni akarok vele. 

 Az idős férfi elkezdte becsukni az ajtót Kat orra előtt. 

 – Át fogom adni az üzenetét. Most pedig tűnjön el a 

birtokomról! 



Harmincegyedik fejezet 

 

A farmra, az amish életmódnak megfelelően, nem volt bevezetve 

az áram. Titus ennek kimondottan örült. Se számla, se 

mérőóra-leolvasók, se karbantartók. Bármi volt is az oka annak, 

hogy az amishok nem csatlakoztak az áramhálózatra – Titus 

mindfélét hallott attól kezdve, hogy féltek a betolakodóktól, 

egészen addig, hogy így akarták kizárni az életükből a televíziót 

és az internetet –, Titus vállalkozásának ez kapóra jött. 

 Ugyanakkor az amishok nem mondtak le teljesen a villamos 

áram használatáról. Ez csak egy legenda volt. A farm egy 

szélmalom energiáját alakította át árammá, ami kiszolgálta 

szerény igényeiket. Titusnak azonban kevés volt. Beszerelt egy 

propángázzal működő DuroMax generátort. A farm postaládája 

az út szélén állt, távol a háztól és a tisztásoktól. Titus egy 

kapuval zárta le a házhoz vezető földutat. Soha nem rendelt 

semmit, így házhoz szállítás sem volt. Ha szükségük volt 

valamire, ő vagy valamelyik embere megvette, általában a tőlük 

nyolc mérföldre lévő Sam’s Club boltban. 

 Az embereinek igyekezett lehetőséget biztosítani arra, hogy 

néha kiszabaduljanak a farmról. Reynaldo és Titus élvezték a 

nyugalmat. A többiek idegesek lettek tőle. Tizenkét 

mérföldnyire volt egy Csillagkapu nevű sztriptízbár, de Titus a 

biztonság kedvéért arra kérte az embereit, hogy menjenek a hat 

mérfölddel távolabb lévő Faszállító nevű helyre. Kéthetente 

egyszer kaptak kimenőt, többször nem. Bármit tehettek, amire 

csak kedvük szottyant, azonban soha, semmilyen körülmények 

között nem csinálhattak jelenetet. Mindig egyedül mentek. 



 A mobiltelefonok nem működtek idekint, ezért Dmitrij egy 

műhold segítségével létesített telefon- és internetkapcsolatot, oly 

módon, hogy minden webes tevékenység egy bulgáriai VPN-en 

keresztül történt. Szinte soha nem hívták őket, ezért amikor 

Titus reggel nyolckor meghallotta, hogy csörög a privát vonala, 

azonnal tudta, hogy baj van. 

 – Igen? 

 – Elnézést, téves! 

 A hívó fél lerakta. 

 Ez volt a jel. A kormány figyeli az e-maileket. Ez már nem 

volt titok. Az e-mail kommunikáció legjobb módja az, ha az 

ember nem küldi el az üzeneteket. Titusnak volt egy 

Gmail-fiókja, amelyet offline módban tartott. Betöltötte a 

nyitóoldalát, és bejelentkezett. Nem érkezett új levele. Nem is 

számított rá. 

 Rákattintott a „PISZKOZATOK”-ra, mire felugrott az üzenet. 

Így kommunikált az egyik emberével. Mindketten ugyanazt a 

Gmailfiókot használták. Ha üzenni akartak egymásnak, 

megírták az üzenetet, de – és ez volt a lényeg – nem küldték el. 

Csak elmentették a piszkozatok közé. Azután kiléptek, és 

jeleztek egy téves hívással, mire a másik bejelentkezett, elolvasta 

az üzenetet a piszkozatok között, majd törölte. 

 Titusnak négy ilyen fiókja volt, mindegyiken keresztül 

más-más személlyel tartotta a kapcsolatot. Ez a svájci emberétől 

jött: 

 
Ne használja tovább a 89787198-at! A Parsons, Chuback, Mitnick és 
Bushwell nevű cég kitöltött egy SAR-t, most pedig a New York-i 
rendőrség nyomozója, bizonyos Katarina Donovan is vizsgálódik az 
ügyben. 

 



 Titus törölte a piszkozatot, és kilépett a fiókból. 

Elgondolkodott. Nem ez volt az első alkalom, hogy SAR-t 

nyújtottak be valamelyik bankszámlájára. Általában nem 

aggódott miatta. Nagyobb külföldi utalások esetén ez kötelező 

volt. Azonban a pénzügyminisztérium főként a terrorizmust 

finanszírozókra utazott. Miután ellenőrizték az illető hátterét, és 

megállapították, hogy nincs benne semmi gyanús, ritkán 

folytatták a nyomozást. 

 Ezúttal azonban két kérdés is felmerült a bankszámlával 

kapcsolatban. Ráadásul Titus egy New York-i zsaru 

érdeklődését is felkeltette. Hogyan? Miért? Egyik vendége sem 

New York Cityből érkezett. És milyen kapcsolat lehet egy 

massachusettsi vegyész és a connecticuti felső tízezer egyik tagja 

között? 

 Már csak egyiküket tudta megkérdezni. 

 Titus egy másodpercig az asztalon pihentette a kezét. 

Azután előrehajolt, és megnyitott egy keresőoldalt. Begépelte a 

nyomozó nevét, és várta a találatokat. 

 Amikor meglátta Donovan nyomozó fotóját, majdnem 

hangosan felnevetett. 

 Dmitrij lépett be a szobába. 

 – Valami vicces történt? 

 – Kat az – mondta Titus. – Próbál megtalálni bennünket. 

* 

Miután az öregember az orrára csapta az ajtót, Kat nem tudta, 

mihez kezdjen. 

 Egy másodpercig szótlanul állt a küszöbön. Eljátszott a 

gondolattal, hogy berúgja az ajtót, és a fegyvere markolatával 

megdolgozza a férfit, de ugyan mire jutott volna vele? Ha Jeff el 



akarja érni, most már minden eszköze megvan hozzá. Ha 

továbbra sem vesz róla tudomást, akkor pedig nincs joga 

kényszeríteni. 

 Őrizd meg a méltóságod, az isten szerelmére. 

 Visszament a kocsihoz. Sírni kezdett, és utálta magát érte. 

Bármi történt is Jeff-fel abban a cincinnati bárban, az nem rá 

tartozik. Az égvilágon semmi köze hozzá. Stacy tegnap éjjel azt 

mondta, folytatja a vizsgálódást, megpróbálja kideríteni, hátha 

a két részeg fickó bosszút akart állni Jeffen, ami talán 

megmagyarázná az eltűnését, ám ha őszinte akart lenni saját 

magához, akkor tudta, hogy teljesen felesleges. 

 Ha az a két férfi tényleg a nyomában van, az sem 

magyarázza meg, miért nem mer Kattel találkozni. 

 Nem számít, gondolta. Jeffnek megvan a saját élete. Van egy 

lánya, és együtt él egy morcos vénemberrel. Katnek elképzelése 

sem volt, ki lehet az öreg. Jeff apja évekkel ezelőtt meghalt. Jeff 

úgy döntött, regisztrál egy társkereső oldalon, Kat a kezét 

nyújtotta felé, ő félrelökte. Ugyan mi keresnivalója van még itt? 

 Miért nem hajlandó még mindig, minden bizonyíték ellenére 

elfogadni, hogy ez történt? 

 Kat visszahajtott a Montauk Highwayre, és nyugat felé 

indult. De nem ment messzire. Néhány mérföld után 

lekanyarodott balra a Napeague Lane-re. Különös, mire 

emlékszik az ember majd húsz év elteltével. Ráfordult a Maríné 

Boulevardra, és leparkolt a Gilbert Path közelében. Kiszállt, és 

elindult a deszkasétányon az óceán felé. Hullámok korbácsolták 

a partot. A sötét égbolt közelgő vihart jósolt. Kat kikerülte a 

törött korlátú kerítést. Kibújt a cipőjéből, és a homokban 

lépkedve elindult a víz felé. 

 A ház semmit sem változott. Új, modern stílusú épület volt, 



amikor utoljára itt járt, és bár egyesek túl szögletesnek találták, 

Kat nagyon megszerette. A bérleti díja messze meghaladta a 

lehetőségeiket, még egy hétvégére is, de Jeff volt a tulajdonos 

egyetemi tanár asszisztense a Columbián, és a nő úgy köszönte 

meg neki a segítséget, hogy kölcsönadta a házat. 

 Csaknem húsz év telt el azóta, Kat mégis emlékezett annak a 

hétvégének minden egyes pillanatára. Emlékezett a piacon tett 

látogatásra, a csöndes sétákra a városban, a három étkezésre a 

Kajálda becenevű étteremben – mindketten imádták a homáros 

szendvicsüket –, meg ahogyan Jeff a háta mögé lopózott itt a 

parton, és végtelenül gyengéden megcsókolta. 

 Az a gyengéd csók sokat jelentett Kat számára – akkor 

döntötte el, hogy vele akarja leélni az élete hátralévő részét. 

 A gyengéd csókok sosem hazudnak. Vagy mégis? 

 Elkomorodott, utálta magát, amiért ilyen könnyen 

elérzékenyül. Kit érdekel? Próbálta megtalálni a pontos helyet, 

ahol azon a napon állt, a házhoz viszonyítva tett néhány lépést 

balra, majd egyet vissza, míg végül úgy érezte, ez az, ezen a szent 

helyen történt az az emlékezetes csók. 

 Motor halk berregése ütötte meg a fülét. Hátrafordult, és egy 

ezüstszínű Mercedest pillantott meg. Az út mellett állt, járó 

motorral. Talán Jeff az? Milyen tökéletes lenne, nem igaz? Idáig 

követte, és most a háta mögé lép, pontosan úgy, ahogy annyi 

évvel ezelőtt. A karjába zárja, és... Kat tudta, hogy ez csak egy 

ostoba, giccses és fájdalmas ábránd, ám ettől még a vágyakozása 

nagyon is valóságos volt. Kevés tökéletes pillanat akad az 

életben, olyan, amit szeretnénk dobozba zárni és felrakni a 

polcra, hogy amikor egyedül vagyunk, elővehessük, és újra 

átélhessük. 

 Az a csók egy ilyen pillanat volt. 



 Az ezüstszínű Mercedes továbbhajtott. 

 Kat visszafordult a tajtékzó óceán felé. Az ég egyre 

komorabban sötétlett. Hamarosan esni fog. Már éppen elindult 

volna vissza a Ferrarihoz, amikor megcsörrent a telefonja. 

Brandon volt az. 

 – Szemétláda – szólt bele a fiú. – Rohadt, hazug szemétláda. 

 – Tessék? 

 – Jeff vagy Ron vagy Jack, vagy mi a neve. 

 Kat kővé dermedt. 

 – Mi történt? 

 – Még mindig nyomul más nőkre. A levelezésüket nem 

tudtam elolvasni, viszont azt láttam, mindkettőjükkel 

kommunikált tegnap. 

 – Hány másik nő van? 

 – Kettő. 

 – Talán csak elköszönt tőlük. Most számolt be nekik 

anyádról. 

 – Nem hinném. 

 – Miért? 

 – Mert azt maximum egy vagy két üzenettel el lehetett volna 

intézni. De ők váltottak vagy húszat-harmincat. 

 – Oké, Brandon, figyelj rám! Sikerült kiderítened a két nő 

nevét? 

 – Igen. 

 – Lediktálnád őket? 

 – Az egyikük Julié Weitz. Washington D. C.-ben lakik. A 

másik a pennsylvaniai Bryn Mawrban. A neve Martha Paquet. 

* 

Kat első dolga az volt, hogy felhívta Chazt. 



Ő majd kapcsolatba lép a két nővel, és ellenőrzi, nem utaztak-e el 

az interneten talált szívszerelmükkel. De miközben Kat a kocsija 

felé ballagott – elhatározta, hogy visszamegy ahhoz a házhoz 

Montaukban, és tökön rúgja a vénembert, ha az nem hajlandó 

szóba állni vele –, valami ismét nyugtalanítani kezdte. Kezdettől 

fogva piszkálta valami, csak nem tudott rájönni, mi az. 

 Valami, ami miatt nem tudta elengedni Jeffet. 

 Sokan azt mondanák, hogy elvakították az érzelmei. Kat ezt 

készséggel aláírta. Most viszont valamivel nagyobb rálátása 

nyílt a helyzetre. A saját üzenetváltása zavarta Jeff-fel a 

YouAreJustMyType. com-on. 

 Számtalanszor elismételte magában a férfi szavait, újra meg 

újra felelevenítve az utolsó párbeszédüket – a sok mellébeszélést 

arról, hogy fél tőle, nem akar visszatérni a múltba, és tiszta lapra 

van szüksége –, azon viszont keveset gondolkodott, hogyan is 

kezdődött az egész. 

 Úgy kezdődött, hogy Kat elküldte neki John Waite Missing 

You című dalának a videoklipjét. 

 És hogyan reagált erre Jeff? 

 Nem emlékezett rá. 

 Hogyan lehetséges ez? Oké, Kat érzelmei talán 

intenzívebbek voltak annak idején, de akkor is, elvégre Jeff 

megkérte a kezét. Hogyan felejthetett el valamit, ami ilyen 

fontos szerepet játszott a kapcsolatukban? 

 Ráadásul Jeff azt írta, hogy a videoklip „aranyos”, és szereti 

a „humoros nőket”, meg hogy „különlegesnek” találja a 

fényképét. Különlegesnek. Micsoda elcsépelt duma! Annyira 

meglepte és megbántotta ezzel a válasszal, hogy írt neki egy 

üzenetet... 

 



Kat vagyok. 

 

 Sovány, fekete öltönyös férfi állt a sárga Ferrarinak 

támaszkodva. Karba tett kézzel és keresztbe rakott lábbal 

várakozott. Kat, még mindig a hirtelen felismerés hatása alatt 

állva, közelebb lépett hozzá, és megkérdezte: 

 – Segíthetek? 

 – Szép az autója. 

 – Igen, sokan mondják. Leszállna róla? 

 – Persze, azonnal. Ha készen áll. 

 – Tessék? 

 Az ezüstszínű Mercedes gurult oda melléjük. 

 – Szálljon be a hátsó ülésre! – mondta férfi. 

 – Mégis, mi a fenét képzel? 

 – Választhat. Vagy agyonlövöm itt az utcán, vagy beszáll a 

kocsiba, és elbeszélgetünk egy kicsit. 



Harminckettedik fejezet 

 

Reynaldo az okostelefonja walkie-talkie alkalmazásán keresztül 

kapta meg az üzenetet. 

 – Bázis a ládának – mondta Titus. – Vétel. 

 Reynaldo éppen egy teniszlabdát dobált Bo névre hallgató 

labrador retriever kutyájának. Bo, fajtájának megfelelően, soha 

nem unta meg a játékot, nem számított, Reynaldo hányszor és 

milyen messzire dobja a labdát, mindig boldogan loholt érte. 

 – Itt vagyok – szólt bele Reynaldo a telefonba, és ismét 

elhajította a labdát. Bo sántikálva futott utána. Öregedett. Egy 

állatorvos szerint Bo tizenegy éves volt. Még mindig jól tartotta 

magát, de Reynaldo nem tudta nem észrevenni, hogy lelassult a 

mozgása. Bo ennek ellenére állandóan játszani akart, 

csökönyösen ragaszkodott hozzá, hogy a gazdája újra meg újra 

elhajítsa a labdát, miközben nyilvánvaló volt, hogy sem az 

állóképessége, sem az ízületei nem olyanok, mint régen. Néha 

Reynaldo próbálta előbb abbahagyni a játékot öreg kutyája 

érdekében, azonban Bo mintha rájött volna, mi jár a gazdája 

fejében, és ez egyáltalán nem tetszett neki. Addig nyüszített és 

ugatott, amíg Reynaldo ismét felvette a labdát, és elhajította. 

 Játék után Reynaldo vissza szokta küldeni Bót az ösvény 

másik végén lévő pajtába, hadd pihenjen puha kutyaágyán. Az 

ágyat nem sokkal azután vásárolta, hogy az East River partján 

sétálgatva rátalált Bóra. Az ágy azóta megvolt, jól bírta a 

strapát. 

 Bo várakozó tekintettel nézett rá. Reynaldo megvakarta Bót 

a füle mögött, közben pedig hallotta Titus hangját a 



walkie-talkie-n keresztül: 

 – Kísérd ide a Hatost! 

 – Vettem. 

 Soha nem telefonáltak vagy SMS-eztek a farmon, csak a 

walkietalkie appot használták. Lenyomozhatatlan. Érthető 

okokból neveket sem használtak, de Reynaldo egyébként sem 

tudta a „vendégek” nevét. Számára mindegyik csak egy szám 

volt, ami a ládájukra utalt: Hatos – a hatos számú ládában – a 

szőke nő volt, aki sárga nyári ruhában érkezett. 

 Maga Titus is elismerte volna, hogy túlbiztosítja a dolgokat, 

bár mindig jobb félni, mint megijedni. Ez volt a mottója. 

 Amikor Reynaldo felállt, Bo csalódott tekintettel bámult rá. 

 – Hamarosan folytatjuk. Megígérem. – A kutya halkan 

nyiffantott egyet, majd orrával megbökte Reynaldo kezét. 

Reynaldo elmosolyodott, és megsimogatta az állatot. A kutya 

lassan csóválni kezdte a farkát. Reynaldo szemébe könnyek 

szöktek. – Nyomás vacsorázni! 

 Bo egyszerre tűnt csalódottnak és megértőnek. Egy 

másodpercig még habozott, aztán elügetett az ösvény felé. Nem 

csóválta a farkát. Reynaldo megvárta, míg a kutya eltűnik a 

szeme elől. Valami miatt nem akarta, hogy Bo meglássa, mi van 

a ládákban. Érezni, persze, érezte őket, tudta, mi van bennük, 

ám amikor a célszemélyek meglátták Bót, sőt, némelyik még rá is 

mosolygott a barátságos kutyára, azt... azt valahogy 

helytelennek érezte. 

 A kulcscsomó az övére akasztva himbálózott. Reynaldo 

megtalálta a megfelelő kulcsot, kinyitotta lakatot, és felemelte a 

talajba süllyesztett ajtót. A célszemélyek mindig hunyorogtak a 

hirtelen fényben, vagy eltakarták a szemüket. Még éjszaka is. 

Még a leghalványabb holdfényben is. A ládában tökéletes és 



teljes sötétség uralkodott. Minden fény, még egy távoli csillag 

ragyogása is fájdalmat okozott nekik. 

 – Kimászni! – utasította. 

 A nő felnyögött. Ajkai kicserepesedtek. Arcán a ráncok 

elmélyültek, és sötétebbekké váltak, mintha a kosz befészkelte 

volna magát a pórusaiba. Reynaldo orrát megcsapta a bűz. 

Hozzá volt már szokva. Némelyikük eleinte próbálta 

visszatartani, csakhogy amikor az ember napokig hever egy sötét 

koporsóban, akkor nem marad más választása. 

 Hatosnak egy teljes percbe telt, hogy fel tudjon ülni. Meg 

akarta nyalni az ajkát, de a nyelve száraz volt, mint egy darab 

smirgli. Reynaldo próbálta felidézni, mikor adott neki utoljára 

inni. Órákkal ezelőtt. A levélnyílásra emlékeztető hasadékon 

keresztül már megkapta a mai egy csésze rizsét. Így etette őket – 

az ajtón lévő fedett nyíláson keresztül. Néha megpróbálták 

kidugni rajta a kezüket. Reynaldo mindenkit egyszer 

figyelmeztetett, hogy ne tegye. Aki még egyszer megpróbálta, 

annak az ujjaira taposott. 

 Hatos zokogni kezdett. 

 – Gyorsabban! – szólt rá. 

 A szőke nő próbált gyorsabban mozogni, de a teste már 

cserbenhagyta. Reynaldo nem először látott ilyet. Az volt a 

feladata, hogy életben tartsa őket. Csak ennyi. Hogy ne hagyja 

őket meghalni addig, amíg Titus azt nem mondja: „Itt az idő!” 

Reynaldo akkor kikísérte őket a mezőre. Néha megásatta velük a 

saját sírjukat. Bár többnyire nem. A fejükhöz szorította a 

fegyver csövét, és meghúzta a ravaszt. Előfordult, hogy 

kísérletezett a gyilkos lövéssel. Alulról fölfelé eresztett golyót a 

nyakukba, vagy fentről lefelé a fejtetőn keresztül. Vagy a 

halántékukhoz illesztette a csövet, ahogyan az öngyilkosok 



szokták a filmekben. Voltak, akik gyorsan meghaltak. Másokkal 

csak a második golyó végzett. Egyszer a gerincét találta el az 

egyik áldozatnak, egy delaware-i férfinak Wilmingtonból. A 

pasas életben maradt, de lebénult. Reynaldo élve temette el. 

 Hatosból megtört emberi roncs lett. Reynaldo számtalanszor 

találkozott már ilyennel. 

 – Arra! – mondta neki. 

 A nő egyetlen szót préselt ki magából nagy nehezen: 

 – Vizet! 

 – Arra! Előbb le kell vetkőznöd. 

 A nő próbált sietni, azonban a mozgása inkább annak a tévés 

sorozatnak a zombijaira emlékeztette Reynaldót. Találó 

hasonlat, állapította meg. Hatos még nem halt meg, de igazából 

már élőnek sem lehetett nevezni. 

 A nő noszogatás nélkül kibújt az overallból, és ott állt előtte 

meztelenül. Néhány nappal ezelőtt, amikor először vette le 

vonakodva és a könnyeivel küszködve azt a sárga ruhát, 

miközben arra kérte Reynaldót, hogy forduljon el, majd próbált 

hol a fa mögé bújni, hol a kezével takarni magát – akkor még 

sokkal vonzóbb volt. Mostanra lefoszlott róla minden 

szemérmessége és hiúsága. Primitív ösztönlénnyé alacsonyodon, 

aki semmi mást nem akart, csak a szomját csillapítani. 

 Reynaldo felemelte a pisztolyszerű szórófejjel ellátott 

slaugot. A víznyomás erős volt. A nő összegörnyedt, próbált a 

szájába is juttatni valamit a folyadékból. Reynaldo elzárta a 

vizet. A nő felegyenesedett, és hagyta, hogy lemossák, bőre 

kipirosodott az erős vízsugártól. 

 Amikor végzett, Reynaldo odadobott neki egy másik 

overallt. A nő belebújt. Azután vizet adott neki egy műanyag 

pohárban. A nő mohón megitta, és azonnal nyújtotta a poharat 



repetáért; látszott rajta, hogy bármit megtenne még egy kis 

vízért. Reynaldo attól tartott, hogy nem lesz ereje elmenni a 

házig, ezért újratöltötte a poharat. Hatos ezt is mohó 

kortyokban nyelte, majdnem megfulladt tőle. Reynaldo azután 

elővett egy müzliszeletet, amelyet a Giant élelmiszerboltban 

vásárolt. A nő úgy tömte magába, hogy kis híján a csomagolást 

is lenyelte. 

 – Az ösvényen! – mondta Reynaldo. 

 A nő elindult; még mindig nehézkesen mozgott. Reynaldo 

követte. Azon tűnődött, vajon mennyi pénzt lehet még kipréselni 

belőle. Tehetősebbnek látszott a többségnél. Meglepő módon 

Titus inkább a férfi célpontokat részesítette előnyben, nagyjából 

három az egyhez volt az arány a férfiak javára az áldozataik 

között. A nők általában nagyobb profittal kecsegtettek. Hatos, 

amikor megérkezett, drága ékszerek voltak rajta, és a 

gazdagokra jellemző módon lépkedett. 

 Mostanra mindkettő eltűnt. 

 A nő tétován, folyton a háta mögé pillantva vonszolta 

magát. Valószínűleg meglepte, hogy Reynaldo is vele tart. Az 

igazat megvallva, Reynaldo is meglepődött kissé. Ritkán kellett 

elkísérnie őket. Titus valami miatt szerette, ha egyedül sétálnak 

el a házig. 

 Mivel a nőnek aznap ez már a második látogatása volt, 

Reynaldo azt gyanította, közeledik a végjáték, és Titus 

hamarosan közli vele, hogy „itt az idő”. 

 Amikor elértek a házhoz, Titus a karosszékben ülve várta 

őket. Dmitrij a számítógépnél ült. Reynaldo megállt az ajtóban. 

Hatos – ezúttal is noszogatás nélkül – lerogyott a kemény 

faszékre Titusszal szemben. 

 – Van egy kis problémánk, Dana. 



 Dana, gondolta Reynaldo. Szóval, így hívják. 

 Dana szeme megrebbent. 

 – Probléma? 

 – Azt reméltem, hogy ma már elengedhetem magát – 

folytatta Titus. A hangja mindig nyugodt volt, mintha 

hipnotizálná az embert, ma azonban mintha kissé feszültebbnek 

tűnt volna a megszokottnál. – De most felbukkant egy rendőr, 

aki az eltűnése ügyében nyomoz. 

 Dana meghökkent. 

 – A New York-i rendőrség nyomozója, Katarina Donovan. 

Ismeri? 

 – Nem. 

 – Katnek szólítják. Manhattanben dolgozik. – Dana 

zavartan meredt maga elé, láthatóan képtelen volt 

összpontosítani. – Ismeri? – kérdezte ismét Titus, ezúttal 

élesebben. 

 – Nem. – Titus egy hosszú másodpercig az arcát 

tanulmányozta. 

 – Nem – mondta a nő újra. 

 Alig él már, gondolta Reynaldo. 

 Titus Dmitrijre pillantott. Bólintott. Dmitrij megigazította 

kötött sapkáját, majd kifordította a monitort, hogy Dana is 

lássa. A képernyőn egy nő fényképe volt. 

 – Honnan ismered, Dana? – kérdezte Titus tegeződésre 

váltva. 

 – Dana csak a fejét rázta. – Honnan ismered? 

 – Nem ismerem. 

 – Mielőtt elindultál, felhívtad? 

 – Nem. 

 – Soha nem beszéltél vele? 



 – Nem, soha. 

 – Honnan ismered? 

 – Nem ismerem. 

 – Találkoztál már ezzel a nővel? Gondolkodj! 

 – Nem ismerem. – Danából kitört a sírás. – Soha nem láttam. 

Titus hátradőlt. 

 – Még egyszer meg fogom kérdezni, Dana. A válaszodtól 

függ, hogy hazamehetsz a fiadhoz, vagy visszakerülsz a ládába. 

Honnan ismered Kat Donovant? 



Harmincharmadik fejezet 

 

Kat többször rákérdezett, hová viszik. 

A mellette ülő sovány férfi csak mosolygott, és rászegezte a 

fegyverét. A sofőr az utat figyelte. Hátulról Kat csupán a férfi 

tar kopasz fejét és bowlinggolyó méretű vállait látta. Kat nem 

hagyta abba a kérdezősködést: hová mennek, mikor érnek oda, 

kik ők? 

 A mellette ülő sovány alak rendületlenül mosolygott. 

 Az út hamar véget ért. Alig hajtottak keresztül Water Mill 

központján, amikor a Mercedes balra fordult az óceán felé tartó 

Davids Lane-re. Onnét lekanyarodtak a Halsey Lane-re. Gazdag 

környék. 

 Kat most már kezdte sejteni, hová viszik. 

 A kocsi lelassított egy vastag sövénnyel körülvett, hatalmas 

ingatlan előtt. A több száz méter hosszú zöld falat kocsiút 

szakította meg, amelyet sötét, átláthatatlan kapu védett a 

külvilágtól. Fekete öltönyös, napszemüveges, fülhallgatós férfi 

állt a kapu előtt. Amikor meglátta a Mercedest, beleszólt az 

ingére erősített mikrofonba. 

 A kapu kinyílt, és az ezüst Mercedes elindult a hatalmas, 

piros cseréptetős, Gatsby-stílusú kőpalota felé. Fehér 

görög-római szobrok és ciprusfák szegélyezték a kocsiutat. A ház 

előtt kerek medence csillogott, szökőkúttal a közepén. 

 A sovány, mosolygós férfi megszólalt: 

 – Megérkeztünk. 

 Kat kiszállt a kocsi egyik oldalán, Mosolygós a másikon. Kat 

lenyűgözve bámulta ezt a más korszakból itt maradt palotát. 



Fényképeket már látott róla. Egy gazdag gyáros, bizonyos 

Richard Heffernan építette az 1930-as években. A családja 

egészen a legutóbbi időkig ragaszkodott hozzá, nagyjából tíz 

évvel ezelőtt azonban eladták a jelenlegi tulajnak, aki, ha hinni 

lehetett a pletykáknak, tízmillió dollárt költött a felújítására. 

 – Emelje fel a karját, kérem! 

 Kat szót fogadott, mire egy másik sötét öltönyös, 

napszemüveges fickó kíméletlen alapossággal megmotozta. 

Mosolygós már korábban elvette tőle a fegyverét és a telefonját, 

így most nem találtak nála semmit. Annak idején az apja mindig 

hordott magánál tartalék pisztolyt a csizmájában – Kat gyakran 

eljátszott a gondolattal bár ez a fickó biztosan megtalálta volna 

azt is. Miután végzett (közben végig cigarettázott, az ég 

szerelmére), fejével intett Mosolygósnak. 

 – Erre legyen szíves! – mondta Mosolygós. 

 Elhaladtak egy káprázatos virágoskert mellett, amely pont 

úgy nézett ki, mintha valami sznob lakberendezési magazinból 

vágták volna ki – Kat gyanította, hogy valószínűleg így is 

történt. A bokrok mögött az óceán terült el előttük, káprázatos, 

képeslapra illő látványt nyújtva. Kat érezte a sós víz illatát. 

 – Szervusz, Kat! – A párnázott tikfa bútorokkal berendezett 

teraszon várta. Kizárólag hófehér, testre simuló ruhadarabokat 

viselt. Egy fiatal, izmos férfin ez még talán elment volna. Egy 

alacsony, kövérkés, a hetvenes éveiben járó öregemberen szinte 

obszcénnek hatott. Ingének gombjai megfeszültek a pocakján; 

némelyik gomb megadta magát, és látni engedte ezüstös 

mellszőrzetét. Vaskos ujjain aranygyűrűk csillogtak. Vagy dús, 

vörösesszőke hajjal rendelkezett, vagy kiváló parókával; nehéz 

lett volna eldönteni. – Végre találkoztunk – mondta. Kat nem 

igazán tudta, hogyan reagáljon. Annyi év után, annyi olvasás, 



nyomozás, gyűlölködés és démonizálás után, végre szemtől 

szemben állt Willy Cozone-nal. – Fogadni mernék, hogy sokszor 

elképzelted ezt a napot – folytatta Cozone magától értetődő 

módon letegezve Katet. 

 – Igen. 

 Cozone az óceán felé intett. 

 – És így nézett ki az álmaidban? 

 – Nem – felelte Kat. – Maga bilincsben volt. 

 Cozone úgy hahotázott, mintha még soha életében nem 

hallott volna ennél jobb viccet. A sovány Mosolygós Kat mellett 

állt, karba tett kézzel. Ő nem nevetett. Csupán mosolygott. 

Egyslágeres művész. 

 – Magunkra hagyhatsz bennünket, Lesbe. 

 Mosolygós Lesbe félig meghajtotta a fejét, és elsétált. 

 – Nem ülsz le? – kérdezte Cozone. 

 – Nem. 

 – Mit szólnál egy kis jeges teához vagy limonádéhoz? – 

Felemelte a poharát. – Én egy Arnold Palmert iszom. Tudod, mi 

az? 

 – Igen, tudom. 

 – Kérsz egyet? 

 – Nem – felelte Kat. – Nem akarok akadékoskodni, de a 

fegyveres emberrablást tiltja a törvény, különösen, ha egy 

rendőrtisztről van szó. 

 – Ugyan, kérlek! – nézett rá Cozone. – Hagyjuk a csip-csup 

részleteket! Fontos dolgokat kell megbeszélnünk. 

 – Hallgatom. 

 – Biztos, hogy nem akarsz leülni? 

 – Mit akar, Mr. Cozone? 

 A férfi kortyolt egyet az italából, de közben egy pillanatra 



sem vette le a tekintetét Katről. 

 – Talán hiba volt. – Kat nem válaszolt. – Szólok Leslie-nek, 

hogy vigyen vissza a kocsidhoz. Elnézést, hogy az idődet 

raboltam. 

 – Letartóztathatnám. 

 Cozone legyintett egyet. 

 – Ugyan már, Kat! Remélem, nem zavar, hogy Katnek 

szólítalak. Ennél komolyabb vádakkal is elbántam már. 

Bármikor fel tudok vonultatni tizenkét szemtanút, akik 

igazolják az én verziómat. Be tudom mutatni a biztonsági 

kamera felvételét arról, hogy sosem jártál itt. Ne vesztegessük 

egymás idejét ilyen ostoba játékokra! 

 – Ahhoz két ember kell – mondta Kat. 

 – Ezt meg hogy érted? 

 – Úgy értem, hogy ne jöjjön nekem ezzel a „szólók 

Leslie-nek, hogy vigyen vissza” baromsággal. Nem véletlenül 

hozatott ide. Szeretném, ha elárulná az okát. 

 Cozone-nak tetszett a válasza. Közelebb lépett Kathez. 

Világoskék szeme valahogy feketének tűnt az arcában. 

 – Kellemetlenséget okozol a mostani nyomozásoddal. 

 – Nem most kezdtem el nyomozni. 

 – Ez igaz. Apád már régen meghalt. 

 – Maga ölette meg? 

 – Ha én tettem volna, miből gondolod, hogy élve 

elhagyhatnád ezt a helyet? – Kat mindent tudott Cozone-ról: a 

születési dátumát, a családja történetét, ismerte a letartóztatási 

jegyzőkönyveket, a nevén lévő ingatlanokat (köztük ezt is), 

kívülről fújta az aktájában szereplő adatokat. De mindig más 

először találkozni valakivel személyesen. A férfi világoskék 

szemébe nézett. A sok borzalomra gondolt, amelyet az a két szem 



láthatott az elmúlt hetven-egynéhány évben. És arra, hogyan 

lehetséges, hogy az a sok borzalom bizonyos értelemben sosem 

érintette meg. – Elméletileg – folytatta Cozone, már-már unott 

hangon – itt és most golyót ereszthetnék a fejedbe. Vannak 

hajóim. Bedobhatnánk a tengerbe. Igen, a kollégáid biztosan 

mindent elkövetnének, hogy megtaláljanak, de mindketten 

tudjuk, hogy sosem akadnának a nyomodra. 

 Kat igyekezett megőrizni a hidegvérét. 

 – Nem azért hozatott ide, hogy megöljön. 

 – Miből gondolod? 

 – Abból, hogy még életben vagyok. 

 Cozone elmosolyodott. Apró fogai rothadó cukorkákra 

hasonlítottak. Ránctalan arca kémiai hámlasztásra vagy 

botoxra utalt. 

 – Előbb lássuk, hogyan alakul a beszélgetésünk, rendben? 

 Cozone lehuppant az egyik párnázott tikfa székbe, és 

megpaskolta a mellette lévőt. 

 – Ülj le, kérlek! – Kat leült, és egy pillanatra megborzongott. 

Érezte a férfi kölnijének erős, émelyítő illatát. A két szék inkább 

az óceán felé nézett, mint egymásra. Egy hosszú percig egyikük 

sem szólalt meg, csak bámulták a tajtékos hullámokat. – Vihar 

közeleg – mondta Cozone. 

 – Nyugtalanító – jegyezte meg Kat. Gúnyosnak szánta, ám 

kissé célt tévesztett vele. 

 – Kérdezd meg, Kat! – Kat nem válaszolt. – Majdnem húsz 

éve vársz rá. Itt a nagy lehetőség. Kérdezd meg! 

 Kat a férfi felé fordult. 

 – Maga ölette meg az apámat? 

 – Nem. 

 Cozone még mindig a vizet bámulta. 



 – És ezt most el kellene hinnem? 

 – Ugye, tudod, hogy én is azon a környéken nőttem fel? 

 – Igen. A Farrington Streeten, az autómosó mellett. 

Ötödikes korában megölte egy osztálytársát. 

 Cozone megrázta a fejét. 

 – Elárulhatok neked egy titkot? 

 – Persze, hallgatom. 

 – Az a sztori rólam meg a kalapácsról csak egy városi 

legenda. 

 – Olyasvalakitől hallottam, akinek a bátyja egy iskolába járt 

magával. 

 – Akkor sem igaz – mondta Cozone. – Miért hazudnék róla? 

Szeretem a legendákat. Magam is részt vettem a 

kialakításukban. Bizonyos szempontból megkönnyítették a 

dolgomat. Persze, még így sem volt könnyű. Nem mondhatom, 

hogy tiszta maradt a kezem. De a félelem remek motivációs 

eszköz. 

 – Ezt vegyem beismerő vallomásnak? 

 Cozone egymáshoz illesztette a két csuklóját, mintha a 

bilincsre várna. Kat tudta, hogy bármit is mond Cozone, azt nem 

fogja tudni felhasználni ellene, azonban ettől függetlenül hallani 

akarta a válaszait. 

 – Ismertem apádat – folytatta. – Volt egy megállapodásunk. 

 – Arra utal, hogy apám korrupt volt? 

 – Semmire nem akarok utalni. Azt magyarázom, hogy 

semmi közöm apád halálához. Mindketten ugyanazon a 

környéken nőttünk fel. 

 – Tehát nem ölt meg soha senkit, aki Flushingból 

származott? 

 – Azt azért nem állítanám. 



 – Akkor pontosan mit is akar mondani? 

 – Az évek során számos vállalkozásomnak kellett miattad, 

hmm, felfüggesztenie a működését. 

 Kat minden olyan „vállalkozást” kíméletlenül felszámolt, 

amelyikről akár csak azt beszélték, hogy köze van Cozone-hoz. 

Tudta, hogy nem kevés bevételkiesést okozott neki. 

 – És? – kérdezte Kat. 

 – Nem akarom, hogy visszatérjenek azok az idők. 

 – Azt gondolta, elmondja nekem, hogy nem maga ölte meg 

az apámat, és azzal mindennek vége lesz? 

 – Valahogy úgy. Azt gondoltam, vagy inkább reméltein, 

hogy sikerül megállapodnunk. 

 – Megállapodnunk – ismételte Kat. 

 – Igen. 

 – Mint apámmal. 

 Cozone még mindig a partot nézte, ám a szája sarkában 

halvány mosoly jelent meg. 

 – Valahogy úgy. 

 Kat nem teljesen értette a helyzetet. 

 – Miért most? – kérdezte. – A férfi a szájához emelte a 

poharát. – Évekkel ezelőtt elmondhatta volna, ha tényleg azt 

gondolja, hogy ez majd segít abban, hogy „megállapodjunk”. – 

Kat az ujjaival idézőjeleket rajzolt a levegőbe. – Akkor miért 

most? 

 – Megváltoztak a dolgok. 

 – Milyen értelemben? 

 – Egy kedves barátom elhunyt. 

 – Monte Leburne? 

 Cozone ismét kortyolt az italából. 

 – Kemény vagy, Kat. Ezt el kell ismernem. – Kat erre nem 



mondott semmit. – Nagyon szeretted az apádat, igaz? 

 – Nem azért vagyok itt, hogy az érzelmeimről társalogjak. 

 – Jogos. Azt kérdezed, miért csak most mondom ezt el neked. 

 Azért, mert Monte Leburne most halt meg. 

 – De Leburne bevallotta a gyilkosságot. 

 – Így van. És azt is mondta, hogy nekem semmi közöm 

hozzá. 

 – Igen, viszont ugyanezt mondta a másik két gyilkosságról 

is. Azokat is tagadja? 

 Cozone enyhén Kat felé fordította a fejét. Az arca 

megkeményedett. 

 – Nem azért vagyunk itt, hogy a másik kettőről 

beszélgessünk. Semmilyen módon nem akarok velük foglalkozni. 

Megértetted? – Kat megértette. Cozone nem vallotta be a 

megölésüket, ugyanakkor, az apjáéval ellentétben, nem is 

tagadta. Az üzenet egyértelmű volt: „Igen, azt a kettőt én 

ölettem meg, de az apádat nem.” Ez azonban még nem jelentette 

azt, hogy Kat hitt is neki. Cozone azt akarta, hogy szálljon le 

róla. Ez volt a lényege az egésznek. Bármilyen hazugságra 

hajlandó lett volna, hogy ezt elérje. – Amit most el fogok 

mondani, az szigorúan bizalmas – folytatta Cozone. – Világos? – 

Kat bólintott, mert erre nem számított. Ha információkat kap 

tőle, és azokat fel kell használnia, s egy gyilkosnak tett ígérete 

nem fogja megakadályozni ebben. Ezzel valószínűleg Cozone is 

tisztában volt. – Menjünk vissza egy kicsit az időben, oké? Monte 

Leburne letartóztatásának napjáig. Amikor a szövetségiek 

lekapcsolták Montet, kicsit aggódtam. Nem fontos, hogy miért. 

Monte mindig is az egyik leghűségesebb alkalmazottam volt. 

Azonnal kapcsolatba léptem vele. 

 – Hogyan? Elkülönített zárkában volt. 



 Cozone összevonta a szemöldökét. 

 – Ugyan, kérlek... – Igaza volt. Rendelkezett ehhez a 

megfelelő kapcsolatokkal. Egyébként sem számított. – Szóval, 

megígértem Montenak, hogy ha továbbra is hűséges 

alkalmazottam marad, akkor a családja nagylelkű kárpótlásban 

részesül. 

 Lefizette. 

 – És ha nem marad az? 

 – Hagyjuk most a feltételes módot, Kat! Nincs értelme 

hipotéziseket gyártanunk, nem igaz? – mondta Cozone, és Katre 

nézett. 

 – Valóban nincs. 

 – Ráadásul a fenyegetések ellenére sok alkalmazott árulta 

már el a főnökét. Monte Leburne-nél más taktikát akartam 

alkalmazni. 

 – Ami, úgy tűnik, bevált. 

 – Igen, bevált. Bár nem pontosan úgy, ahogy terveztem. 

 – Hogyhogy? 

 Cozone csavargatni kezdte az egyik gyűrűjét az ujján. 

 – Mint azt valószínűleg tudod, Monte Leburne-t eredetileg 

két másik gyilkosság vádjával tartóztatták le. 

 – Igen. 

 – Az engedélyemet kérte, hogy beismerhessen egy 

harmadikat is. 

 Kat egy másodpercig szóhoz sem jutott. Várta, hogy a férfi 

folytassa, azonban Cozone egyszerre végtelenül kimerültnek 

tűnt. 

 – Miért tett volna ilyet? 

 – Mert nem számított. Így is, úgy is életfogytiglanit kapott. 

 – Akkor is... Biztosan nem csak szórakozásból ismerte be... 



 – Nem, valóban nem. 

 – Akkor miért? 

 – Hadd magyarázzam el, miért nem beszélgettem veled 

mostanáig. A Monte Leburne-nel kötött megállapodásom része 

volt, hogy a dolog kettőnk között marad. Nem fogok a 

betyárbecsületről papolni neked, csak azt akarom, hogy 

megértsd a helyzetet. Azért nem mondhattam semmit, mert 

megesküdtem, hogy titokban tartom. Ha ennek ellenére 

megteszem, azzal elárultam volna egy hűséges emberemet. 

 – Aki cserében akár meg is gondolhatta volna magát azzal 

kapcsolatban, hogy nem vall maga ellen. 

 – A gyakorlatias szempontokat sosem szabad kihagyni a 

számításból – bólintott Cozone. – De nem pusztán erről volt szó. 

Leginkább bizonyítani akartam Montenak és az embereimnek, 

hogy állom a szavamat. 

 – És most? 

 Cozone vállat vont. 

 – Monte halott. A megállapodásunk ezzel semmissé vált. 

 – Tehát most már nyugodtan beszélhet. 

 – Ha úgy akarom. Természetesen örülnék, ha ez kettőnk 

között maradna. Mindig azt hitted, hogy én öltem meg az 

apádat. Szeretném, ha tudnád, hogy nem én tettem. 

 Kat feltette a kézenfekvő kérdést: 

 – Ki volt az? 

 – Nem tudom. 

 – Leburne-nek volt valami köze hozzá? 

 – Nem. 

 – Azt tudja, hogy miért ismerte be? 

 Cozone széttárta a karját. 

 – Miért tesz ilyet valaki? 



 – Pénzért? 

 – Részben azért. 

 – Mi másért még? 

 – Itt kezd érdekessé válni a dolog, Kat. 

 – Ezt meg hogy érti? 

 – Szívességeket ígértek neki. 

 – Miféle szívességeket? 

 – Jobb bánásmódot a börtönben. Jobb cellát. Nagyobb 

fejadagokat. Segítséget az elhelyezkedésben az unokaöccsének. 

 Kat a homlokát ráncolta. 

 – Ki ígért neki ilyen dolgokat? 

 – Sosem árulta el. 

 – De magának azért vannak sejtései. 

 – Nem szeretek hipotézisekről beszélni. 

 – Igen, ezt már mondta. Milyen állást kapott Leburne 

unokaöccse? 

 – Nem állás volt az. Segítettek neki bejutni egy iskolába. 

 – Melyik iskolába? 

 – A rendőr-akadémiára. – Mintegy végszóra megnyílt az ég, 

és eleredt az eső. Az óceán fölött kezdődött, és a partot elérve 

lassan közeledett feléjük. Cozone felállt, és néhány lépést 

hátrálva beállt a tető alá. Kat követte a példáját. – Lesbe 

visszavisz a kocsidhoz – mondta Cozone. 

 – Vannak még kérdéseim. 

 – Már így is túl sokat mondtam. 

 – És ha nem hiszek magának? 

 Cozone vállat vont. 

 – Akkor folytatjuk ugyanúgy, ahogy eddig. 

 – Megállapodás nélkül? 

 – Megállapodás nélkül. 



 Kat elgondolkodott azon, amit a férfi a betyárbecsületről és 

a megállapodásokról mondott. 

 – A megállapodás érvényét veszti, miután az egyik fél 

meghal, igaz? – Cozone nem válaszolt. – Legalábbis ha jól 

értettem. Bármiben egyeztek meg Leburne-nel, annak már vége. 

 – Így van. 

 Felbukkant Mosolygós Lesbe, azonban Kat még nem 

mozdult. 

 – Az apámmal is volt egy megállapodása – folytatta Kat. 

Alig ismert a saját hangjára. – Maga mondta. – Esőcseppek 

kopogtak a tetőn. Katnek hangosabban kellett beszélnie, hogy 

hallani lehessen a szavait. – Tudja ki az a Sugar? – kérdezte a 

férfitól. 

 Cozone elfordította a tekintetét. 

 – Tudsz Sugarról? 

 – Hallottam róla. 

 – Akkor miért engem kérdezel? 

 – Mert beszélni akarok vele. – Cozone kérdőn oldalra 

billentette a fejét. – Ha maga tényleg nem tudja, ki ölte meg az 

apámat, ő talán tudhatja. 

 Cozone mintha bólintott volna. 

 – Talán. 

 – Találkozni akarok vele – mondta Kat. – Meg tudja ezt 

érteni? 

 – Bizonyos szempontból igen – felelte Cozone óvatosan. 

 – Segít nekem megtalálni? 

 Cozone Leslie-re pillantott. Az nem mozdult. Ennek ellenére 

Cozone azt mondta: 

 – Igen, megpróbálhatjuk. 

 – Köszönöm. 



 – Egy feltétellel. 

 – Mi lenne az? 

 – Megígéred, hogy békén hagyod a vállalkozásaimat. 

 – Ha igazat mondott arról, hogy semmi köze apám... 

 – Igazat mondtam. 

 – Akkor minden további nélkül – mondta Kat. 

 Cozone kezet nyújtott. Kat vonakodva elfogadta, elképzelve 

közben a rengeteg vért, amely hozzátapad, és úgy érezte, őt is 

beszennyezi a férfi érintése. Cozone nem engedte el a kezét. 

 – Biztos, hogy ezt akarod, Kat? 

 – Mit? 

 – Biztos, hogy találkozni akarsz Sugarrel? 

 Kat visszahúzta a kezét. 

 – Igen, biztos vagyok benne. 

 Cozone a tajtékzó hullámokra pillantott. 

 – Talán így a legjobb. Talán itt az ideje, hogy napvilágra 

kerüljön minden titok, bármilyen romboló hatása lesz is. 

 – Ez meg mit jelentsen? – kérdezte Kat. 

 Cozone azonban hátat fordított neki, és elindult befelé a 

házba. 

 – Lesbe visszavisz a kocsidhoz. Fel fog hívni, amint 

kiderítette Sugar lakcímét. 



Harmincnegyedik fejezet 

 

Titus még legalább hússzor feltette ugyanazt a kérdést Danának. 

Ahogy számított rá, a nő kitartott a sztorija mellett. Nem 

ismerte Katet. Soha nem találkozott vele. Fogalma sem volt, 

miért nyomoz Dana eltűnésével kapcsolatban. 

 Titus hitt neki. 

 Hátradőlt, és megvakarta az állát. Dana szótlanul meredt rá. 

A szemében még mindig ott csillogott a remény halvány szikrája. 

A háta mögött Reynaldo állt az ajtónak támaszkodva. Titus 

eltűnődött, megpróbáljon-e kisajtolni Danából még egy 

átutalást, de aztán elvetette az ötletet. Türelem, ez volt a kulcs. 

Nem szabad mohónak lenni. Ideje elvágni a zsinórt. Fogadni 

mert volna, hogy Kat Donovan nyomozó egyelőre senkinek nem 

szólt a nyomozásáról. Elsősorban azért, mert szinte semmilyen 

bizonyítéka nem volt. Másodsorban pedig azért, mert aligha 

szerette volna elárulni, hogyan jutott ennek a bűncselekménynek 

a nyomára. 

 Úgy, hogy az egykori pasiját akarta lenyomozni egy 

társkereső oldalon. 

 Titus mérlegelte az érveket és az ellenérveket. Egyfelől, ha 

likvidálják Dana Phelpset, akkor az ügy véget ér. A föld alatt 

fekve nem okozhat nekik kellemetlenséget. Nyomtalanul eltűnik. 

Másfelől viszont Kat Donovan messzebbre jutott, mint eddig 

bárki. Összefüggésbe hozta Gerard Remington eltűnését Dana 

Phelpsével. Ráadásul személyes érintettsége is volt az ügyben. 

 Lehet, hogy nem fogja olyan könnyedén feladni. 

 Megölni egy zsarut rendkívül kockázatos cselekedet volt. 



Viszont jelen esetben ugyanilyen kockázatos lett volna életben 

hagyni. 

 Ezt alaposan végig kellett gondolnia – megölni, vagy sem –, 

de addig is ezt a másik ügyet kellett elrendeznie. 

 Titus Danára mosolygott. 

 – Kér egy kis teát? – tért vissza a magázódáshoz. 

 Dana erőtlenül bólintott. 

 – Igen, kérek. 

 Titus Dmitrijre pillantott. 

 – Készítenél egy teát Ms. Phelpsnek? 

 Dmitrij felállt a számítógép mellől, és a konyhába indult. 

 Titus is felállt. 

 – Egy perc, és itt vagyok – mondta. 

 – Igazat beszélek, Mr. Titus. 

 – Tudom, Dana. Ne aggódjon, kérem! 

 Titus az ajtónál álló Reynaldóhoz ment, és együtt kiléptek a 

szobából. 

 – Itt az idő – mondta Titus. 

 Reynaldo bólintott. 

 – Oké. 

 Titus hátrapillantott a válla fölött. 

 – Hiszel neki? 

 – Igen. 

 – Én is – bólintott Titus. – De teljesen biztosra kell 

mennünk. Reynaldo kérdő pillantást vetett rá. 

 – Akkor nem akarod, hogy megöljem? 

 – Ó, de igen – felelte Titus, a pajta felé intve a fejével. – Csak 

ne kapkodd el! 



* 

Chaz felhívta Julie Weitzet. A nő vette fel a telefont. 

 – Halló? 

 – Julié Weitzcel beszélek? 

 – Igen, én vagyok az. 

 – Faircloth nyomozó vagyok a New York-i rendőrségtől. 

 Chaz feltett néhány kérdést. Igen, felelte a nő, valóban 

beszélget egy férfival online, ami azt illeti, egyszerre többel is, ám 

ez senki másra nem tartozik, csak rá. Nem, nem áll szándékában 

elutazni vele. De mi köze ehhez a rendőrségnek? Chaz 

megköszönte, és lerakta. 

 Egyből semmi. 

 Azután Martha Paquet otthoni számát tárcsázta. Egy nő 

vette fel. 

 – Halló? 

 – Martha Paquet-val beszélek? 

 – Nem – válaszolta a nő. – A húga vagyok, Sandi. 

* 

Mosolygós Leslie és az ezüst Mercedes visszavitte Katet Chaz 

sárga Ferrarijához. Mielőtt Kat kiszállt a kocsiból, Leslie így 

szólt: 

 – Amint megvan a cím, felhívom. 

 Kat majdnem megköszönte neki, csak az valahogy nagyon 

oda nem illőnek tűnt volna. A sofőr visszaadta a fegyverét. A 

súlyából ítélve kivették belőle a töltényeket. Azután a telefonját 

is megkapta. 

 Kat kiszállt az autóból. Cozone emberei elhajtottak. 

 Még mindig zúgott a feje. Nem tudta, milyen következtetést 

vonjon le Cozone szavaiból. Jobban mondva, nagyon is jól tudta. 



Nyilvánvaló, nem? Stagger közvetlenül a letartóztatása után 

felkereste Monte Leburne-t. Nem beszélt róla se Suggsnak, se 

Rinskynek, se senki másnak. Egyezséget kötött Leburne-nel, 

hogy Leburne vállalja magára Kat apjának meggyilkolását. 

 De miért? 

 Vagy ez is nyilvánvaló? 

 Az igazi kérdés inkább az volt, hogy mihez kezdjen vele. 

Semmi értelme nem lett volna újra kérdőre vonni Staggert. 

Ugyanúgy folytatná a hazudozást. Jobb esetben. Nem, be kell 

bizonyítania, hogy Stagger hazudik. Hogyan? 

 A gyilkosság helyszínén talált ujjlenyomatok. 

 Stagger eltussolta őket, nem igaz? Viszont ha Stagger 

ujjlenyomatai lennének, azt azonnal kiadta volna a rendszer, 

amikor Suggs és Rinsky először utánanézett. Minden zsaru 

ujjlenyomata szerepel a nyilvántartásban. Tehát amit a 

gyilkosság helyszínén találtak, az semmiképpen nem lehetett 

Staggeré. 

 Mégis, amikor a rendszer végül találatot adott rá, Stagger 

vállalta, hogy majd ő utánanéz, és úgy tett (vagy feltehetően úgy 

tett), mintha egy hajléktalan fickóé lett volna. 

 Az ujjlenyomat volt a kulcs. 

 Elővette a telefonját, és felhívta Suggsot. 

 – Szia, Kat, hogy vagy? 

 – Jól. Sikerült utánanézned azoknak a régi 

ujjlenyomatoknak? 

 – Egyelőre még nem. 

 – Nem akarlak sürgetni, de tényleg nagyon fontos. 

 – Annyi év után? Nem értem, miért. A kérelmet már 

beadtam. A régi bizonyítékokat mind a raktárban tárolják. Azt 

mondták, beletelik néhány napba. 



 – Nem tudnád megsürgetni? 

 – Talán. Biztos az aktuális ügyeken dolgoznak. Ez nem élvez 

prioritást. 

 – De igen – mondta Kat. – Higgy nekem, kérlek! Apámért 

tedd meg nekem! 

 Csönd volt a vonal másik végén, majd Suggs így szólt: 

 – Apádért. – Azzal lerakta. 

 Kat ismét végigpillantott azon az átkozott tengerparti 

szakaszon, és eszébe jutott, min gondolkodott közvetlenül 

azelőtt, hogy meglátta Leslie-t Chaz kocsijának dőlve. 

 
Kat vagyok. 

 

 Ezt ő írta chaten Jeffhek/Ronnak. Először belinkelte neki a 

Missing You videót. Mire a férfi úgy válaszolt, mintha nem 

ismerte volna meg. Azután megírta neki, hogy... 

 
Kat vagyok. 

 

 Megdermedt. Ő árulta el neki a nevét. Nem a férfi írta le 

először. Csak azután szólította Katnek, mintha ismerné, miután 

ő már bemutatkozott. 

 Valami nem stimmelt. Valami nagyon nem stimmelt Dana 

Phelps, Gerard Remington és JeflF Raynes/Ron Kochman 

körül. Bizonyítani egyelőre nem tudta volna, azonban három 

ember eltűnt. 

 Vagy legalább kettő. Gerard és Dana. Ami Jeffet illeti... 

 Egyetlen módon derítheti ki. Becsusszant a Ferrari 

kormánya mögé, és elindította a motort. Nem New York City 

felé vette az irányt. Még nem. Úgy döntött, visszamegy Ron 



Kochman házához. Ha kell, berúgja azt az istenverte ajtót, de 

akkor is kideríti az igazságot. 

 Amikor újra ráfordult a Deforest Streetre, ugyanaz a két 

autó állt a kocsifelhajtón. Megállt közvetlenül mögöttük, és 

parkolóállásba tette a váltót. Már éppen nyitni akarta az ajtót, 

amikor megszólalt a telefonja. 

 Chaz volt az. 

 – Halló? 

 – Martha Paquet tegnap este elutazott egy hétvégi 

kiruccanásra. Senki sem látta azóta. 

* 

Titus megköszönte Danának az együttműködést. 

 – Mikor mehetek haza? – kérdezte a nő. 

 – Holnap, ha minden jól megy. Addig is Reynaldo 

megmutatja a vendégsarkot a pajtában. Ott kialudhatja magát. 

Van tusoló és ágy. Remélem, kényelmesnek találja majd. 

 Dana reszketni kezdett, aztán nagy nehezen sikerült 

megszólalnia: 

 – Köszönöm. 

 – Szívesen. Most elmehet. 

 – Nem árulom el senkinek – mondta. – Megbízhat bennem. 

 – Tudom. Megbízom. 

 Dana úgy vánszorgott az ajtóhoz, mintha egy mocsárban 

próbálna előrejutni. Reynaldo már várta. Amint becsukódott 

mögöttük az ajtó, Dmitrij köhintett egyet, és így szólt: 

 – Van egy kis gond. 

 Titus szeme felé villant. Soha nem akadt gondjuk. Soha. 

 – Mi a baj? 

 – E-maileket kapunk. 



 Amint megszerezték a jelszavakat, Dmitrij beállította az 

e-mail fiókokban, hogy a „vendégeknek” érkező összes levelet 

továbbítsák az ő címére. Így ellenőrizni tudta az aggódó 

rokonoktól vagy barátoktól kapott e-maileket, sőt, 

válaszolhatott is rájuk. 

 – Kitől? 

 – Martha Paquet húgától. Valószínűleg a mobilját is hívja. 

 – Mi van az e-mailekben? 

 Dmitrij felnézett. A mutatóujjával feljebb tolta a 

szemüveget az orrán. 

 – Azt írja, hogy felhívta egy New York-i rendőr, és Martha 

után érdeklődött. A zsaru nyugtalankodni kezdett, amikor azt 

felelte neki, hogy Martha elutazott a barátjával. 

 Gyilkos düh kerítette hatalmába Titust. 

 Kat. 

 A dilemma – megölni vagy nem megölni – eldőlt, a mérleg 

nyelve elbillent az egyik irányba. 

 Titus felkapta a kulcsait, és sietős léptekkel elindult az ajtó 

felé. 

 – Válaszolj a húgának, hogy remekül érzed magad, és holnap 

otthon leszel! Ha bármilyen más üzenet érkezik, hívj fel a 

mobilomon. 

 – Hová mész? 

 – New York Citybe. 

* 

Kat a bejárati ajtón dörömbölt. Benézett a katedrálüvegen 

keresztül, hátha megint lát valami mozgást odabent. Nem látott 

semmit. Pedig az öregember biztos, hogy itthon van, gondolta. 

Mikor járt itt, egy órája? Mindkét kocsi ugyanott állt. Kat 



tovább kopogtatott. 

 Semmi válasz. 

 Az öreg azt mondta, tűnjön el az ingatlanáról. Az övéről. 

Tehát valószínűleg nem Ron vagy Jeff a tulajdonos, hanem az 

öregember. Talán Jeff és a lánya, Melinda csak albérlők. Kat 

könnyedén ki tudta volna deríteni az idős férfi nevét a 

nyilvántartásból, de ugyan mire ment volna azzal? 

 Chaz mostanra feltehetően tájékoztatta az FBI-t az ügyről, 

bár még mindig nem sok bizonyíték volt a kezükben. Egy felnőtt 

ember nem számít eltűntnek, ha két-három napig nem ad 

életjelet magáról. Kat azt remélte, hogy a körülmények miatt 

gyorsabban kezdik majd vizsgálni az ügyet, azonban nem mert 

volna mérget venni rá. Elvégre Dana Phelps személyesen beszélt 

mind a fiával, mind a pénzügyi tanácsadójával. Lehet, hogy 

Martha Paquet egyszerűen csak ágyban volt az új szeretőjével. 

 Egyvalamit leszámítva: elvileg mindkét nő ugyanazzal a 

férfival utazott el. 

 Körbejárta a házat, próbált belesni az ablakokon, ám a 

redőnyök le voltak eresztve. Az öregembert a hátsó udvaron 

találta meg, egy nyugágyban. Parnell Hall egyik ponyváját 

olvasta. Úgy szorította a könyvet, mintha attól félne, hogy 

elszalad. 

 – Jó napot! – szólalt meg Kat. 

 Az öreg elképedve ült fel. 

 – Mit művel maga itt? 

 – Kopogtam az ajtón. 

 – Mit akar? 

 – Hol van Jeff? 

 A férfi felült. 

 – Nem ismerek senkit, akit így hívnának. 



 Kat nem hitt neki. 

 – Hol van Ron Kochman? 

 – Már mondtam. Nincs itt. 

 Kat közelebb lépett a nyugágyhoz, és a férfi fölé magasodott. 

 – Két nő eltűnt. 

 – Tessék? 

 – Két nő összeismerkedett vele az interneten. 

Mindkettőjüknek nyoma veszett. 

 – Fogalmam sincs, miről beszél. 

 – Addig nem megyek el, amíg meg nem mondja, hol van. – A 

férfi nem válaszolt. – Hívom a zsarukat. Az FBI-t. A médiát. 

 Az idős férfi szeme elkerekedett. 

 – Nem teszi meg. 

 Kat lehajolt, az arcuk alig néhány centiméterre volt 

egymástól. 

 – Ki akarja próbálni? Elmondom mindenkinek, akit ismerek, 

hogy Ron Kochmant régen Jeff Raynesnek hívták. – Az 

öregember szótlanul meredt rá. – Hol van? – Semmi válasz. Kat 

a legszívesebben elővette volna a fegyverét, de sikerült 

uralkodnia magán. – Hol van? – kiabálta most már. 

 – Hagyd békén! 

 Katnek elakadt a lélegzete a hang hallatán. A ház felé 

fordult. Kinyílt a szúnyoghálós ajtó. Kat térde megbicsaklott. 

Kinyitotta a száját, azonban képtelen volt megszólalni. 

 Jeff kilépett a házból, és széttárta a karját. 

 – Itt vagyok, Kat. 



Harmincötödik fejezet 

 

Bo a farkát csóválva fogadta a pajtába érkező Reynaldót és 

Danát. A gazdája felé ugrott, aki fél térdre ereszkedett, és 

megvakarta a füle mögött. 

 – Jó fiú. 

 Bo elégedetten vakkantott. 

 Reynaldo ajtócsapódást hallott a ház felől. Titus jelent meg 

a tornácon, és futva igyekezett a fekete terepjáró felé. A Claude 

helyére felvett Clem Sison ült a kormány mögött. Titus beugrott 

az anyósülésre. 

 A terepjáró csikorgó kerekekkel elindult. 

 Reynaldo eltűnődött, vajon mi történhetett. Bo ismét 

vakkantott egyet, mire Reynaldo ráeszmélt, hogy abbahagyta a 

vakarást. Elmosolyodott, és folytatta. Bo boldogan lihegett. Ez 

a csodálatos a kutyákban. Mindig pontosan lehet tudni, mit 

éreznek. 

 Dana mozdulatlanul állt. Halvány mosollyal az ajkán 

figyelte Bót és a gazdáját. Reynaldónak ez nem tetszett. 

Felegyenesedett, és utasította Bót, hogy menjen vissza a föld 

alatti ládákhoz. A kutya nyüszítve tiltakozott. 

 – Indulás! – szólt rá Reynaldo. 

 Bo vonakodva kiment a pajtából, és elindult az ösvény felé. 

 Dana a tekintetével követte az öreg kutyát, miközben a 

mosoly lehervadt az arcáról. 

 – Nekem is van egy labradorom – mondta. – Chloe a neve. 

Csak ő fekete, nem barna. Mennyi idős a kutyája? 

 Reynaldo nem válaszolt. A pajta bejáratából, ahol állt, látta 



a régi amish ágfűrészt a falon. Egyszer ki akarta deríteni, hogy a 

pengéje át tud-e vágni egy emberi ujjesontot. Beletelt némi 

időbe. Piszkos meló volt, inkább tépte-szakította a csontot, 

semmint tisztán levágta, de Reynaldónak végül sikerült teljesen 

lefűrészelnie az ujjakat. Egyenként. A férfi – a hármas láda 

lakója – torkaszakadtából ordított. Titust zavarta a zaj, ezért 

Reynaldo egy rongyot gyömöszölt Hármas szájába, majd 

szigetelőszalaggal leragasztotta. Így sikerült elfojtania 

gyötrelmes sikolyait. Hármas többször elájult, amikor a penge 

megakadt a porcokban. Az első két alkalommal Reynaldo 

abbahagyta a műveletet, hozott egy vödör vizet, és leöntötte a 

férfit. Attól magához tért. Miután harmadszor is elájult, 

Reynaldo többvödörnyi vizet készített oda mellé. 

 – Vizet? – kérdezte Danától. 

 – Igen, kérek. 

 Megtöltött két vödröt, és felrakta őket az asztalra. Dana a 

szájához emelte az egyiket, és közvetlenül abból ivott. Reynaldo 

talált egy kéztörlőt, ami jó lesz szájpeceknek, azonban a 

szigetelőszalagot hiába kereste. Természetesen megfenyegethette 

volna, nehogy kiessen a törülköző a szájából, mert akkor még 

rosszabbul jár, másfelől viszont Titus épp az imént hajtott el, így 

nem fogja zavarni a zaj. 

 Talán hagyja majd ordítani. 

 – Hol van az ágy? – kérdezte Dana. – És a tusoló? 

 – Leülni! – mutatott Reynaldo a székre. – Annak idején 

Hármast a székhez kötözte, amelyik kezét pedig éppen fűrészelte, 

azt befogta a munkaasztal nagy satujába. Hármas ellenkezni 

kezdett, amikor először meglátta a köteleket, de Reynaldo 

elhallgattatta a fegyverrel. Ezt most is megtehette volna, csak 

Dana készségesebbnek tűnt. Azt azonban még így sem 



reszkírozhatta, hogy nem kötözi a székhez, miközben az ujját 

fűrészeli. – Leülni! – ismételte. 

 Dana azonnal leült a székre. 

 Reynaldo kihúzta az egyik szerszámos fiókot, és elővette 

belőle a köteleket. Nem értett a csomókhoz, bár az volt a 

tapasztalata, hogy ha elég szorosan és elég sokszor körbetekeri 

őket, akkor nem is kell értenie hozzájuk. 

 – Az minek? – kérdezte Dana. 

 – Meg kell csinálnom az ágyadat. Nem kockáztathatom meg, 

hogy addig elszöksz. 

 – Nem fogok. Ígérem. 

 – Ne mozdulj! 

 Amikor a férfi körbetekerte a mellkasát a kötéllel, Dana 

elsírta magát. De nem ellenkezett. Reynaldo nem tudta 

eldönteni, hogy örül-e neki, vagy csalódott miatta. Felemelte a 

kötelet, hogy másodszor is körbetekerje vele a nőt, amikor 

ismerős nyüszítés ütötte meg a fülét.  

 Bo. 

 Reynaldo felnézett. Bo a pajta ajtajában állt, és szomorúan 

bámult gazdájára. 

 – Menj innen! – mondta Reynaldo. 

 Bo nem mozdult. Tovább nyafogott. 

 – Menj innen! Pár perc, és végzek. 

 A kutya kaparni kezdte a földet, és az ágyára nézett. 

Reynaldo gondolhatta volna, hogy ez lesz. Bo szerette az ágyát. 

Szerette a pajtát, főleg, ha Reynaldo is ott volt. Reynaldo eddig 

csak egyszer zárta ki a kutyát, amikor Hármason dolgozott. 

Bónak nem tetszett a dolog – nem az, hogy lefűrészelték a férfi 

ujjait; Bo csak Reynaldóval foglalkozott, és zavarta, hogy mind 

az ágyától, mind a gazdájától el van különítve. 



 A labrador utána napokig szimatolta azt a helyet, ahol vér 

folyt a padlóra. 

 Reynaldo felállt, és a pajta ajtajához lépett. Gyorsan 

megvakarta a kutyát a füle tövénél, és azt mondta: 

 – Ne haragudj, de most kint kell maradnod! – Kitessékelte az 

ajtóból, és felegyenesedett, hogy becsukja mögötte. Bo újra 

elindult felé. – Ül! – szólt rá Reynaldo szigorúan. 

 A kutya engedelmeskedett. 

 Reynaldo megfogta a pajta ajtajának kilincsét, aztán 

hirtelen úgy érezte, hogy szétrobban a feje. Térdre rogyott az 

ütéstől. A koponyája úgy vibrált, mint egy hangvilla. Felnézett, 

és Danát pillantotta meg, kezében a vasból készült székkel. A nő 

hátrébb lépett, majd állati sikollyal Reynaldo arca felé sújtott. 

 A férfi az utolsó pillanatban lehúzta a fejét, ezért a szék 

elsüvített a fölötte. Hallotta, ahogy Bo ideges ugatásba kezd. 

Reynaldo kinyújtotta a kezét, megragadta a széket, és elrántotta 

a nőtől. 

 Dana futásnak eredt. 

 Reynaldo még mindig térdelt. Próbált felállni, azonban a feje 

annyira sajgott, hogy visszarogyott a földre. Bo ott termett 

mellette, és megnyalta az arcát. Ebből sikerült erőt merítenie. 

Feltápászkodott, előhúzta a fegyverét, és kirohant a pajtából. 

Jobbra nézett. Sehol semmi. Balra nézett. Megint semmi. 

 Megfordult, és még éppen látta a pajta mögött, ahogy Dana 

eltűnik a fák között. Reynaldo felemelte a fegyverét, 

kibiztosította, és üldözőbe vette. 

* 

Pedig Titus olyan elővigyázatos volt. 

A tökéletesnek gondolt bűntény ötlete nem egyszerre pattant ki 



a fejéből egy „Heuréka!” pillanatban. Hosszú evolúció 

eredménye volt, csak a legerősebb maradhatott életben – az ötlet 

egy egész élet tapasztalatait felhasználva forrott ki a jelenlegi 

formájára. Kombinálta a szerelmet, a szexet, a romantikát és a 

vágyakozást. Primitív ösztönöket vett célba a legmodernebb 

módszerekkel. 

 Tökéletes volt. 

 Legalábbis mostanáig. 

 Titus sokszor látta, hogy a kispályás szélhámosok kicsiben 

gondolkodnak. Szexhirdetéseket adnak fel, megbeszélnek egy 

randevút a fickóval, aztán elszedik tőle, ami nála van. Aprópénz. 

 Ő nem érte be ennyivel. 

 Egybegyúrta korábbi vállalkozásait – prostitúció, zsarolás, 

átverés, személyazonosságok ellopása –, és új szintre emelte őket. 

Először is, létrehozta a tökéletes kamu profilokat. Hogyan? Erre 

számos módszer létezett. Dmitrij segített neki „halott”, „törölt” 

vagy inaktív profilokat találni olyan közösségi oldalakon, mint a 

Facebook vagy a MySpace embereket, akik létrehoztak egy 

oldalt, feltöltöttek néhány képet, majd soha többé nem 

használták. Titus leginkább a törölt profilokat kedvelte. 

 Vegyük például Ron Kochmant. A gyorsítótár szerint a 

profilját mindössze két hét után törölték. Ideális. Vegyük 

például Vanessa Moreau-t. Az ő bikinis portfoliójára egy Mucho 

Models nevű modellügynökség weboldalán bukkant rá. Vanessa 

három éve nem jelentkezett be a fiókjába, ráadásul amikor egy 

kitalált magazin „felkérte” egy fotózásra, Titus nem kapott 

választ. 

 Röviden, mindkét profil halott volt. 

 Ez volt az első lépés. 

 Miután Titus megtalálta a személyazonosságokat, amelyeket 



használni szándékozott, lefuttatott egy részletes online keresést, 

mert tudta, hogy minden potenciális partnernek ez lesz az első 

dolga. Manapság így mennek a dolgok. Ha találkozunk valakivel 

az interneten – vagy személyesen –, rákeresünk a Google-lel, 

különösen, ha potenciális udvarlót látunk benne. Ezért nem 

működnek a teljesen a kamu személyazonosságok. A Google 

azonnal lebuktatja őket. Viszont ha létező, csak valami miatt 

elérhetetlen személyről van szó... 

 Az tökéletes. 

 Ron Kochmanről gyakorlatilag semmi nem volt a neten, 

Titus azonban még így is elővigyázatos volt, és Jack néven 

mutatkozott be. A dolog működött. Ugyanez igaz volt Vanessa 

Moreau-ra is. Hosszas online kutakodás után – amire egy 

átlagember sosem lenne képes magánnyomozó segítsége nélkül – 

Titus kiderítette, hogy a Vanessa Moreau csak egy művésznév, a 

nőt valójában Nancy Josephsonnak hívják, házas, két gyerek 

anyja, és az angliai Bristolban él. 

 A következő fontos szempont a külső volt. 

 Vanessa elsőre problémásnak tűnt. Egyszerűen túl szép volt. 

Titus attól tartott, hogy a férfiak gyanút fognak. De, ahogyan 

azt már a prostitúcióval foglalkozva is megtapasztalta, a férfiak 

mind ostobává válnak, ha a női nemről van szó. Valahogy 

mindnyájan annak a téveszmének a rabjai, hogy ők Isten 

ajándékai a nőknek. Gerard Remington egészen odáig ment, 

hogy arról ábrándozott, milyen tökéletes utódokat hoznak majd 

létre Vanessával – az ő agya és a nő külseje –, ezért a sors 

rendelése, hogy ők ketten egymásra találtak. 

 „A különleges emberek megtalálják egymást – érvelt Gerard. 

– Utódokat hoznak létre, ezáltal tökéletesítve fajukat.” 

 Igen, tényleg ezt írta. És komolyan is gondolta. 



 Ron Kochman tökéletes és ritka találat volt. Normál 

esetben, mindig a biztonságot szem előtt tartva, Titus egy profilt 

csak egy célpont becserkészésére használt. Azután törölte a 

fiókot, és létrehozott egy másikat. Azonban ideális 

személyazonosságokat – olyan embereket, akik léteznek, de 

elérhetetlenek – nehéz találni. Kochman pont megfelelő külsővel 

és életkorral rendelkezett. A tehetős nők gyanút fognának, ha 

egy túl fiatal férfi próbálna kapcsolatba lépni velük; azt hinnék, 

hogy perverz módon vonzódik az idősebb nőkhöz, vagy a 

pénzükre hajt. Aki pedig túl öreg, azzal kevésbé szívesen 

bonyolódnának romantikus kapcsolatba. 

 Kochman egyszerre volt özvegy (a nők imádják az özvegy 

férfiakat) és igazán jóképű. Még a fényképeken is rendes fickónak 

tűnt – nyugodt, magabiztos, kiegyensúlyozott, szép szemek, 

elbűvölő mosoly. 

 A nők azonnal belezúgtak. 

 Onnan kezdve már egyszerűen ment a dolog. Titus fogta a 

Facebookról, a Mucho Modelsről vagy egyéb oldalakról 

levadászott képeket, és feltöltötte őket különböző társkereső 

honlapokra. Igyekezett minél egyszerűbb profilt létrehozni. 

Idővel kitanulta az összes trükköt. Soha nem volt túl rámenős a 

nőkkel, és nem tűnt szexéhesnek a férfiak számára. Titus ezt 

tartotta a legfőbb erényének: a kommunikációt, a csábítást. 

Meghallgatta a potenciális áldozatokat, őszintén odafigyelt 

rájuk, és reagált az igényeikre. Már akkor is ez volt az erőssége, 

amikor a fiatal lányokat leste a Port Authority 

buszpályaudvaron. Soha nem vitte túlzásba önmaga 

reklámozását. Inkább megmutatta a személyiségét (a 

megjegyzései például mindig szerények, önironikusak voltak), 

ahelyett, hogy kimondta volna, milyen („nagyon vicces és 



figyelmes vagyok”). 

 Soha nem kért tőlük személyes információkat, de amint a 

kommunikáció beindult, a célszemélyek úgyis éppen elég sok 

mindent elárultak magukról. Amikor megtudta a teljes nevüket, 

a lakcímüket vagy egyéb kulcsfontosságú információt, 

ráállította a témára Dmitrijt, és megpróbálta kideríteni, hogy az 

illető megéri-e a fáradságot. Ha a várható profit nem érte el a hat 

számjegyet, nem volt értelme folytatni a flörtölést. Akiknek túl 

szoros családi kötelékeik voltak, és sokaknak feltűnt volna az 

eltűnésük, azokkal szintén gyorsan megszakította a kapcsolatot. 

 Titus általában tíz különböző név alatt több száz potenciális 

célponttal flörtölt egyszerre. Ezeknek nagy többsége ilyen vagy 

olyan okokból kihullott a rostán. Némelyikük egyszerűen túl sok 

befektetett energiát igényelt. Mások nem voltak hajlandóak 

elutazni anélkül, hogy előtte legalább egy kávét megigyanak 

együtt. Megint mások alaposabban utánanéztek a neten, és a 

Ron Kochmannél vagy Vanessa Moreau-nál kevésbé tökéletes 

profilok esetében rájöttek, hogy átverik őket. 

 Mégsem aggódott, hiszen a potenciális célpontok száma 

végtelen volt. 

 Titus jelenleg hét embert tartott fogva a farmon. Öt férfit és 

két nőt. Szívesebben kezdett férfiakkal. Talán furcsán hangzik, 

de egy egyedülálló férfi eltűnése gyakorlatilag senkinek nem tűnt 

fel. Férfiak állandóan tűnnek el. Elmenekülnek. Összejönnek 

valami nővel, és lelépnek. Egy férfi tetteit senki nem vonta 

kétségbe, ha másik számlára akarta utalni a pénzét. Ha viszont 

egy nő kezdett „őrült” dolgokat csinálni a pénzével, azon 

mindenki felvonta a szemöldökét – igen, ez nem más, mint a jó 

öreg szexizmus. 

 Gondoljunk bele! Hányszor hallunk olyat a hírekben, hogy 



egy negyvenhét éves, egyedülálló férfi eltűnt, és a rendőrség nagy 

erőkkel keresi? 

 Szinte soha. 

 És ez a „szinte” is elmarad a „soha” elől, ha az illető 

továbbra is küld e-maileket, SMS-eket, sőt, szükség esetén akár 

telefonál is. Titus vállalkozása egyszerű volt és precíz. Addig 

tartotta életben a célpontokat, amíg szüksége volt rájuk. Úgy 

fosztotta ki őket, hogy az senkinek ne lehessen gyanús. Addig 

fejte mindegyiket, amíg lehetett. Azután megölte, és eltüntette 

őket. 

 Ez volt a kulcs. Csak addig hagyta őket életben, amíg 

hasznot hajtottak. 

 Titus vállalkozása nyolc hónapja működött a farmon. 

Földrajzi értelemben a farmtól kocsival tíz óra alatt elérhető 

körön belül vetette ki a hálóját. Ebbe beletartozott a keleti part 

nagy része – Maine-től egészen Dél-Karolináig, sőt még a 

Középnyugat is. Cleveland mindössze ötórányi autóútra volt 

tőlük, Indianapolis nagyjából kilencre, Chicago még éppen 

belefért a tíz órába. Arra mindig ügyelt, hogy két áldozat ne 

lakjon túl közel egymáshoz, és véletlenül se legyen semmilyen 

kapcsolat közöttük. Gerard Remington például a massachusettsi 

Hadley-ben élt, míg Dana Phelps a connecticuti Greenwichben. 

 A többi már pofonegyszerű volt. 

 idővel minden online kapcsolat eljutott addig a pontig, 

amikor megérett a személyes találkozásra. Titust eleinte 

meglepte, milyen intim viszonyba tud kerülni két ember anélkül, 

hogy ténylegesen találkoznának. Az áldozatok legalább felével 

keveredett valamilyen szexuális jellegű üzenetváltásba, s 

olyanok is akadtak, akik meztelen fotókat küldtek magukról. 

Telefonszex is előfordult; azt Titus mindig egy eldobható 



készülékről bonyolította. Néha felbérelt egy nőt, aki nem tudta, 

mire megy ki a játék, legtöbbször azonban egy egyszerű 

hangátalakítóval maga intézte a dolgot. Minden esetben 

szerelmet vallottak egymásnak, még mielőtt szemtől szemben 

látták volna a másikat. 

 Fura. 

 Az utazás – legyen az egy hétvége vagy egy teljes hét – szinte 

magától értetődőnek tűnt. Gerard Remington, akinél 

nyilvánvalóan nem stimmelt valami (majdnem keresztülhúzta a 

tervüket azzal, hogy ragaszkodott a saját kocsijához – végül 

improvizálniuk kellett, és a reptéri parkolóban ütötték le), még 

gyűrűt is hozott magával. Arra készült, hogy megkéri Vanessa 

kezét. Mindezt úgy, hogy még soha nem találkoztak 

személyesen. Nem ő volt az első. Titus olvasott már ilyen 

kapcsolatokról, emberekről, akik hónapokig, sőt évekig 

leveleztek előtte. A Notre-Dame futballcsapatának sztárszélsője 

is úgy lett halálosan szerelmes a „lányba”, akivel levelezett, hogy 

soha nem látta, és még azt is elhitte, hogy a leukémia és egy 

autóbaleset bizarr keveréke végzett vele. 

 A szerelem elvakít, igen, de feleannyira sem, mint a sóvárgás 

azután, hogy szeressenek. 

 Titus ezt tanulta meg. Az emberek nem feltétlenül ostobák, 

inkább csak arról van szó, hogy kétségbeesetten vágynak a 

szerelemre. Bár az is lehet, hogy a kettő ugyanaz. 

 Tökéletes vállalkozását azonban most komoly fenyegetés 

érte. Visszatekintve Titus egyedül saját magát hibáztathatta. 

Elkényelmesedett. Hosszú ideig minden olyan simán ment, hogy 

alábbhagyott az ébersége. Közvetlenül azután, hogy „Kat” – 

emlékezett rá, ő volt az a nő, aki üzenetet küldött Ron 

Kochmannek a YouAreJustMyType.com-on kapcsolatba lépett 



Ron Kochmannel, Titusnak azonnal törölnie kellett volna a 

profilt, és elvágnia a zsinórt. Ezt több okból nem tette meg. 

 Először is, mert két másik áldozattal, akiket szintén azt a 

profilt használva csábított el, már az utolsó fázisban volt. Sok 

munkája volt abban, hogy eljutottak odáig. Nem akarta 

elveszíteni őket valami miatt, ami első ránézésre csak annyinak 

tűnt, hogy felbukkant egy régi szerető a múltból. Másodszor, 

nem sejtette, hogy Kat a New York-i rendőrség nyomozója. Nem 

vesződött azzal, hogy utánanézzen. Egyszerűen elkönyvelte 

magányos exbarátnőnek, és azt gondolta, hogy a „nem akarok 

visszatérni a múltba” szöveggel sikerül leráznia. Ez hiba volt. 

Harmadszor, Kat nem Ronnak szólította, hanem Jeffnek, 

amiből Titus arra következtetett, hogy vagy összekeverte egy 

másik pasassal, aki úgy néz ki, mint Ron, vagy Ron egykor 

valóban Jeff volt, vagyis a kamu profil még tökéletesebb, mint 

gondolta. 

 Ez is hiba volt. 

 Ennek ellenére még mindig nem tudta, Kat hogyan jutott el 

idáig. Hogyan jutott el Donovan nyomozó Dana Phelpshez, 

Gerard Remingtonhoz és Martha Paquet-hoz ebből a rövid 

üzenetváltásból a YouAreJustMyType.com-on? 

 Titusnak nem maradt más választása, mint kideríteni. 

 Vagyis most már nem volt elegendő szimplán megölnie. El 

kell kapnia, és kiszedni belőle, amit tud, hogy fel tudja mérni a 

fenyegetés mértékét. Vajon a tökéletes vállalkozásának ez jelenti 

a végét? Elképzelhető. Ha az derül ki, hogy Kat túl közel jár 

hozzá, vagy bárki mással megosztotta az információt, akkor 

Titus egyszerűen törli az egész vállalkozást – tehát megöli a 

célpontokat, elássa őket, felgyújtja a házat, és továbbáll a 

pénzzel. 



 De az embernek mindig az egyensúlyra kell törekednie. Nem 

szabad bepánikolni, sem a túlzott elővigyázatosság hibájába 

esni. Nem akarta addig meghozni a végső döntést, amíg nincs 

tisztában a tényekkel. Az első lépés az, hogy elkapja Kat 

Donovant, és kiszedi belőle, amit tud. Azután meg is kell 

szabadulnia tőle. Valami miatt sokan azt gondolják, hogy egy 

gyilkosság komolyabb következményekkel jár. Pedig az igazság 

az, hogy a halottak nem beszélnek. Az eltűnt tetemek nem 

árulnak el semmit. Az életben hagyott célpontok vagy ellenségek 

összehasonlíthatatlanul nagyobb kockázatot jelentenek. 

 Mindig jobb megoldás teljesen eltüntetni őket. 

 Titus behunyta a szemét, és hátradőlt. New York Citybe 

három óra az út. Akár alhat is egyet, hogy kipihenten tudjon 

hozzálátni a feladathoz. 



Harminchatodik fejezet 

 

Kat kővé dermedve állt egy teljesen hétköznapi montauki ház 

hátsó udvarában, s úgy érezte, mintha megnyílna alatta a föld, 

és elnyelné. Tizennyolc évvel azután, hogy Jeff közölte vele, már 

nem akarja elvenni feleségül, a férfi most ott állt tőle alig három 

méterre. Néhány másodpercig egyikük sem szólalt meg. Látta a 

fájdalmat és a zavarodottságot Jeff arcán, és azon tűnődött, 

vajon az övé is ugyanazt tükrözi-e. 

 Amikor Jeff végül megszólalt, az öregemberhez intézte 

szavait, nem Kathez. 

 – Sam, magunkra hagynál bennünket? 

 – Persze. 

 Kat a szeme sarkából látta, hogy az idős férfi összecsukja a 

könyvét, és bemegy a házba. Jeff-fel egy pillanatra sem vették le 

egymásról a tekintetüket. Mint két párbajhős, akik arra várnak, 

hogy egyikük előrántsa a fegyverét, vagy inkább mint két 

hitetlenkedő szerelmes, akik attól félnek, ha egyikük elfordítja a 

fejét, vagy akár pislogni mer, a másik nyomtalanul eltűnik a 

tizennyolc éves porfelhőben. 

 Jeffnek könnyek csillogtak a szemében. 

 – Istenem, de jó újra látni téged. 

 – Téged is – felelte Kat. – Csönd. Kat törte meg végül: – 

Tényleg azt mondtam, hogy „téged is”? 

 – Régen jobb szöveged volt. 

 – Sok mindenben jobb voltam régen. 

 Jeff megrázta a fejét. 

 – Fantasztikusan nézel ki. 



 Kat elmosolyodott. 

 – Te is. – Majd: – Azt hiszem, ez lesz az új szövegem. 

 Jeff kitárta a karját, és elindult felé. Kat szeretett volna a 

karjaiba omlani. Szerette volna magához ölelni, gyengéden 

megcsókolni, és hagyni, hogy az a tizennyolc év eltűnjön, mint a 

reggeli harmat. De – talán önvédelemből – Kat hátrált egy 

lépést, és feltartotta a tenyerét. Jeff megtorpant, egy pillanatra 

meglepettnek tűnt, aztán bólintott. 

 – Mit keresel itt, Kat? 

 – Két eltűnt nőt. 

 Ettől valahogy biztosabb talajt érzett a lába alatt. Nem 

azért csinálta végig ezt az egészet, hogy megtalálja a régen 

eltűnt, egykori vőlegényét. Azért volt itt, hogy megoldjon egy 

ügyet. 

 – Nem értem – mondta Jeff. 

 – Dana Phelps és Martha Paquet eltűnésének az ügyében 

nyomozok. 

 – Sosem hallottam róluk. 

 Kat számított rá, hogy ezt fogja válaszolni. Miután 

összerakta, hogy ő írta le elsőként, hogy mi is a neve valójában 

(„Kat vagyok.”), a kirakós többi darabja is a helyére került. 

 – Van egy laptopod? – kérdezte. 

 – Öö, persze, miért? 

 – Kihoznád? 

 – Nem értem... 

 – Csak hozd ki, kérlek. Jó? 

 Jeff bólintott. Amikor eltűnt a házban, Kat szó szerint térdre 

rogyott, teljesen elhagyta az ereje. Legszívesebben a föld alá 

süllyedt volna. Szeretett volna megfeledkezni ezekről a nőkről, és 

csak feküdni, zokogni, meg azon tűnődni, mi mindent sodorhat 



még útjába az élet. 

 Mindössze néhány másodperccel azelőtt sikerült összeszednie 

magát, hogy Jeff visszatért. A férfi bekapcsolta a laptopot, és 

odanyújtotta neki. Kat leült egy piknikasztalhoz. Jeff vele 

szemben foglalt helyet. 

 – Kat? 

 Kat hallotta a fájdalmat a hangjában. 

 – Ne most! Kérlek! Hadd mutassam meg előbb ezt, rendben? 

 Bejelentkezett a YouAreJustMyType.com oldalra, és 

rákattintott a férfi profiljára. 

 Eltűnt. 

 Valaki próbálja eltüntetni a nyomokat. Kat gyorsan 

megnyitotta az e-mail fiókját, és megkereste a linket, amelyet 

Brandon küldött neki Jeff inaktív Facebook-oldaláról. 

Rákattintott, és Jeff felé fordította a laptopot. 

 – Fent voltál a Facebookon? 

 Jeff hunyorogva nézett az oldalra. 

 – Így találtál meg? 

 – Ez is segített. 

 – Azonnal töröltem a profilt, amint tudomást szereztem róla. 

 – Ami egyszer felkerül az internetre, azt nem lehet törölni. 

 – Találkoztál reggel a lányommal. Amikor iskolába ment. – 

Kat bólintott. A lány felhívta az apját, miután találkozott vele. 

Kat nem volt meglepve. – Néhány éve Melinda – így hívják – azt 

gondolta, magányos vagyok. Az anyja évekkel ezelőtt meghalt. 

Nem szoktam randizni vagy ilyesmi, ezért úgy döntött, igazán 

rám férne legalább az, hogy a Facebookon fent legyek. Hogy 

megtaláljam a régi barátaimat, vagy megismerkedjek valakivel. 

Tudod, hogy van ez. 

 – Vagyis a profilt a lányod hozta létre? 



 – Igen. Meglepetésnek szánta. 

 – Azt tudta, hogy valamikor Jeff Raynes voltál? 

 – Nem, akkor még nem. Amint megláttam, töröltem, aztán 

elmagyaráztam neki, hogy régen másvalaki voltam. 

 Találkozott a tekintetük. Jeff szeme még mindig furán 

csillogott. 

 – Miért változtattad meg a neved? 

 Jeff megrázta a fejét. 

 – Azt mondtad, eltűnt két nő. 

 – Igen. 

 – És ezért vagy itt. 

 – Így van. Valaki lépre csalta őket. 

 – Lépre csalta? 

 – Igen. Volt egy ilyen tévéműsor is, nem láttad? Kamureg 

volt a címe. 

 – Nem. 

 – Arról szólt, hogy valaki másnak adja ki magát az 

interneten, mint aki valójában, különösen romantikus 

kapcsolatokban. – Kat tárgyilagos hangon beszélt. Most erre volt 

szüksége. A puszta tényekre, számokra és definíciókra, hogy ne 

érezzen semmit. – Valaki ellopta a fényképeidet, létrehozott 

velük egy profilt a neten, és bejelentkezett egy társkereső 

oldalra. Két nő, aki bedőlt neki, eltűnt. 

 – Ehhez semmi közöm – mondta Jeff. 

 – Igen, most már tudom. 

 – Hogy kerültél kapcsolatba ezzel az egésszel? 

 – Zsaru vagyok. 

 – És ez volt az ügyed? – kérdezte Jeff. – Valaki más is 

felismert engem? 

 – Nem. Regisztráltam a YouAreJustMyType.com-ra. 



Vagyis egy barátnőm regisztrált helyettem. Lényegtelen. 

Megláttam a profilodat, és írtam neked. – Majdnem 

elmosolyodott. – Elküldtem neked a Missing You videoklipjét. 

 Jeff ajka mosolyra húzódott. 

 – John Waite. 

 – Igen. 

 – Imádtam azt a videót. – Hirtelen felcsillant a szeme. – 

Szóval, ööö, egyedülálló vagy? 

 – Igen. 

 – Soha nem... 

 – Nem. 

 Jeff szeme ismét könnyekkel telt meg. 

 – Melinda anyját részegen ejtettem teherbe egy mindkettőnk 

számára elég önpusztító időszakban. Nekem sikerült 

kikászálódnom belőle. Neki nem. Akivel találkoztál, az az 

apósom. Azóta élünk így hármasban, mióta a lánya meghalt. 

Melinda tizennyolc hónapos volt akkor. 

 – Részvétem. 

 – Köszönöm, már túl vagyok rajta. Csak azt akartam, hogy 

tudd. 

 Kat nyelt egyet. 

 – Nem rám tartozik. 

 – Igen, igazad van – mondta Jeff. Oldalra kapta a tekintetét, 

és pislogott. – Szívesen segítenék az eltűnt nők ügyében, de nem 

tudok semmit. 

 – Tisztában vagyok vele. 

 – Mégis eljöttél ilyen messzire, hogy megtalálj – mondta a 

férfi. 

 – Nem volt olyan messze. És biztosra kellett mennem. 

 Jeff ismét felé fordult. Istenem, milyen jóképű még mindig! – 



gondolta Kat. 

 – Tényleg csak ezért jöttél el? – kérdezte Jeff. 

 Kattel forogni kezdett világ. Szédült. Látni újra Jeff arcát, 

hallani a hangját – sosem hitte igazán, hogy ez megtörténhet. A 

fájdalom élesebb volt, mint képzelte. Az a váratlanság, ahogyan 

annak idején véget ért... Kat fájdalmát csak fokozta a férfi 

gyönyörű, sosem feledett arca. 

 Még mindig szerelmes volt belé. 

 A rohadt életbe! – gondolta. Elöntötte az önutálat; 

gyengének, ostobának, igazi baleknak érezte magát. 

 Még mindig szerette. 

 – Jeff? 

 – Igen? 

 – Miért hagytál el? 

* 

Az elő golyó tizenöt centiméterre Dana fejétől fúródott a fába. 

Kéregdarabok csapódtak a bal szemébe. Dana a földre vetette 

magát, és négykézláb menekült tovább. A második és a 

harmadik lövedék valahol fölötte zúgott el. Nem tudta, pontosan 

merre. 

 – Dana? 

 Egyetlen gondolat lüktetett a fejében: a lehető legmesszebb 

kerülni az izomagyútól. Ő zárta be abba az átkozott ládába. Ő 

kényszerítette, hogy vegye le a ruháját. Ő kényszerítette, hogy 

felhúzza az overallt és a zoknit. 

 Cipőt nem adott hozzá. 

 Ezért kellett most zokniban menekülnie az erdőben egy 

pszichopata elől. 

 Danát nem érdekelte. 



 Még mielőtt a föld alá zárták volna, Dana Phelps rájött, 

hogy átverték. Először nem is a fájdalom vagy a félelem volt a 

legrosszabb, hanem a megaláztatás és az önutálat, amiért bedőlt 

néhány fotónak és ügyesen megfogalmazott mondatnak. 

 Uramisten, mennyire szánalmas! 

 Ám ahogy a körülmények egyre borzalmasabbakká váltak, 

erről szinte meg is feledkezett. Egyetlen célja a túlélés lett. 

Tudta, hogy a magát Titusnak nevező férfival nincs értelme 

ellenkezni. Semmitől sem riad vissza annak érdekében, hogy 

megszerezze az információt. Dana nem volt annyira megtört, 

mint amennyire mutatta – azt remélte, így talán óvatlanabbak 

lesznek de az igazat megvallva, nagyon megviselték a történtek. 

 Fogalma sem volt róla, hány napot töltött a ládában. 

Odabent nem volt napfelkelte vagy naplemente, nem volt se óra, 

se fény, sőt, sötétség sem. 

 Csak jéghideg feketeség. 

 – Gyere elő, Dana! Semmi szükség erre. Elengedünk, nem 

emlékszel? 

 Ja, persze. 

 Tudta, hogy meg fogják ölni, sőt, Izomagyú arckifejezéséből 

ítélve talán még annál is rosszabbra készültek. Titus ügyesen 

előadta magát, amikor először beszélt vele. Reményt adott neki, 

ami összességében kegyetlenebb dolog volt még annál a ládánál 

is. Azonban Dana tudta, hogy nem fogják elengedni. Látta az 

arcukat. A számítógépes fickóét, Izomagyúét meg a két őrét is. 

 A föld alatt fekve azon tűnődött a sötétben, vajon hogyan 

akarják majd megölni. Egyszer lövés hangját is hallotta. Vele is 

úgy végeznek majd? Vagy egyszerűen csak ott hagyják a 

ládában, és nem dobnak le neki több rizst? 

 A végeredmény szempontjából mindegy, nem? 



 Most, hogy Dana kijutott a föld alól, most, hogy végre kint 

lehetett ezen a csodás, nyílt terepen, szabadnak érezte magát. Ha 

meg kell halnia, legalább szabadon fog meghalni. 

 Dana futott tovább, nem állt meg egy pillanatra sem. Igen, 

együttműködött Titusszal. Mi mást tehetett volna? Amikor a 

férfi kényszerítette, hogy szóban erősítse meg a tranzakciót, 

abban reménykedett, hogy Martin Bork hall majd valamit a 

hangján, vagy át tud adni neki valamilyen burkolt üzenetet. De 

Titus az egyik ujját végig a hívásmegszakító gombon tartotta, a 

másikat pedig a fegyver ravaszán. 

 És persze ott volt Titus legnagyobb fenyegetése... 

 – Magaddal szúrsz ki, Dana – kiabálta Izomagyú. 

 Mostanra a férfi is elérte az erdőt. Dana felgyorsított; tudta, 

hogy képes legyőzni kimerültségét. Sikerült némi előnyre szert 

tennie, egyre ügyesebben haladt az aljnövényzetben, kerülgette 

az ágakat és a fatörzseket, amikor rálépett valamire, és éles 

reccsenést hallott. 

 Alig tudta elfojtani fájdalmas sikolyát. 

 Oldalra zuhant, azonban még idejében sikerült 

megkapaszkodnia egy fatörzsben. Fél lábon állt, a másik lábfejét 

a kezével szorította. Hegyes fadarab fúródott a talpába. 

Megpróbálta kihúzni, csakhogy a fadarab meg se mozdult. 

 Izomagyú eközben futva közeledett felé. 

 Dana pánikba esve letörte a fadarab kiálló részét, a többi 

pedig a talpában hagyta. 

 – Hárman jövünk utánad – kiabálta Izomagyú. – Meg 

fogunk találni. Ha meg nem, a telefonod akkor is nálunk van. 

Bármikor írhatok egy SMS-t Brandonnak. Megírom neki, hogy 

küldök érte egy limuzint, ami elhozza az anyucijához. 

 Dana lekuporodott, behunyta a szemét, és próbált nem 



figyelni a férfi szavaira. 

 Ez volt Titus nagy fenyegetése – ha nem hajlandó 

együttműködni, akkor bántani fogják Brandont. 

 – A fiad a te ládádban fog megdögleni – kiabálta Izomagyú. 

– Ha mázlija van. 

 Dana megrázta a fejét, a düh és a félelem könnyei csorogtak 

az arcán. Átvillant az agyán, hogy feladja magát. De nem, ne 

hallgass rá! Rohadjon meg a fenyegetéseivel együtt! Tisztában volt 

azzal, hogy hiába menne vissza, az nem garantálná a fia 

biztonságát. 

 Az csak arra lett volna garancia, hogy Brandon árvaként fog 

felnőni. 

 – Dana? 

 Izomagyú hangja egyre közelebb volt hozzá. 

 Sántikálva továbbindult. Felszisszent, amikor a sebesült 

lába a talajhoz ért, azonban nem tudott mit tenni ellene. Dana 

imádott futni, minden áldott nap elment kocogni. Mezei 

futóként sokat sportolt a Wisconsini Egyetemen, ott ismerkedett 

meg Jason Phelpsszel, élete szerelmével. A férfi sokat cukkolta 

azzal, hogy futásfüggő. „Nekem a nem futás a függőségem” – 

magyarázta neki nemegyszer Jason. Ez persze nem akadályozta 

meg abban, hogy végtelenül büszke legyen a feleségére. Minden 

egyes maratonjára elkísérte. A befutónál várta, az arca 

felragyogott, amikor Dana beért a célba. Még akkor is 

ragaszkodott hozzá, hogy Dana ne hagyjon fel a futással, amikor 

a betegség már elhatalmasodott rajta. Egyre vékonyodó lábait 

pokróccal letakarva ült egy kerekes székben, és haldokló 

tekintetét az utolsó kanyarra szegezve várta, hogy a felesége 

felbukkanjon. 

 Mióta Jason meghalt, Dana nem futott egyetlen maratoni 



sem. Tudta, hogy már soha többé nem is fog. 

 Ismerte az összes nagy mondást a halálról, a legnagyobb 

igazság mégis az volt, hogy a halál szar dolog. A halál szar dolog, 

és leginkább azért, mert arra kényszeríti a többieket, hogy 

éljenek. A halálban nincs annyi könyörület, hogy mindenkit 

magával vigyen. Ehelyett állandóan az ember orra alá dörgöli a 

borzalmas tanulságot, hogy az élet tényleg megy tovább, bármi 

történjék is. 

 Dana megpróbált valamivel gyorsabban futni. A tüdeje és az 

izmai talán bírták volna, ám a lába nem volt hajlandó 

együttműködni. Próbált ránehezedni, próbálta leküzdeni a szúró 

fájdalmat, csakhogy minden egyes alkalommal, amikor a talpa a 

talajhoz ért, mintha tőrt döftek volna a lábfejébe. 

 Izomagyú egyre jobban közeledett. 

 Dana bármerre nézett, erdő vette körül. Futhat tovább – 

futni is fog –, de mi van, ha nem talál ki a fák közül? Meddig 

menekülhet egy fadarabbal a lábában, miközben egy elmebeteg 

üldözi? 

 Nem sokáig. 

 Meglátott egy sziklatömböt, és lekuporodott mögé. 

Izomagyú már nem volt messze. Hallotta a csörtetését a 

bozótban. Danának nem maradt más választása. Képtelen volt 

tovább futni. 

 Be kellett várnia, és megküzdenie vele. 



Harminchetedik fejezet 

 

– Miért hagytál el? 

Jeff összerezzent, mintha ez a három szó egy ökölbe szoruló kéz 

lett volna. Kat átnyúlt az asztalon, és megfogta a férfi kezét. Jeff 

örömmel vette. Nem volt áramütés, amikor egymáshoz értek, 

nem szikrázott a bőrük. Inkább olyan érzés volt, mintha 

hazataláltak volna. Bármilyen furcsa, de ismerősnek tűnt a 

másik érintése. Mintha az eltelt évek, a szívfájdalmak és a 

különböző életutak ellenére valahogy mégis ez lett volna a 

helyes. 

 – Ne haragudj! – mondta Jeff. 

 – Nem bocsánatkérést akarok. 

 – Tudom. – Jeff összefűzte az ujjaikat. Így ültek ott, kéz a 

kézben. Kat nem erőltette. Hagyta, hadd történjen minden a 

maga módján. Nem küzdött ellene. Élvezte az együttlétet a 

férfival, aki annak idején összetörte a szívét. Pedig tudta, hogy 

az lenne a legokosabb, ha ellökné magától. – Sok idő eltelt azóta 

– szólalt meg Jeff. 

 – Tizennyolc év. 

 – Igen. 

 Kat oldalra billentette a fejét. 

 – Tényleg úgy érzed, hogy ilyen hosszú idő telt el? 

 – Nem – felelte Jeff. 

 Szótlanul ültek tovább. Az ég kitisztult fölöttük. Kisütött a 

nap. Kat majdnem megkérdezte tőle, emlékszik-e még az 

Amagansettben töltött hétvégéjükre, de még idejében 

meggondolta magát. Ugyan mi értelme lett volna? Ostobaság 



volt itt üldögélnie a férfival, aki először eljegyezte, aztán 

kidobta, azonban hosszú idő óta először érezte úgy, hogy béke 

van benne. Talán csak képzelődött. Talán átverte magát. Tudta, 

mennyire veszélyes az, ha az ember az ösztöneiben bízik a tények 

helyett. 

 Mégis, évek óta először, ismét szeretve érezte magát. 

 – Bujkálsz – mondta. – Jeff nem válaszolt. – A tanúvédelmi 

programban vagy? 

 – Nem. 

 – Akkor miről van szó? 

 – Változásra volt szükségem, Kat. 

 – Kocsmai verekedésbe keveredtél Cincinnatiben – mondta 

Kat. 

 Halvány mosoly jelent meg a férfi arcán. 

 – Arról is tudsz? 

 – Igen. Nem sokkal a szakításunk után történt. 

 – Önpusztító időszakom kezdete. 

 – És nem sokkal utána nevet változtattál. 

 Jeff lesütötte a szemét, és az összekulcsolt ujjaikra meredt, 

mintha csak most tűnt volna fel neki, hogy fogják egymás kezét. 

 – Miért érzem ezt olyan természetesnek? – kérdezte. 

 – Mi történt, Jeff? 

 – Már mondtam, változásra volt szükségem. 

 – Nem fogod elárulni, igaz? – Kat érezte, hogy a szeme 

megtelik könnyekkel. – Akkor mi legyen, álljak fel, és távozzak? 

Menjek vissza New Yorkba, felejtsük el ezt az egészet, és soha 

többé ne találkozzunk? 

 Jeff a még mindig egybefonódott kezüket nézte. 

 – Szeretlek, Kat. 

 – Én is szeretlek. 



 Ostoba. Bolond. Őrült. Őszinte. 

 Amikor Jeff rápillantott, és találkozott a tekintetük, Kat 

úgy érezte, hogy a világ ismét darabokra hullik körülötte. 

 – De nem mehetünk vissza oda – mondta Jeff. – Ez nem így 

működik. 

 Megszólalt Kat telefonja. Nem akarta fölvenni, azonban Jeff 

gyengéden elhúzta a kezét. A varázs, ha úgy tetszik, megtört. 

Hidegség futott végig Kat kezén és egész karján. 

 A mobilja kijelzőjére pillantott. Chaz volt az. Felállt a 

piknikasztaltól, eltávolodott néhány lépést, és a füléhez emelte a 

készüléket. Megköszörülte a torkát, és beleszólt: 

 – Halló? 

 – Martha Paquet épp az imént küldött egy e-mailt a 

húgának. 

 – Micsoda? 

 – Azt írta, minden rendben van. A barátjával végül egy 

másik szállodában kötöttek ki, és remekül érzik magukat. 

 – Az állítólagos barátja éppen itt van mellettem. Átverés az 

egész. 

 – Hogyhogy? – Kat gyorsan elmagyarázta, hogyan 

használták fel Ron Kochman fényképeit. Azt kihagyta a 

történetből, hogy Ron valójában Jeff, illetve, hogy neki mi köze 

a férfihoz. Már nem érezte annyira kínosnak, egyszerűen csak 

nem akarta tovább bonyolítani az ügyet. 

 – Mi a fene folyik itt, Kat? – kérdezte Chaz. 

 – Valami nagyon, nagyon ronda dolog. Beszéltél már a 

szövetségiekkel? 

 – Igen, de gyakorlatilag leráztak. Talán ez az új fejlemény 

lendít valamit a dolgon, bár egyelőre szinte semmilyen 

bizonyítékunk nincs arra, hogy bűncselekmény történt. 



Mindenki ezt csinálja. 

 – Mit csinál mindenki? 

 – Nem nézted a Kamureg című tévéműsort? Az emberek 

állandóan hamis profilokkal regisztrálnak a neten. Másvalaki 

fotóit töltik fel a sajátjuk helyett, valaki olyanét, aki sokkal 

szexibb náluk. Hogy megtörjék a jeget. Nagyon felbosszantott. 

A csajok állandóan arról dumálnak, hogy csak a személyiség 

számít nekik, aztán mindig elmennek valami szépfiúval. Lehet, 

hogy most is erről van szó, Kat. 

 Kat elgondolkodott. 

 – És az hogy illik a képbe, Chaz, hogy ez a ronda pasi vagy 

csaj több százezer dollárt utaltatott velük svájci bankszámlákra? 

 – Martha pénze érintetlen. 

 – Egyelőre. Chaz, figyelj rám! Szeretném, ha utánanéznél az 

összes eltűnt felnőttnek az elmúlt három hónapban. Talán 

bejelentette valaki az eltűnésüket, vagy az is lehet, hogy 

egyszerűen közölték a családjukkal, hogy lelépnek az új 

szerelmükkel... Ami biztosan nem keltett túl nagy feltűnést, mert 

érkeztek SMS-ek meg e-mailek, akárcsak ebben a három esetben. 

De vesd össze az adataikat a társkereső oldalak felhasználóival! 

 – Gondolod, hogy vannak még áldozatok rajtuk kívül? 

 – Igen. 

 – Oké, engem meggyőztél – mondta Chaz. – Persze azt nem 

tudom, hogy a szövetségieknek ennyi elég lesz-e. 

 Chaznek igaza volt. 

 – Talán összehozhatnál egy találkozót... – morfondírozott 

Kat. 

 – Hívd fel Mike Keisert! Ő az FBI New York-i részlegének 

vezetője. Személyesen meggyőzőbbek tudunk lenni. 

 – Ez azt jelenti, hogy jössz vissza a városba? 



 Kat a háta mögé pillantott. Jeff az asztal mellett állt. 

Sötétkék farmert és fekete pólót viselt. Ez az egész – a látvány, a 

hangok, az érzelmek, minden – egyszerre túl sok volt Katnek. 

Szinte elviselhetetlenül sok. Megijedt tőle. 

 – Igen – mondta a telefonba. – Most indulok. 

* 

Nem vettek könnyes búcsút egymástól, nem hangzottak el 

ígéretek, nem ölelték meg egymást. Mindketten elmondták, amit 

akartak, s ez egyszerre tűnt elegendőnek és lezáratlanabbnak, 

mint valaha. Azért jött el idáig, mert válaszokban reménykedett, 

azonban – mert az élet már csak ilyen – távozóban még több 

kérdése volt, mint korábban. 

 Jeff kikísérte a kocsihoz. Meghökkent, amikor meglátta a 

kanárisárga Ferrarit, Kat pedig a történtek ellenére elnevette 

magát. 

 – Ez a tiéd? – kérdezte Jeff. 

 – És ha igen? 

 – Akkor eltűnődnék, vajon növesztettél-e magadnak egy 

nagyon kicsi péniszt a legutóbbi találkozásunk óta. 

 Kat nem tudott tovább uralkodni magán. Átkarolta a férfit, 

és szorosan magához ölelte. Jeff egy pillanatra megtántorodott, 

majd visszanyerte az egyensúlyát, és viszonozta az ölelést. Kat a 

férfi mellkasára hajtotta az arcát, és zokogni kezdett. Jeff nagy 

kezével megsimogatta a fejét, és közelebb húzta magához. Így 

kapaszkodtak egymásba, egyre közelebb húzva magukhoz a 

másikat, míg végül Kat eltolta a férfit, minden további szó 

nélkül beült a kocsiba, és elhajtott. Nem nézett vissza. Még a 

visszapillantó tükörben sem. 

 Fura kábulatban tette meg a következő harminc mérföldet, 



gondolkodás nélkül engedelmeskedve a GPS utasításainak, 

mintha ő lenne a gép, és nem a GPS. Amikor sikerült 

összeszednie magát, igyekezett az ügyre koncentrálni, kizárólag 

az ügyre. Végiggondolta, amit megtudott – a hamis profil, a lépre 

csalás, a pénzátutalások, az e-mailek, a lopott rendszámtábla, a 

telefonhívások. 

 Szorítást érzett a mellkasában a rátörő pániktól. 

 Ez nem várhat addig, amíg személyesen találkoznak vele. 

 Telefonálgatni kezdett, és addig kérlelt-esdekelt, míg végül 

sikerült elérnie Mike Keisert, az FBI New York-i divíziójának 

első emberét. 

 – Mit tehetek önért, nyomozó? Éppen egy incidensen 

dolgozunk, ami ma reggel történt a La Guardia repülőtéren. 

Azonkívül van még két kábítószer-razziánk mára. Viszonylag 

elfoglalt vagyok. 

 – Nem vonom kétségbe, uram, csakhogy van egy ügyem, 

amelyben legalább három ember eltűnt, és mindnyájan másik 

államban élnek. Egyikük Massachusettsben, a másik 

Connecticutban, a harmadik Pennsylvaniában. Attól tartok, 

sokkal több áldozat van, akikről nem tudunk. Kapott már 

tájékoztatást erről? 

 – Igen. Tudom, hogy a társa, Faircloth nyomozó próbál 

összehozni velünk egy személyes találkozót, de ez a mostani La 

Guardia-helyzet tényleg elég kényes. Még nemzetbiztonsági ügy 

is lehet belőle. 

 – Ha ezeket az embereket, akikről beszéltem, az akaratuk 

ellenére tartják fogva... 

 – Amire nincsen semmilyen bizonyítéka. Jól tudom, hogy 

ezek a feltételezett áldozatok kapcsolatba léptek a családjukkal 

vagy a barátaikkal? 



 – Jelenleg egyikük sem veszi fel a telefonját. Azt gyanítom, 

hogy az e-maileket és a telefonhívásokat kényszer hatása alatt 

bonyolították. 

 – Ezt mire alapozza? 

 – Az eddig megszerzett információkra – felelte Kat. 

 – Fogja rövidre, nyomozó! 

 – Van ez a két nő. Mindketten online kapcsolatba 

bonyolódtak ugyanazzal a pasassal... 

 – Aki valójában nem is az a pasas. 

 – Így van. 

 – Valaki más, aki az ő fényképeit használja. 

 – Igen. 

 – Ami nem nevezhető példa nélkülinek. 

 – Valóban nem. A többi viszont igen. Mindkét nő elutazott 

ugyanazzal a férfival, mindössze egy hét különbséggel. 

 – Nem tudhatjuk, hogy ugyanarról a férfiról van szó. 

 – Tessék? 

 – Többen is használhatják ugyanazt a kamu profilt. 

 Kat erre még nem gondolt. 

 – Még ha így lenne, akkor is gyanús, hogy egyik nő sem jött 

vissza az utazásról. 

 – Ami szintén nem olyan meglepő. Egyikük 

meghosszabbította a nyaralását. A másik meg csak most ment el, 

tegnap, ugye? 

 – Uram, az egyik negyedmillió dollárt utalt egy svájci 

bankszámlára, és állítólag Costa Ricába akar költözni. 

 – De felhívta a fiát? 

 – Igen, de... 

 – És maga szerint kényszerítették. 

 – Igen. Valamint ott van Gerard Remington esete is. Szintén 



online kapcsolatba kezdett valakivel, és neki is nyoma veszett. 

Ráadásul ő is pénzt utalt arra a svájci bankszámára. 

 – Pontosan mire gyanakszik, nyomozó? 

 – Arra, hogy valaki emberekre vadászik, talán egyszerre 

többre is. Véletlenül botlottunk bele három lehetséges áldozatba. 

Szerintem többen is vannak még rajtuk kívül. Azt gyanítom, 

hogy valaki lépre csalja őket egy nyaralás és egy potenciális 

szerelem ígéretével. Foglyul ejti őket, és valami módon 

kikényszeríti belőlük az együttműködést. Eddig egyikük sem tért 

vissza. Gerard Remingtonnak hetek óta semmi nyoma. 

 – És maga szerint... 

 – Remélem, hogy életben van, de nem vagyok bizakodó. 

 – Tényleg azt hiszi, hogy ezeket az embereket elrabolták? 

 – Igen. Bárki áll emögött, az okos és elővigyázatos. 

Rendszámtáblákat lop. Egy kivétellel a három eltűnt személy 

egyike sem használta a hitelkártyáját, és nem vett fel pénzt 

ATM-ből, így nem tudunk a nyomukra akadni. Egyszerűen 

eltűntek. 

 Kat várt. 

 – Nézze, most el kell mennem egy megbeszélésre a La 

Guardia-ügy miatt... Oké, elismerem, hogy itt valami bűzlik. 

Jelenleg nincsenek szabad embereim, de rajta leszünk. Megadta a 

három nevet, figyelni kezdjük a számláikat, a hitelkártyáikat, 

ellenőrizzük a híváslistákat. Szerzek egy bírósági végzést ehhez a 

társkereső oldalhoz, hátha kiderül, ki hozta létre azokat a 

profilokat. Bár nincsenek illúzióim. A bűnözők szinte mindig 

névtelen VPN-eket használnak. Utánanézek annak is, rá 

tudjuk-e venni a társkereső oldalt, hogy kitegyenek valami 

figyelmeztetést a nyitóoldalra, azonban mivel ez a zsebükre 

menne, kétlem, hogy együttműködnek. Ráuszítom a 



pénzügyminisztériumot is az utalásokra. Két SAR-t beadtak, 

igaz? Annyinak már elégnek kell lennie ahhoz, hogy beinduljon a 

gépezet. 

 Kat figyelmesen hallgatta Keisert, ahogy végigmegy a 

teendők listáján, és közben borzalmas felismerésre jutott. 

 Semmire nem mennek ezzel. 

 Bárki is áll az egész mögött, az mindent jó előre 

megtervezett. Még arra is volt gondja, hogy rendszámot lopjon 

egy másik Lincoln Town Carról. Egyszóval, igen, a szövetségiek 

elkezdenek dolgozni az ügyön, bár egyelőre nem kezelik kiemelt 

fontosságúként. Talán, ha szerencséjük van, még találnak is 

valamit. 

 A legvégén. 

 És mit tegyen addig ő? 

 Amikor Keiser befejezte, így szólt: 

 – Nyomozó? Most mennem kell. 

 – Köszönöm, hogy hisz nekem – mondta Kat. 

 – Sajnos hiszek – felelte a férfi. – De nagyon remélem, hogy 

téved. 

 – Én is. 

 Lerakták. Katnek már csak egyetlen ütőkártyája maradt. 

Felhívta Brandont. 

 – Hol vagy? – kérdezte a fiútól. 

 – Még mindig Manhattanben. 

 – Megtaláltam a pasast, akivel anyád állítólag elutazott. 

 – Micsoda? 

 – Azt hiszem, kezdettől fogva igazad volt. Félek, hogy 

valami nagyon rossz történt anyáddal. 

 – De beszéltem vele – tiltakozott Brandon. – Elmondta 

volna, ha valami baj van. 



 – Nem, ha úgy érezte, hogy azzal veszélybe sodorna téged. 

 – Szerinted ez történt? 

 Nem lett volna értelme tovább titkolni. 

 – Igen, Brandon, szerintem ez. 

 – Uramisten. 

 – Az FBI már dolgozik az ügyön. Minden törvényes eszközzel 

megpróbálják kideríteni, mi történt. – Kat megismételte a 

kulcsszót, amelyet kihangsúlyozott. – Törvényes. 

 – Kat? 

 – Igen? 

 – Így akarsz megkérni arra, hogy törjek be még egyszer arra 

a weboldalra? 

 Ennyit a virágnyelvről. 

 – Igen. 

 – Oké, éppen egy kávéházban vagyok, nem messze a 

lakásodtól. Nyugalomra lenne szükségem, és egy erősebb wifire. 

 – Fel akarsz menni a lakásomra? 

 – Igen, az jó lenne. 

 – Felhívom a portást, hogy engedjen be. Hamarosan én is ott 

vagyok. Hívj fel, ha találsz valamit – ki hozta létre a profilt, 

vannak-e más profiljai, ki mással lépett még kapcsolatba, 

bármit. Ha kell, hívd segítségül a barátaidat is! Mindent ki kell 

derítenünk. 

 – Rajta vagyok. 

 Kat lerakta, felhívta a portást, majd rálépett a gázra, bár 

olyan érzése volt, mintha a semmi felé száguldana. Egyre jobban 

hatalmába kerítette a pánik. Minél többet megtudott, annál 

tehetetlenebbnek érezte magát. Mind szakmailag, mind 

emberileg. 

 Amikor ismét megcsörrent a telefonja, a kijelzőn csak ennyi 



jelent meg: „REJTETT SZÁM”. 

 Felvette. 

 – Halló? 

 – Itt Lesbe. 

 Cozone sovány embere. Még telefonon keresztül is látni vélte 

a férfi hátborzongató mosolyát. 

 – Mi az? – kérdezte Kat. 

 – Megtaláltam Sugart. 



Harmincnyolcadik fejezet 

 

Izomagyú egyre közelebb ért hozzá. 

A sziklatömb mögött megbúvó Dana tapogatózni kezdett valami 

fegyver után. Hátha talál egy követ. Egy letört ágat. Valamit. 

Két kezével végigpásztázta a földet maga körül, azonban 

kavicsoknál és ujjnyi vastag gallyaknál halálosabb fegyverre 

nem bukkant. 

 – Dana? 

 A férfi hangja elárulta, mennyire közel van. Fegyver, fegyver. 

Még mindig semmi. Dana fontolóra vette a kavicsokat. Ha 

összekeverné őket egy marék földdel, majd a férfi arcába 

hajítaná őket, azzal egy pillanatra talán elvakíthatná, és aztán... 

 Aztán mi? 

 Az egész terv nevetséges volt. Maximum annyit tudna elérni, 

hogy a meglepetés erejét kihasználva egy rövid időre ismét 

egérutat nyerjen. Azt, hogy az előbb sikerült némi előnyre szert 

tennie, hosszú évtizedek tréningjének és az adrenalinnak 

köszönhette. De most, hogy megállt, ezt az előnyét elveszítette. 

Józanul mérlegelve az esélyeit, azt látta, hogy a fickónál fegyver 

van, erősebb nála, egészséges és jól táplált, míg ő ki tudja, 

mennyi ideig senyvedett egy föld alatti ládába zárva. 

 Nyilvánvalóan esélytelen volt ellene. 

 Mi szólt Dana mellett ebben a „Dávid és Góliát” 

küzdelemben? Még egy parittyája sem volt. Semmi másban nem 

bízhatott, csak a meglepetés erejében. Mozdulatlanul kuporgott 

a sziklatömb mögött. Izomagyú most már bármelyik pillanatban 

odaérhet mellé. Akkor majd előugrik, és ráveti magát. A szemét 



és a golyóit veszi célba, s egy anyatigris elszántságával küzd 

majd az életéért. 

 De mennyire volt ez valószerű? 

 Semennyire. 

 Hallotta, hogy a férfi léptei lelassulnak. Megfontoltabbakká 

válnak. Remek. Ennyit a meglepetés erejéről. 

 Akkor tehát mije maradt? 

 Semmi. 

 Dana érezte, hogy az ájulás határán van a kimerültségtől. A 

teste legszívesebben ott maradt volna a földön fekve, hogy 

mielőbb túl legyen ezen az egészen. Hadd találja meg az 

Izomagyú. Hadd tegyen vele, amit akar. Azonnal meg is ölheti. 

Valószínűleg meg is teszi. Vagy visszaviszi abba a pajtába, és 

mindenféle borzalmas kínzásoknak veti alá, hogy információkat 

csikarjon ki belőle arról a nyomozóról, akiről Titus faggatta. 

 Dana nem hazudott. Fogalma sem volt, ki az a Kat 

Donovan. Igaz, úgy tűnt, ez nem számít Titusnak és 

Izomagyúnak. Soha nem kezelték emberi lényként. Kevesebb 

volt a szemükben egy állatnál (Izomagyú a kutyáját többre 

tartotta). Mintha valami élettelen tárgy lett volna, egy teher, 

amelyet el kell tüntetni, vagy darabokra kell törni, attól függően, 

mi a legkényelmesebb számukra. Azt még talán fel tudta volna 

dolgozni, ha szimplán kegyetlenek vagy szadisták. De itt valami 

annál is borzalmasabbról volt szó. 

 Ezek az emberek végtelenül gyakorlatiasak voltak. 

 Izomagyú léptei egyre közeledtek. Dana erőt akart gyűjteni, 

hogy rá tudja vetni magát, amikor elhalad mellette, ám az izmai 

nem engedelmeskedtek. Próbált reményt meríteni a tényből, 

hogy az a Kat nevű nő ennyire megijesztette Titust. 

 Titust nyugtalanította a nyomozó. 



 Dana hallotta a hangján, elárulták a kérdései és a tény, hogy 

utána őt Izomagyú kezébe adta. Dana emlékezett rá, hogy látta 

a férfit kocsiba ülni és elhajtani. 

 Mennyire volt megijedve? 

 A kedves, őszinte arcú Kat Donovan nyomozó, akit Dana a 

számítógép képernyőjén látott, a nyomára akadt? Talán éppen 

úton van, hogy megmentse őt? 

 Izomagyú alig tíz lépésre volt tőle. 

 Mindennek vége, gondolta Dana. Semmije sem maradt. Fájt 

a lába. A feje lüktetett. Nem volt se fegyvere, se ereje, se 

tapasztalata. 

 Már csak öt lépés. 

 Most vagy soha. 

 Még három másodperc, kettő... 

 Dana behunyta a szemét, és választott... Soha. 

 Lehajtotta a fejét, és némán imádkozott. Izomagyú megállt 

a sziklatömbnél. Dana arcát a talajba fúrva feküdt a földön. 

Várta az ütést. 

 De az nem jött. 

 Izomagyú ismét elindult, gallyak ropogtak a lába alatt. Nem 

vette észre. Dana nem mozdult. Úgy feküdt, mint egy 

sziklatömb. Nem tudta volna megmondani, mennyi idő telt el. 

Öt perc. Talán tíz. Amikor meg merte kockáztatni, hogy 

körülnézzen, sehol sem látta Izomagyút. 

 Változott a terv. 

 Dana felállt, és elindult vissza a ház felé. 

* 

Cozone embere, Leslie egy bérház címét adta meg Katnek, a 

Lorimer és a Noble sarkán, a brooklyni Greenpointban, egy 



baptista templom közelében. A környéken csupa vörös téglás, 

betonlépcsős ház állt. Elhajtott egy lerobbant épület előtt, 

amelyen ez a felirat lógott: „HAWAII BARNÍTÓSZALON”. Kat 

erősen gondolkodott, de nem tudott ennél bizarrabb 

szókapcsolatot elképzelni, mint hawaii barnulás Brooklynban. 

 Nem talált üres parkolóhelyet a ház előtt, ezért a kanárisárga 

Ferrarit egy tűzcsap mellett állította le. Felsétált a lépcsőn. A 

kaputelefonon egy félig levált ragasztószalagon megtalálta az „A. 

PARKER” nevet a második emeleti csengő mellett. Kat 

megnyomta a gombot, és várt. 

 Kopaszra borotvált, fekete férfi cammogott le a lépcsőn, és 

kinyitotta az ajtót. Munkáskesztyűt és kék kezeslábast viselt, 

rajta egy kábelszolgáltató cég lógójával. A bal hóna alatt sárga 

védősisakot tartott. Megállt az ajtóban. 

 – Segíthetek valamiben? – kérdezte. 

 – Sugart keresem – felelte Kat. 

 A férfi gyanakvóan végigmérte. 

 – Ki maga? 

 – A nevem Kat Donovan. 

 A férfi egy ideig szótlanul bámulta. 

 – Mit akar Sugartól? – kérdezte aztán. 

 – Az apámról van szó. 

 – Mi van vele? 

 – Sugar ismerte. Csak szeretnék feltenni neki néhány kérdést. 

 A férfi átnézett Kat válla felett, ki az utcára. Meglátta a 

sárga Ferrarit. Kat azt várta, hogy tesz rá valamilyen 

megjegyzést. Nem tett. Elfordította a tekintetét. 

 – Elnézést, Mister...? 

 – Parker – mondta a férfi. – Anthony Parker. 

 Ismét az utcát kémlelte, de Kat azt gyanította, csak időt 



akar nyerni vele. Bizonytalannak tűnt, mint aki nem tudja, 

mitévő legyen. 

 – Egyedül jöttem – próbálta megnyugtatni Kat. 

 – Látom. 

 – És nem akarok kellemetlenséget okozni. Csak szeretnék 

feltenni néhány kérdést Sugarnek. 

 Találkozott a tekintetük. Parker mosolyt erőltetett az 

arcára. 

 – Jöjjön be! 

 Szélesre tárta az ajtót, és megfogta. Kat belépett a 

lépcsőházba, és felfelé mutatott. 

 – A másodikra? – kérdezte. 

 – Igen. 

 – Sugar odafent van? 

 – Mindjárt ott lesz. 

 – Mikor? 

 – Közvetlenül maga után – felelte Anthony Parker. – Én 

vagyok Sugar. 

* 

Danának lassan kellett haladnia. 

Két másik férfi is bekapcsolódott a keresésbe. Az egyiküknél 

puska volt. A másiknál pisztoly. Folyamatosan kommunikáltak 

Reynaldóval valami rádión vagy walkie-talkie-n keresztül. 

Oda-vissza haladva fésülték át a területet, így Dana nem tudott 

egyenes vonalban közelíteni a házhoz. Sokszor kénytelen volt 

hosszú percekig mozdulatlanná dermedve várakozni. 

 Fura módon mintha a föld alatt töltött időszak segítette 

volna abban, hogy felkészüljön erre. Minden testrésze sajgott, de 

nem törődött vele. Ahhoz is túl fáradt volt, hogy sírjon. Arra 



gondolt, hogy elrejtőzik idekint, keres egy búvóhelyet, és 

meghúzza magát ott, hátha jön valaki, és megmenti. 

 De tudta, hogy az nem működne. 

 Először is, táplálékra volt szüksége. Teljesen kiszáradt a 

ládába zárva. A menekülés erre csak rátett egy lapáttal. 

Másodszor pedig azért, mert hárman járták az erdőt, minden 

egyes bokor alá benézve, arra kényszerítve ezzel Danát, hogy 

folyamatosan mozgásban legyen. Az egyik férfi egyszer olyan 

közel haladt el mellette, hogy hallotta, amint Izomagyú azt 

mondja a walkie-talkie-ban: 

 – Ha arra menekül tovább, éhen hal, mire megtaláljuk. 

 Ez fontos információ volt. Nincs értelme abba az irányba 

futnia, mert nincs ott semmi. Akkor mit tegyen? 

 Nem maradt más választása. Vissza kellett fordulnia a ház 

felé. 

 Teljesen elveszítette az időérzékét, nem tudta, mióta oson 

egyik fától a másikig – nem is foglalkozott vele, apránként 

közeledett a házhoz, egyszerre mindig csak néhány métert 

lopakodva előre. Négykézláb haladt. Nem volt nála iránytű, 

azonban úgy érezte, jó irányba tart. Menekülés közben 

többé-kevésbé egyenesen szaladt. A visszaút jóval 

kacskaringósabb volt. 

 A sűrű erdőben nemigen hagyatkozhatott a látására, de 

végül mintha ritkulni kezdtek volna a fák előtte. 

 Vagy csak szerette volna, hogy úgy legyen. 

 Hason kúszva próbált közelíteni a vélt vagy valós tisztáshoz. 

Minden erejét beleadta, ám az nem volt túl sok. A hason kúszás 

rendkívül kimerítő tevékenység. Megkockáztatta, hogy lábra áll, 

de amint felegyenesedett, szédülni kezdett, és minden egyes 

alkalommal, amikor a lába a talajhoz ért, gyilkos fájdalom 



nyilallt a talpába. Nem maradt más választása, négykézláb 

kellett folytatnia. 

 Így lassabban haladt. 

 Öt – vagy tíz? – perc múlva elérte az erdő szélét, és meglátta 

a házat a tisztás közepén. 

 És most? 

 Valahogy sikerült pontosan azon a helyen kibukkannia, 

ahonnan elindult. Balra tőle állt a pajta. Jobbra a ház. Nem 

maradhatott ott, ahol volt; könnyen észrevehették volna. 

 Felállt, és a pajta felé indult. 

 Azt hitte, hogy a halál torkában képes lesz megfeledkezni a 

fájdalomról, és úgy fut majd, mintha semmi sem történt volna a 

lábával. Tévedett. Futás helyett csak görcsös bicegést volt képes 

produkálni. Az ízületei sajogtak. Az izmai pattanásig feszültek. 

 Viszont tudta, hogy nem állhat meg, mert akkor meghal. 

Végeredményben ilyen egyszerű volt a képlet. 

 Kifulladva érte el a pajta oldalát. Szorosan a falhoz simult, 

mintha attól láthatatlanná válhatna. 

 Eddig sikerült, gondolta. 

 Oké, rendben. Nem vették észre. Ez a lényeg. És most? 

 Segítséget kell hívnia. 

 Hogyan? 

 Eljátszott a gondolattal, hogy végigszalad a kocsiúton. Az 

biztosan vezet valahova, nem? Csakhogy fogalma sem volt, 

milyen hosszú az út, ráadásul teljesen nyílt terepen haladt végig. 

Ha azon elindul, könnyen észrevehetik, és begyűjthetik. 

 Mindenesetre ez is egy lehetőség volt. 

 A nyakát nyújtogatva próbálta megállapítani, hol lehet az 

út vége. Túl messze volt. 

 Akkor hogyan tovább? 



 Két lehetősége maradt. Az egyik, hogy nekivág az útnak. 

Lesz, ami lesz. A másik, hogy elrejtőzik. Reménykedik, hogy 

valaki megmenti, vagy az éj leple alatt kisurranhat. 

 Képtelen volt logikusan gondolkodni. Elrejtőzni az est 

leszálltáig kivitelezhetőnek tűnt, ám a felmentő sereg érkezésére 

nem építhetett. Fáradt, zavarodott agya mérlegelte az érveket és 

az ellenérveket, míg végül meghozta a döntést: a sok rossz opció 

közül még az a legjobb, ha nekivág az útnak. Nem, nem tudta, 

mekkora távolságot kell megtennie, mire kiér a birtokról. Nem, 

nem tudta, járnak-e ott egyáltalán autók. Fogalma sem volt, 

hány kilométerre lehet a legközelebbi településtől. 

 Viszont itt sem maradhatott, hogy bevárja, amíg Izomagyú 

visszatér, és megtalálja. 

 Elindult az út felé, de alig tett meg néhány lépést, kinyílt a 

ház ajtaja. A számítógépes fickó lépett ki a tornácra, szokás 

szerint kötött sapkában, színezett lencséjű szemüvegben és 

hippipólóban. Dana pánikba esve megfordult, és fejjel előre 

bevetődött a pajta ajtaján. Négykézláb kúszva menekült be a 

fém munkaasztal alá. A kötél, amellyel Izomagyú meg akarta 

kötözni, még mindig a földön hevert. 

 Várta, hogy a számítógépes fickó a pajtába igyekszik-e. Nem 

oda ment. Telt az idő. Dana nem kockáztathatta meg, hogy túl 

sokáig ott marad. Ez a „rejtekhely” túlságosan feltűnő volt. 

Óvatosan kimászott az asztal alól. Szerszámok lógtak a falon. 

Fűrészek, fakalapács, csiszológép. 

 És egy fejsze. 

 Dana megpróbált felállni. Ismét elszédült. Kezdte elveszíteni 

az eszméletét, muszáj volt letérdelnie. 

 Lassan. Nyugodtan. 

 A kocsiút már egyáltalán nem tűnt reális lehetőségnek. 



 Nagy levegő. 

 Tudta, hogy a pajtában nem maradhat. Izomagyú és a 

barátai hamarosan visszajönnek. Dana talpra kecmergett, és a 

fejszéért nyúlt. Levette a falról. Nehezebb volt, mint gondolta, 

kis híján elejtette. Sikerült visszanyernie az egyensúlyát, és két 

kézzel megmarkolta a fejsze nyelét. 

 Jó érzés volt. 

 És most? 

 Kilesett a pajta ajtaján. 

 A számítógépes fickó a kocsiút közelében állva cigarettázott. 

 Ezzel végleg elzárva Dana elől a menekülés útját. 

 Akkor mi volt a másik opció? Elrejtőzni, igaz? 

 A háta mögé pillantott. A pajtában nem volt olyan zug, 

ahová elbújhatott volna. Hirtelen ráeszmélt, hogy akkor járna a 

legjobban, ha be tudna jutni a házba. Az épület hátsó részére 

pillantott, tudta, hogy ott van a konyha. 

 Konyha. Ennivaló. 

 Beleszédült a gondolatba, hogy étel kerülhet végre a 

gyomrába. 

 De ami ennél is fontosabb: a házban volt számítógép. És 

telefon. 

 Amivel segítséget hívhat. 

 A kötött sapkás fickó még mindig háttal állt neki. Ennél 

jobb esélye nem lesz. Az egyik szemét folyamatosan rajta tartva, 

Dana óvatosan bicegve elindult a konyha ajtaja felé. Nagyjából 

félúton járhatott, amikor a kötött sapkás ledobta a csikket, 

eltaposta, és felé fordult. 

 Dana lehajtotta a fejét, és minden erejét beleadva a házhoz 

sprintelt. 



* 

Titus a Columbus Avenue sarkán várakozott a kocsiban. Nem 

örült, hogy vissza kellett térnie a városba, nem érezte jól itt 

magát, annak ellenére sem, hogy a puccos Upper West Side-nak 

körülbelül annyi köze volt a régi életéhez, mint egy csavargónak 

egy befektetési alap igazgatójához. Mintha valami szándékosan 

húzta volna vissza Titust abba az életbe, amelyet maga mögött 

hagyott. 

 Egyetlen porcikája sem kívánta, hogy itt legyen. 

 Clem Sison átvágott az úttesten, és visszaült a vezetőülésre. 

 – Donovan nincs otthon. 

 Clem bent járt az épületben, Kat Donovant kereste egy 

„küldeménnyel”, amelyet a nőnek alá kellett volna írnia. A 

portás tájékoztatta, hogy Donovan jelenleg nem tartózkodik 

otthon. Clem megköszönte, és azt mondta, később majd 

visszatér. 

 Titus nem szeretett hosszabb ideig távol lenni a farmtól, 

mint az feltétlenül szükséges. Eljátszott a gondolattal, hogy 

visszamegy, és itt hagyja Clemet, hogy kapja el a nőt, azonban 

Clem nem lett volna képes egyedül megoldani a feladatot. 

Megbízható ember volt, jól bánt a fegyverrel, és elvégezte, amit 

rábíztak, de ennél többet nem lehetett elvárni tőle. 

 És most? 

 Titus az alsó ajkába harapott, és végiggondolta a 

lehetőségeket. A tekintete továbbra is Kat Donovan épületének 

ajtajára szegeződött, amikor meghökkentő dologra lett 

figyelmes. 

 Brandon Phelps sétált be az ajtón. 

 Hogy a...? 



 Várjunk csak, ez talán mindent megmagyaráz, gondolta. Lehet, 

hogy Brandon Phelps indította el ezt az egészet? Vajon melyikük 

jelentette az igazi problémát, Kat Donovan vagy Brandon Phelps? 

Esetleg mindkettő? Titus tudta, hogy Brandon Phelps kezdettől 

fogva gyanakodott. Anyuci kisfia tucatszámra küldte az aggódó 

e-maileket és SMS-eket. Most pedig hirtelen felbukkant Kat 

Donovannél, egy New York-i zsarunál. Titus különböző 

forgatókönyveket pörgetett végig a fejében. 

 Talán Kat Donovan már jóval régebb óta a nyomában volt? 

 Lehetséges ez? Lehetséges, hogy Kat csak úgy tett, mintha 

Ron Kochman exe lenne, hogy őt tőrbe csalja valamilyen 

módon? Brandon kereste meg Katet, vagy Kat kereste meg 

Brandont? 

 Számít ez bármit is? 

 Titus telefonja megcsörrent a zsebében. Elővette, és látta, 

hogy Reynaldo az. 

 – Halló? 

 – Van egy kis gond – mondta Reynaldo. 

 Titus állkapcsa megfeszült. 

 – Mi történt? 

 – Hatos megszökött. 



Harminckilencedik fejezet 

 

Két horgolt afgán takaró volt a kanapéra terítve. Kat leült a 

kettő közötti szűk helyre. Anthony Parker egy üres székre dobta 

sárga sisakját. Levette előbb az egyik kesztyűjét, majd a 

másikat. Óvatosan a dohányzóasztalra helyezte őket, mintha 

ennek jelentősége lenne. Kat körülnézett a lakásban. Félhomály 

uralkodott benne, de ennek valószínűleg az volt az oka, hogy 

Anthony Parker csak egy kislámpát kapcsolt fel. Fából készült, 

régi bútorok. A komód fölött egy falra szerelt tévékészülék. 

Kínai motívumokkal, kócsagokkal, fákkal és vízparti 

jelenetekkel díszített kék tapéta. 

 – Anyám lakása volt – mondta a férfi, mintegy 

magyarázatképpen. – Kat bólintott. – Tavaly halt meg. 

 – Részvétem – felelte Kat, mert ilyenkor ezt szokták 

mondani, és semmi más nem jutott eszébe. 

 Az egész testét zsibbadtnak érezte. 

 Anthony „Sugar” Parker leült vele szemben. A férfi az 

ötvenes évei végén vagy a hatvanas évei elején járhatott. Kat 

nem bírt a szemébe nézni. Amikor találkozott a tekintetük, Kat 

kissé kifordította a testét, hogy ne legyenek szemtől szemben. 

Anthony Parker – Sugar? – teljesen normálisnak tűnt. A 

magassága és a testalkata egy rendőrségi személyleírásban az 

„átlagos jelzőt” kapta volna. Kedves arca volt, de Kat nem 

látott rajta semmi különöset vagy nőieset. 

 – Képzelheti, mennyire megdöbbentett, amikor 

bemutatkozott mondta Parker. 

 – Azt hiszem, ezt én is elmondhatom magamról. 



 – Igaza van. Nem tudta, hogy férfi vagyok? 

 Kat megrázta a fejét. 

 – Azt hiszem, ezt nevezhetjük az én személyes Síró 

játék-pillanatomnak. 

 Parker elmosolyodott. 

 – Nagyon hasonlít az apjára. 

 – Igen, ezt sokszor hallom. 

 – A stílusa is olyan. Ő is mindig humorral védekezett – 

mondta a férfi mosolyogva. – Sokszor megnevettetett. 

 – Az apám? 

 – Igen. 

 – Maga és az apám... – ingatta a fejét Kat. 

 – Igen. 

 – Nehezen tudom elhinni. 

 – Megértem. 

 – Azt akarja mondani, hogy az apám meleg volt? 

 – Nem szeretném így beskatulyázni. 

 – De maguk ketten...? – Kat egymáshoz illesztette a két 

kezét. 

 – Igen, közel álltunk egymáshoz. – Kat behunyta a szemét, 

és igyekezett uralkodni az arcvonásain. – Majdnem húsz éve – 

mondta Parker. – Mit keres itt éppen most? 

 – Most szereztem tudomást magukról. 

 – Hogyan? 

 Kat megrázta a fejét. 

 – Nem fontos. 

 – Ne legyen dühös rá! – kérte Parker. – Szerette magát. 

Mindnyájukat szerette. 

 – Még magát is – csattant fel Kat. – Tele volt szeretettel. 

 – Tudom, hogy sokkolja ez az egész. Jobban esne, ha nő 



lennék? – Kat nem válaszolt. – Meg kell értenie, milyen lehetett 

ez neki mondta Parker. 

 – Válaszolna a kérdésemre? Meleg volt, vagy nem? 

 – Számít ez? – Parker elhelyezkedett a széken. – Akkor 

kisebb lenne a szemében? 

 Kat nem tudta, mit feleljen erre. Annyi kérdése lett volna, 

valahogy mégis mind lényegtelennek tűnt. 

 – Hazugság volt az élete – szólalt meg végül. 

 – Igen. – Parker oldalra billentette a fejét. – Gondoljon csak 

bele, Kat, milyen borzalmas ez! Szerette magát. Szerette a fiait. 

Még a feleségét is szerette. De maga is tudja, milyen világban 

nőtt fel. Küzdött az ellen, amit régóta tudott, és végül 

alulmaradt. Viszont ez mit sem változtat azon, hogy ki volt. 

Ettől nem lett kevésbé férfi vagy rosszabb zsaru. Mi mást 

tehetett volna? 

 – Teszem azt, elválhatott volna anyámtól. 

 – Felvetette neki. 

 Ez meglepte Katet. 

 – Tessék? 

 – Az ő érdekében. Csakhogy a maga anyja nem akarta. 

 – Micsoda? Azt akarja mondani, hogy az anyám tudott 

magáról? 

 Parker lesütötte a szemét. 

 – Nem tudom. Ez történik akkor, ha van egy nagy titok, 

amiről senki sem szerezhet tudomást. Mindenkinek hazugsággá 

válik az élete. Becsapta a gyerekeit, persze, de ők sem akarták 

látni. Mindenki a cinkosává vált. 

 – Mégis azt kérte anyámtól, hogy váljanak el? 

 – Nem. Ahogy mondtam, felvetette neki. Az ő érdekében. De 

maga is tudja, milyen környék volt az. Hová ment volna onnan 



az anyja? És hová ment volna az apja? Nem tehette meg, hogy 

egyszerűen otthagyja, a világ pedig tudomást szerezzen rólunk. 

Ma már jobb a helyzet, mint húsz évvel ezelőtt volt, és még így 

is... El tudja képzelni, hogy ez ma megtörténjen? 

 Kat nem tudta. 

 – Mennyi ideig voltak maguk ketten... – még mindig nem 

bírta elhinni – ...együtt? 

 – Tizennégy évig. 

 Újabb sokk. Kat még gyerek volt, amikor elkezdődött. 

 – Tizennégy évig? 

 – Igen. 

 – És egész idő alatt titokban tudták tartani? 

 Sötét árny suhant át a férfi arcán. 

 – Próbáltuk. Az apjának volt egy lakása a Central Park 

Westen. Ott találkoztunk. 

 Kattel forogni kezdett a szoba. 

 – A Hatvanhetedik utcában? 

 – Igen. 

 Kat behunyta a szemét. A mostani lakása. Az árulás egyre 

nagyobb méreteket öltött. Jobban fájt attól, hogy Sugar férfi? 

Nem. Kat mindig is büszke volt a saját nyitottságára. Amikor 

kiderült, hogy az apja szeretőt tartott, dühös volt, de megértő. 

 Mennyiben rosszabb ez annál? 

 – Azután lett egy lakásom Red Hookban – folytatta Parker. 

– Oda jártunk. Sokat utaztunk együtt. Biztosan maga is 

emlékszik. Úgy tett, mintha a barátaival menne kirúgni a 

hámból. 

 – Maga pedig nőnek öltözött? 

 – Igen. Azt hiszem, így könnyebb volt neki. Olyasvalakivel 

lenni, aki bizonyos értelemben nő. Az ő világában ez még mindig 



jobb volt, mint buzinak lenni. – Kat szótlanul hallgatta. – 

Amikor először találkoztunk, akkor is női ruhában voltam. 

Razziát tartottak a klubban, ahol dolgoztam. Összevert. Tele 

volt dühvel. Förmedvénynek nevezett. Emlékszem, hogy 

könnyek csillogtak a szemében, miközben ököllel ütlegelt. 

Amikor valaki ennyire nem tud uralkodni a haragján, az olyan, 

mintha önmagát verné. – Kat még mindig nem szólt semmit. – 

Azután meglátogatott a kórházban. Először azt mondta, csak 

azért, nehogy bárkinek elmondjam, mintha még mindig 

fenyegetne. De mindketten tudtuk. Nem ment gyorsan, idő 

kellett hozzá. Annyira szenvedett... Az a sok fájdalom, nehezen 

szabadult meg tőle. Most biztosan gyűlöli. 

 – Nem gyűlölöm – mondta Kat, bár alig ismert a saját 

hangjára. – Sajnálatot érzek iránta. 

 – Az emberek mindig a melegek jogairól és az elfogadásukról 

beszélnek. Mi nem erre vágyunk. Hanem a szabadságra. Hogy 

őszintén élhessünk, hogy ne kelljen rejtőzködnünk. Nehéz úgy 

élni, hogy az ember nem lehet az, ami. A maga apja soha nem 

vállalhatta fel önmagát. Mindennél jobban rettegett a 

lelepleződéstől, mégsem volt képes elengedni engem. 

Hazugságban élt, és rettegett, hogy valaki rájön arra a 

hazugságra. 

 Kat egyszerre megértette. 

 – De valaki rájött, igaz? – Sugar (Kat hirtelen Sugarnek 

látta, és nem Anthony Parkernek) bólintott. Minden világossá 

vált. Tessie tudott róla. Többen is látták őket együtt. A 

szomszédoknak ez csak annyit jelentett, hogy az apja bukik a 

fekete prostikra. Viszont egy okosabb valaki számára ez az 

információ valami egészen mást is jelenthetett. Például egy 

„megállapodást”. – Egy Cozone nevű bűnözőtől kaptam ezt a 



címet – mondta Kat. – Tudomást szerzett magukról, igaz? 

 – Igen. 

 – Mikor? 

 – Egy vagy két hónappal az apja meggyilkolása előtt. 

 Kat kihúzta magát ültében, megpróbálta félretenni a tényt, 

hogy az apjáról van szó, és átkapcsolt zsaru üzemmódba. 

 – Eszerint az apám Cozone után nyomozott, és egyre 

közelebb járt ahhoz, hogy elkapja. Cozone erre valószínűleg 

embereket állított rá, hogy derítsenek ki róla valami terhelőt, ha 

tudnak. Valamit, amivel rávehetik, hogy hagyja abba a 

nyomozást. – Sugar nem bólintott. Nem volt rá szükség. Kat a 

férfira nézett. – Sugar? – Az lassan felemelte a tekintetét, és Kat 

szemébe nézett. – Ki ölte meg az apámat? 

* 

– Hatos megszökött – mondta Reynaldo. 

Titus kezében majdnem összeroppant a készülék. Úgy érezte, 

mindjárt felrobban. 

 – Hogy a rohadt...? – Elhallgatott, és behunyta a szemét. 

Hidegvér. Türelem. Ha ezeket elveszíti, mindent elveszít. 

Leküzdötte a haragját, és amilyen higgadtan csak tudta, 

megkérdezte: – Hol van most? 

 – Észak felé rohant a pajtától. Hárman próbáljuk 

megtalálni. 

 Észak felé, gondolta Titus. Oké, rendben. Észak felé 

mérföldeken át semmi más nem volt, csupán erdő. Jelenlegi 

állapotában a nő aligha tud ott életben maradni. Még soha 

senkinek nem sikerült egy-két percnél hosszabb időre elszöknie, 

de a farm egyik szépsége éppen abban rejlett, hogy mindentől 

olyan távol esett, ezért teljesen biztonságos volt. Észak felé 



semmi más nem volt, kizárólag erdő. A háztól délre majdnem egy 

mérföldet kellett gyalogolni ahhoz, hogy valaki elérje a főutat. A 

kijárat kerítéssel volt lezárva, akárcsak a birtok keleti és nyugati 

oldala. 

 – Hadd fusson! – mondta Titus. – Menjetek vissza a farmra. 

Rick és Julio őrködjenek, hátha visszamegy! 

 – Oké. 

 – Mennyi ideje tűnt el? 

 – Nem sokkal azután, hogy te elmentél. 

 Három órája. 

 – Oké, értesíts, ha valami fejlemény van! 

 Titus lerakta a telefont. Hátradőlt, és próbálta racionálisan 

elemezni a helyzetet. A vállalkozása több profitot termelt, mint 

azt valaha képzelte volna. Jelenleg 6,2 millió dollár tiszta 

bevételnél tartott. Mennyi az, amennyivel elégedett lenne? 

 Az ember legnagyobb ellensége a mohóság. 

 Röviden: elérkezett volna a végjáték? Akárcsak mindegyik 

másik korábban, ez a vállalkozás is megérett volna a bezárásra? 

 Titus készült erre a napra. Tudta, hogy semmi sem tarthat 

örökké. Végül túl sokan fognak eltűnni. A hatóságok 

előbb-utóbb alaposabban utánanéznek, és bár Titus igyekezett 

minden eshetőségre gondolni, önhittség lett volna azt gondolnia, 

hogy sosem kapják el. 

 Visszahívta a farmot. Dmitrij vette föl a negyedik csörgésre. 

 – Halló? 

 – Tudsz a mi kis problémánkról? – kérdezte Titus. 

 – Reynaldo mondta, hogy Dana megszökött. 

 – Igen – erősítette meg Titus. – Keresd elő a telefonja 

adatait! 

 A mobiltelefonok bemérhetőek, ha bekapcsolva hagyják 



őket, ezért amikor új „vendég” érkezett, Dmitrij az összes, a 

készüléken és a kártyán rajta lévő információt lementette a 

számítógépére. Amikor ezzel végeztek, kivették az akkumulátort 

a telefonokból, és egy fiókba süllyesztették. 

 – Dana Phelps – mondta Dmitrij. – Itt is van. Mire vagy 

kíváncsi? 

 – A fia telefonszámára van szükségem. 

 Titus hallotta, ahogy Dmitrij gépel. 

 – Megvan, Titus. Brandon Phelps. A mobilját akarod, vagy 

az iskolai számát? 

 – A mobilt. 

 Dmitrij lediktálta a telefonszámot, majd megkérdezte: 

 – Van még valami? 

 – Azt hiszem, itt az ideje, hogy bezárjuk a boltot – felelte 

Titus. 

 – Komolyan? 

 – Igen. Állítsd be az önmegsemmisítőt a számítógépeken, de 

még ne aktiváld őket! Elkapom a kölyköt, és visszaviszem a 

farmra. 

 – Miért? 

 – Ha Dana Phelps még ott bujkál valahol, elő kell 

csalogatnunk. Ha meghallja a fiát sikítani, azonnal elő fog jönni. 

* 

– Nem értem – mondta Sugar. – Azt hittem, elkapták azt, aki 

megölte az apját. 

 – Nem. Ő csak magára vállalta a gyilkosságot. 

 Sugar felállt, és járkálni kezdett a lakásban. Kat egy ideig 

szótlanul figyelte. 

 – Azt mondta, hogy Cozone egy-két hónappal a gyilkosság 



előtt szerzett tudomást magukról, igaz? 

 – Igen. – Könnyek jelentek meg Sugar szemében. – Miután 

Cozone zsarolni kezdte, minden megváltozott. 

 – Hogyhogy? 

 – Szakított velem. Azt mondta, végeztünk. Hogy undorodik 

tőlem. Visszatért a tekintetébe az a düh, amit az első alkalommal 

is láttam. Megütött. Meg kell értenie. Rajtam töltötte ki a dühét, 

pedig az leginkább önmagára irányult. Amikor az ember élete 

hazugságra... 

 – Igen, felfogtam – szakította félbe Kat. – Hagyjuk most a 

pszichológiai kiselőadást! Apám öngyűlölő meleg férfi volt egy 

heteromacsó világ fogságában. 

 – Ezt olyan ridegen mondta. 

 – Nem, ez nem igaz. – Kat érezte, hogy gombóc gyűlik a 

torkába, és próbált megszabadulni tőle. – Később, amikor lesz 

időm végiggondolni ezt az egészet, megszakad majd a szívem. 

Összetör majd a tudat, hogy apám élete ennyi szenvedéssel volt 

tele, én pedig észre sem vettem. Bevackolom magam az ágyba 

egy üveg piával, és addig elő sem bújok, amíg nem végeztem 

vele. De most még nem. Most mindent meg kell tennem, amit 

csak tudok, hogy segítsek neki. 

 – Azzal, hogy kideríti, ki ölte meg? 

 – Igen. Azzal, hogy olyan zsaru lett belőlem, amilyennek 

nevelt. A kérdés még mindig ugyanaz. Ki ölte meg az apámat, 

Sugar? 

 A férfi megrázta a fejét. 

 – Ha nem Cozone volt az, akkor tényleg nem tudom. 

 – Mikor látta utoljára? 

 – Aznap éjjel, amikor meghalt. 

 Kat felvonta a szemöldökét. 



 – Az előbb mintha azt mondta volna, hogy szakítottak. 

 – Szakítottunk. – Sugar abbahagyta a járkálást, és könnyes 

szemmel Katre mosolygott. – De képtelen volt távol tartani 

magát tőlem. Ez az igazság. Nem lehetett velem, viszont 

nélkülem se bírt meglenni. Aznap éjjel megvárt az éjszakai klub 

mögött, ahol dolgoztam. – Sugar tekintete a távolba révedt, 

ahogy visszaemlékezett. – Egy csokor fehér rózsát hozott nekem. 

A kedvencemet. Napszemüveg volt rajta. Azt hittem, azért, 

nehogy felismerjék. De amikor levette, láttam, hogy mindkét 

szeme kivörösödött a sírástól. – Sugar szeméből most már 

folytak a könnyek. – Csodálatos ajándék volt. Akkor láttam 

utoljára. És később, aznap éjjel... 

 – Meggyilkolták – fejezte be Kat a mondatot. 

 Csönd. 

 – Kat? 

 – Igen? 

 – Sosem dolgoztam fel az elvesztését – mondta Sugar. – 

Senki mást nem szerettem igazán életemben. A lelkem mélyén 

szeretném gyűlölni. Megszökhettünk volna. Megtalálhattuk 

volna a módját, hogy együtt legyünk. Maga, a gyerekei biztosan 

megértették volna. Boldogok lehettünk volna. Évekig bíztam 

benne, mert végig megvolt rá az esély. Érti, miről beszélek? Amíg 

mind a ketten életben voltunk, ostoba módon hittünk benne, 

hogy megtaláljuk a módját valahogyan. – Sugar letérdelt, és 

megfogta Kat mindkét kezét. – Azért mondom ezt el magának, 

hogy megértse. Még mindig annyira hiányzik. Mindennap. 

Bármit megadnék, bármit megbocsátanék, csak hogy még 

egyszer vele lehessek, akár néhány másodpercre. 

 Elég, gondolta Kat. Ne hagyd, hogy lehúzzon! Elég ebből. 

 – Ki ölte meg az apámat, Sugar? 



 – Nem tudom. 

 De Katnek támadt egy ötlete. Hirtelen rájött, ki az, aki talán 

megadhatja neki a választ. Csupán rá kell vennie, hogy végre 

elmondja az igazat. 



Negyvenedik fejezet 

 

Kat a kapitányság előtt állva hívta fel Stagger mobilját. 

– Nem hiszem, hogy van még mit megbeszélnünk egymással 

mondta Stagger. 

 – Tévedsz. Éppen most jövök Sugartól. Azt hiszem, nagyon 

is sok megbeszélnivalónk van. – Csönd. – Halló? – szólt bele Kat. 

 – Hol vagy? 

 – Éppen az irodád felé igyekszem, hacsak nem mondod azt, 

hogy ezúttal sem alkalmas. 

 – Nem, Kat. – Soha nem hallotta még ennyire elgyötörtnek 

Stagger hangját. – Gyere nyugodtan, ráérek. 

 Stagger az íróasztala mögött ülve várta. A feleségéről és a 

gyerekeiről készült fotók úgy álltak előtte, mintha azt remélte 

volna, hogy azok valamiképpen megvédhetik. Kat keményen 

nekiesett, hazugsággal és annál is súlyosabb dolgokkal vádolta. 

Stagger sem maradt adósa. Kiabáltak, sírtak, de végül Stagger 

több dolgot is bevallott. 

 Igen, tudott Sugarról. 

 Igen, ígért bizonyos szívességeket Monte Leburne-nek egy 

szimpla beismerő vallomásért. 

 Igen, azért tette, mert félt, hogy Henry Donovan és Sugar 

viszonya nyilvánosságra jut. 

 – Nem akartam, hogy így könyveljék el az apádat – mondta 

Stagger. – Nem akartam, hogy meghurcolják a nevét. Érte 

tettem. Érted és a családodért. 

 – És magadért – tette hozzá Kat. – Stagger megadóan 

bólintott. 



 – El kellett volna mondanod nekem – folytatta Kat. 

 – Nem tudtam, hogyan. 

 – Akkor tehát ki ölte meg? 

 – Tessék? 

 – Ki ölte meg az apámat? 

 Stagger megrázta a fejét. 

 – Még mindig nem érted? 

 – Nem. 

 – Monte Leburne ölte meg. Cozone parancsára. 

 Kat elkomorodott. 

 – Még mindig ezt a mesét akarod beadni nekem? 

 – Ez az igazság, Kat. 

 – Cozone-nak nem volt indítéka. Apám a markában volt, azt 

csinált vele, amit akart. 

 – Nem – mondta Stagger ugyanazon a fáradt, monoton 

hangon. – Nem így volt. 

 – De tudott Sugarról és... 

 – Igen, tudott róluk. És egy ideig ezzel sikerült is sakkban 

tartania apádat. Ott voltam mellette, láttam, min megy 

keresztül. Valamennyire tudtam is róla, ezért nekem is volt 

veszítenivalóm. Miután Cozone tudomást szerzett Sugarról, apád 

megváltozott. Csapdába esett. Nem látott kiutat, míg végül... – 

Stagger elhallgatott. 

 – Míg végül mi? 

 Stagger Kat szemébe nézett. 

 – Elege lett, azt hiszem. Henry sokáig élt hazugságban, de az 

sosem hatott ki a munkájára. Akkor hirtelen kutyaszorítóba 

került. Csak úgy tudta volna megvédeni a hazugságait, ha 

elárulja rendőri hivatását. Mindenkinek van egy töréspontja. 

Apádé ez volt. Szóval, elküldte Cozone-t a francba. Azt mondta, 



nem érdekli többé. 

 – Hogyan reagált erre Cozone? – kérdezte Kat. 

 – Szerinted? 

 Csönd telepedett rájuk. 

 – Tehát ennyi? – szólalt meg Kat. 

 – Igen, ennyi. Vége, Kat. 

 Kat nem tudta, mit mondjon. 

 – Vegyél ki még pár napot! – tette hozzá Stagger. – Aztán 

gyere vissza dolgozni! 

 – Nem helyeztetsz át? 

 – Nem. Szeretném, ha maradnál. Még mindig új társat 

akarsz? 

 Kat megrázta a fejét. 

 – Nem, tévedtem. 

 – Mivel kapcsolatban? 

 – Chazzel kapcsolatban. 

 Stagger felemelte a tollát az íróasztalról. 

 – Kat Donovan éppen most ismerte be, hogy tévedett. És 

még azt mondják, nincsenek csodák. 

* 

A konyhába vezető ajtó nem volt bezárva. 

Egyik kezében a fejszével, Dana Phelps óvatosan kinyitotta a 

szúnyoghálós ajtót, belépett, majd alig hallható kattanással 

becsukta maga mögött. Egy másodpercre megállt, és próbálta 

összeszedni magát. 

 De csak egyetlen másodpercre. 

 Ennivaló. 

 Az asztal közepén egy hatalmas doboz müzliszelet hevert. 

Dana soha nem tapasztalt még ehhez fogható éhséget. Tudta, 



hogy valószínűleg okosabb lenne keresnie inkább egy telefont, 

ám amikor meglátta az ennivalót karnyújtásnyira maga előtt, 

szinte leküzdhetetlen késztetést érzett, hogy csillapítsa kínzó 

éhségét. 

 Hagyd abba! – parancsolt magára. Haladjunk fontossági 

sorrendben! Körülnézett, hogy a konyhában van-e telefon. Nem 

talált sehol. Eszébe jutott, hogy sehol nem látott vezetékeket a 

ház körül. Odakint hallotta egy generátor berregését. Így 

állítottak elő maguknak villamos áramot? Akkor vonalas 

telefonjuk aligha volt. 

 Nem számított. 

 Tudta, hogy a másik szobában van egy számítógép 

internetkapcsolattal. Azon is tud segítséget hívni. Ha sikerül 

megkaparintania. Eltűnődött, vajon a számítógépes fickó 

cigiszünete meddig tart. Látta, amint eldobja a cigarettát, és 

megfordul. Lehet, hogy csak rágyújtott egy másikra...? 

 Hallotta, hogy nyílik a bejárati ajtó. 

 A fenébe! 

 Dana körülnézett, hová bújhatna. A konyha kicsi volt, és 

gyéren berendezett. Nem volt benne más, csupán 

konyhaszekrények meg egy asztal. Az asztal alá nem lett volna 

értelme bebújni. Nem volt rajta terítő. Azonnal észrevették 

volna. A sarokban kis, barna hűtőszekrény állt, ugyanolyan 

típusú, mint amilyet Wisconsinban használt az egyetemen, 

amikor megismerkedett Jasonnel. Abban biztosan nem fért 

volna el. A padlón egy csapóajtót pillantott meg, valószínűleg a 

pincébe vezetett. Ha lenne rá ideje, talán lemászhatna oda. 

 Léptek közeledtek. 

 Ekkor egy másik gondolat ütött szöget Dana fejébe: pokolba 

a rejtőzködéssel. 



 A konyhát egy lengőajtó választotta el a nappalitól, ahol 

Titus vallatta Danát. Ha a számítógépes fickó idejön, ha úgy 

dönt, hogy a konyha felé veszi az irányt, akkor Dana hallani és 

látni fogja a közeledését. Ez most nem olyan lesz, mint az 

erdőben. Igen, végtelenül kimerült volt. Igen, átkozottul 

szüksége lett volna azokra a müzliszeletekre. De ha a fickó belép 

a konyhába, akkor most tényleg kihasználhatja a meglepetés 

erejét. 

 Most már ugyanis nem volt fegyvertelen. Egy fejszét tartott 

a kezében. 

 A lépések a konyha felé tartottak. 

 Dana oldalra lépett. Úgy helyezkedett, hogy legyen helye 

meglendíteni a fejszét, ám közben valamennyire rejtve is 

maradjon, hogy a fickó csak akkor lássa meg, amikor már túl 

késő. A fejsze baromi nehéz volt. Azon gondolkodott, hogyan 

lendítsen vele. Ha fej fölül indítja a mozdulatot, akkor nehéz a 

szög. Ha a nyakára céloz, hogy levágja a fejét annak a 

rohadéknak, akkor viszonylag kicsi a célterület. Nagyon 

pontosnak kell lennie. 

 A léptek az ajtóhoz értek. 

 Dana két kézzel megmarkolta a nyelet. Felemelte a fejszét, és 

úgy tartotta, ahogyan a baseballban szokta várni az ütőjátékos a 

labdát. Az lesz a legjobb szög. Oldalról lendíti meg, mint egy 

baseballütőt. A mellkasát veszi célba, hátha sikerül egészen a 

szívébe mélyesztenie a fejszét. Ha elvéti, akkor is súlyos sérülést 

okoz vele. 

 A léptek megtorpantak. Az ajtó megmozdult. 

 Dana egész testében reszketett a feszültségtől, de felkészült. 

 Váratlanul megcsörrent egy telefon. 

 Egy pillanatra az ajtó megállt a levegőben, félig kinyílva. 



Azután a kéz a túloldalon elengedte, a lengőajtó pedig 

visszahintázott a helyére. Dana leengedte a fejszét. A tekintete 

ismét a müzliszeletekre siklott. 

 A fickó a másik szobában néhány másodpercig biztosan el lesz 

foglalva, gondolta. Felkapott az asztalról egy müzliszeletet, és 

igyekezett minél halkabban kibontani. 

 Hallotta, ahogy a nappaliban a számítógépes fickó felveszi a 

telefont: 

 – Halló? 

 Új terv. Összeszedni néhány müzliszeletet. Lemászni a 

pincébe. Elrejtőzni ott a fejszével és a müzliszeletekkel. Pihenni. 

Erőt gyűjteni. Az éj leple alatt kimászni. Aki a közelébe jön, azt 

elintézni a fejszével. 

 Az overallnak voltak zsebei. Legalább ennyi haszna volt. 

Tele szájjal falta a kibontott müzliszeletet, miközben a többit 

gyömöszölte a zsebébe. Azt valószínűleg észrevennék, ha az egész 

doboz eltűnne az asztalról, de úgy okoskodott, hogy öt vagy tíz 

szelet hiánya egy hatvandarabos dobozból aligha tűnik fel 

bárkinek is. 

 Dana lehajolt, hogy felemelje a csapóajtót, amikor 

meghallotta a számítógépes fickó hangját: 

 – Reynaldo mondta, hogy Dana megszökött. 

 Dana kővé dermedve hallgatózott. A pasas pötyögött 

valamit a számítógépen, majd így szólt: 

 – Dana Phelps. Itt is van. Mire vagy kíváncsi? 

 Dana keze még mindig a csapóajtón volt. Ismét hallotta a 

billentyűzet kopogását. 

 – Megvan, Titus. Brandon Phelps. A mobilját akarod, vagy 

az iskolai számát? 

 Dana a szájához kapta a kezét, nehogy hangosan 



felsikoltson. 

 Azután ismét megragadta a fejsze nyelét. Hallotta, ahogy a 

számítógépes fickó lediktálja Titusnak a fia telefonszámát. 

 Ne, ó, istenem, ne, csak Brandont ne... 

 Közelebb osont a konyhaajtóhoz, és próbálta kihallgatni, 

miről van szó, mire készül Titus a fia telefonszámával. 

 De nem volt egyértelmű? El akarták kapni Brandont. 

 A logikus gondolkodás többé már nem volt opció. A helyzet 

leegyszerűsödött. Nincsen rejtőzködés. Nincsen bujkálás a 

pincében. Dana már nem aggódott a saját biztonsága miatt. 

Egyetlen gondolat lüktetett az agyában: megmenteni Brandont. 

 Amikor a számítógépes fickó lerakta a telefont, Dana 

kirontott a konyhából, és egyenesen felé tartott. 

 – Hol van Titus? 

 A fickó ugrott egyet ijedtében. Amikor meglátta a fejszét 

Dana kezében, kitátotta a száját, hogy segítségért kiáltson. 

Danának nem maradt választása. Ha a pasas elkiáltja magát, ha 

a másik három meghallja... 

 Dana olyan gyorsasággal és könyörtelenséggel hajtotta végre 

a mozdulatot, hogy azzal saját magát is sikerült meglepnie. A 

feje fölé tartott fejszével minden erejét beleadva sújtott le a 

számítógép előtt ülő férfira. 

 Nem a mellkasára célzott. Ahhoz túl alacsonyan ült. 

 A fejsze pengéje a száján találta el a férfit. Fogakat tört, 

átszakította az ajkait, és behatolt a szájüregébe. A kifröccsenő 

vér kis híján elvakította a nőt. A számítógépes pasas lezuhant a 

székről, és tompa puffanással ért földet. Dana erejét megfeszítve 

próbálta kiszabadítani a fejszét az arccsontból. Végül émelyítő 

cuppanás kíséretében sikerült neki. 

 Dana nem tudta, hogy a férfi meghalt-e, vagy sem. Azonban 



már túljutott azon a ponton, hogy tétovázzon. Az arca csurom 

vér volt. Nyelvén érezte fémes ízét. 

 Újra felemelte a fejszét, ezúttal jó magasra. A férfi nem 

mozdult, nem tiltakozott. Dana lesújtott a fejszével, 

kettéhasítva a pasas arcát. A penge meglepően könnyen hatolt át 

a koponyacsonton, mintha csak egy görögdinnyét vágott volna 

ketté. A színezett lencséjű szemüveg két darabban hullott a 

földre, az arcból megmaradt véres masszával együtt. 

 Dana nem vesztegette az időt. Elengedte a fejszét, és lázasan 

keresni kezdte a telefont. 

 Ekkor vette észre, hogy a bejárati ajtó nyitva van. 

 A barna labrador állt ott, és a farkát csóválva figyelte Danát. 

 Dana az ajkához emelte az ujját, és mosolyogni próbált, 

hátha sikerül meggyőznie a kutyát, hogy minden a legnagyobb 

rendben van. 

 Bo abbahagyta a csóválást. És ugatni kezdett. 

* 

Reynaldo óvatosan haladt a fák között, amikor meghallotta az 

ugatást. – Bo! 

 Ismerte a kutyája összes ugatását. Ez a mostani nem a 

vidám vagy a barátságos kategóriába tartozott. Félelem és pánik 

csendült ki belőle. 

 Reynaldo elővette a fegyverét, és nyomában két társával, 

rohanni kezdett a ház felé. 



Negyvenegyedik fejezet 

 

Brandon éppen elhelyezkedett Kat lakásában az egyik 

bárszéken, amikor egy rejtett számról felhívták telefonon. 

 Addigra már felvette a kapcsolatot az összes szóba jöhető 

barátjával, hogy segítsenek meghackelni a 

YouAreJustMyType.com-ot. Hatan már hozzá is kezdtek, 

Brandon Skype-on tartotta velük a kapcsolatot; a képernyőjén 

mind a hatuk arca látható volt. A campuson a barátai 

hozzáfértek nagyobb teljesítményű számítógépekhez, ezért 

könnyebben végre tudták hajtani az oldal feltörését. Brandon a 

távolból igyekezett a segítségükre lenni. 

 Felvette a telefont. 

 – Halló? 

 Ismeretlen hang szólt bele: 

 – Brandon? 

 – Igen. Ki az? 

 – Jól figyelj rám! Két perced van. Menj le a lépcsőn, aztán ki 

a kapun! Fordulj jobbra! A Columbus Avenue sarkán látni fogsz 

egy fekete terepjárót. Anyád a hátsó ülésen van. 

 – Micsoda...? 

 – Ha nem vagy ott pontosan két perc múlva, anyád meghal. 

 – Várjon, kicsoda maga...? 

 – Egy perc, ötvenöt másodperc. 

 Klikk. 

 Brandon leugrott a székről, és az ajtóhoz szaladt. Feltépte, 

kiugrott a folyosóra, és megnyomta a lift hívógombját. A felvonó 

a földszinten állt. Brandon a hatodikon. 



 Inkább a lépcső. 

 Bukdácsolva száguldott lefelé, hatosával vette a 

lépcsőfokokat. A telefont még mindig a kezében tartotta. 

Átrohant az előcsarnokon, és kiszaladt az épületből. Amint kiért, 

lassítás nélkül jobbra fordult a Hatvanhetedik utcán, és közben 

majdnem fellökött egy öltönyös férfit. 

 Nem állt meg. Rohant tovább a járdán, a tekintetével 

pásztázta a parkoló autókat. A sarkon megpillantotta a fekete 

terepjárót. 

 Ahogy közelebb ért, ismét megcsörrent a kezében a telefon. 

Futás közben a készülék kijelzőjére pillantott. 

 Ismét egy rejtett szám. 

 Már csak néhány méterre volt a terepjárótól. Kinyílt a hátsó 

ajtaja. A füléhez emelte a készüléket, és kutyaugatást hallott a 

vonal másik végéről. 

 – Halló? – szólt bele. 

 – Brandon, figyelj rám! 

 Megállt a szívverése. 

 – Anya? Már majdnem a kocsinál vagyok. 

 – Ne! 

 Brandon egy férfi kiabálását hallotta a háttérből. 

 – Mi volt ez? Anya? 

 – Ne szállj be a kocsiba! 

 – Nem ért... 

 – Menekülj, Brandon! Menekülj! 

 Brandon megtorpant, hátrálni akart, azonban két kéz nyúlt 

ki a kocsi hátuljából, és megragadták a pólóját. Elejtette a 

telefonját, miközben egy férfi próbálta berángatni a terepjáróba. 



* 

Kat örült a sétának a parkon keresztül, legalább kiszellőztetheti 

a fejét. De az ismerős környék ezúttal nem nyújtott vigaszt 

számára, mint máskor. A Ramble-re gondolt, és az apjára, aki 

egykor azon a környéken dolgozott. Vajon mi járhatott a 

fejében? 

 Visszatekintve az apja viselkedésére, ivászatára, haragjára, 

eltűnéseire, egyszerre szomorú értelmet kapott minden. Túl 

sokáig rejtőzött. Elrejtette a szívét. Elrejtette a valódi önmagát. 

Az álca nem egyszerűen a rideg valóság volt. 

 Hanem egy börtön. 

 Szegény apja. 

 De ez már mind nem számított. A múlthoz tartozott. Az apja 

fájdalma véget ért. Ha jó lánya akart lenni, ha tiszteletben 

akarta tartani az emlékét, vagy valamiképpen vigaszt nyújtani 

neki holtában, azt csak egyféleképpen tehette meg: ha olyan jó 

zsaru lesz, amilyen csak lenni tud. 

 Vagyis megtalálja a módját, hogyan kaphatja el Cozone-t. 

 Éppen kiért a parkból annak nyugati oldalán, amikor 

megcsörrent a mobilja. Chaz volt az. 

 – Itt jártál? 

 – Igen, bocs. A kapitánynál voltam. 

 – Azt mondta, visszajössz. 

 – Talán – felelte Kat. 

 – Örülnék neki. 

 – Én is. 

 – Viszont nem ezért hívtalak – folytatta Chaz. – Az eltűnt 

személyeken dolgozom, ahogyan kérted. Még nem jutottam a 

végére. 



 – De? 

 – Eddig tizenegy eltűnt embert találtam négy államból, 

köztük van Dana Phelps, Gerard Remington és Martha Paquet 

is. Nem sokkal az eltűnésük előtt mindannyian megismerkedtek 

valakivel az interneten. 

 Kat tarkóján felállt a szőr. 

 – Uramisten. 

 – Nagyon durva. 

 – Értesítetted Keisert? – kérdezte Kat. 

 – Elküldtem a listát az egyik emberének. Utána fognak 

nézni. De tizenegy ember, Kat... Az rengeteg... 

 Chaz nem fejezte be a mondatot. 

 Ennél többet nem tehettek. A szövetségiek majd kézbe 

veszik az ügyet. A maguk részéréről túl is teljesítették a 

feladatukat. Kat lerakta a telefont, és keresztülvágott az 

úttesten. Ekkor vette észre a dulakodást a Hatvanhetedik utca 

és a Columbus Avenue sarkán. 

 Mi a...? 

 Futásnak eredt. Ahogy közelebb ért, látta, hogy Brandon 

Phelps viaskodik valakivel, aki be akarja ráncigálni egy 

terepjáró hátuljába. 

* 

Az öreg kutya beszaladt a házba, és majdnem elcsúszott a vértől 

maszatos deszkapadlón. Közben folyamatosan ugatta Danát. 

 Dana természetesen tudta, mit jelent ez. Izomagyú – a 

számítógépes fickó, akivel az imént végzett, Reynaldónak 

nevezte a telefonban – meg fogja hallani imádott kutyája 

ugatásából, hogy baj van, és azonnal visszasiet ide. 

 Az első gondolata az volt, hogy elbújik valahová. 



 De ezt azonnal el is hessegette. 

 Különös nyugalom áradt szét benne. Még mindig tudta, mit 

kell tennie. 

 Meg kell mentenie a fiát. 

 Sehol sem látott mobiltelefont. Az egyetlen telefon a 

szobában egy hagyományos szürke készülék volt az íróasztalon, 

amelynek a vezetéke a számítógép hátuljához csatlakozott. Nem 

volt hordozható. Ha használni akarja, ott kell maradnia. A szoba 

közepén. 

 Ám legyen. 

 Felemelte a kagylót, a füléhez tartotta, és feltárcsázta a fia 

telefonszámát. Úgy remegett a keze, hogy majdnem mellényúlt. 

 – Bo! – kiabálta egy hang. 

 Reynaldo volt az. Már nem járhatott messze. Másodpercek 

kérdése. Danának azonban nem volt választása. Abból, amit 

hallott, Titus a fia elrablására készült. Meg kellett állítania. 

Semmi más nem számított. Nem maradtak kérdések, nem bánt 

semmit, nem tétovázott. 

 A telefon kicsöngött. Dana próbálta felkészíteni magát, de 

amikor meghallotta a fia hangját – „Halló?” –, majdnem elájult. 

 Léptek döngtek a tornácon. Bo abbahagyta az ugatást, és a 

gazdája felé igyekezett. 

 Nem maradt több ideje. 

 – Brandon, figyelj rám! 

 Hallotta, hogy Brandonnak elakad a lélegzete. 

 – Anya? Már majdnem a kocsinál vagyok. 

 – Ne! 

 Reynaldo ismét felüvöltött odakint. 

 – Bo! 

 – Mi volt ez? – kérdezte Brandon. – Anya? 



 Dana keze megfeszült a kagylón. 

 – Ne szállj be a kocsiba! 

 – Nem ért... 

 Reynaldo most már bármelyik pillanatban beléphetett az 

ajtón. 

 – Menekülj, Brandon! Menekülj! 

 Kat elővette a fegyverét, és tiszta erőből sprintelt a kocsi 

felé. 

 A távolból látta, hogy Brandon nem adja könnyen a bőrét, 

majdnem sikerült kiszabadulnia. Valaki a segítségére sietett, 

azonban ekkor a terepjáró sofőrje is kiszállt. 

 Fegyver volt nála. 

 A járókelők sikítozni kezdtek. Kat elkiáltotta magát – „Ne 

mozduljanak!” –, ám a sikolyok elnyomták a hangját. Az 

irgalmas szamaritánusok elhátráltak tőlük. A sofőr sietve 

megkerülte a kocsit, és Brandon felé indult. 

 Kat látta, ahogy felemeli a fegyvert, és keményen a fiú fejére 

sújt vele. 

 A küzdelem véget ért. 

 Brandon bezuhant az autóba. A kocsi ajtaja becsukódott. 

 A sofőr visszasietett a vezetőüléshez. Kat már nem volt 

messze tőlük. Rá akart lőni a férfira, de az ösztönei azt súgták, ne 

tegye. Túl sok civil volt az utcán ahhoz, hogy meg merje 

kockáztatni, és még ha szerencséje van, és eltalálja is, a hátsó 

ülésen ülő támadónál – aki berángatta Brandont – szintén lehet 

fegyver. 

 Akkor mit tegyen? 

 A fekete terepjáró szinte kilőtt a járda mellől, és balra fordult 

a Columbus Avenue-ra. 

 Kat meglátott egy férfit, aki éppen egy szürke Ford 



Fusionből szállt ki. Felvillantotta a jelvényét, és azt mondta: 

 – Igénybe veszem az autóját. 

 A férfi meghökkent. 

 – Most csak szórakozik velem, igaz? Nem veheti el az 

autómat... 

 Kat habozás nélkül megmutatta neki a fegyverét. A férfi 

felemelte a kezét. Kat kikapta a slusszkulcsot az ujjai közül, és 

beugrott a kocsiba. 

 A következő percben már a Hatvanhetedik utcán száguldott 

a terepjáró mögött. 

 Elővette a mobiltelefonját, és felhívta Chazt. 

 – Egy fekete terepjárót követek, most fordult jobbra a 

Broadway és a Hatvanhetedik utca találkozásánál. 

 Megadta Chaznek a terepjáró rendszámát, és gyorsan 

beszámolt neki a történtekről. 

 – Valaki a járókelők közül már biztosan hívta a 911-et – 

mondta Chaz. 

 – Igen, figyelj rám, tartsd távol a járőrautókat! Nem 

akarom, hogy bepánikoljanak. 

 – Van valami terved? 

 – Van – felelte Kat. – Hívd fel az FBI-t! Küldjenek fel egy 

helikoptert! Én addig követem őket. 

* 

Brandon a terepjáró hátuljában ülve még mindig szédült a fejére 

mért ütéstől. Titus rászegezte a fegyverét. 

 – Brandon? 

 – Hol van az anyám? 

 – Hamarosan találkozol vele. Addig is azt akarom, hogy 

maradj nyugton. Ha bármi olyat csinálsz, ami nekem nem 



tetszik, anyád azonnal meghal. Megértetted? 

 Brandon bólintott, és csöndben maradt. 

 Titus ideges volt, miközben áthajtottak a George 

Washington hídon. Félt, hogy a rendőrség üldözőbe veszi őket, 

mert valaki, aki szemtanúja volt Clem túlkapásának a 

Hatvanhetedik utcán, értesíti a hatóságokat. De a forgalom 

enyhe volt a West Side Highwayen. Alig tizenöt perc alatt 

odaértek, és Titus úgy számolt, hogy ennyi idő alatt nem tudtak 

körözést kiadni a terepjárójukra. Ennek ellenére szólt Clemnek, 

hogy hajtson be a Teaneck Marriott parkolójába a 95-ös út 

mentén. Eljátszott a gondolattal, hogy lopnak egy másik autót, 

ám ennél jobb ötletnek tűnt az, ha szimplán rendszámtáblát 

cserélnek. Találtak egy másik fekete terepjárót a parkoló hátsó 

részében, és Clem egy akkumulátoros csavarhúzóval 

másodpercek alatt kicserélte őket. 

 Azután visszahajtottak a New Jersey Turnpike-ra, és 

folytatták útjukat déli irányba, a farm felé. 

* 

– Fent van már a helikopter? – kérdezte Kat. 

 – Azt mondták, még öt perc. 

 – Oké, rendben. – Majd: – Várj egy kicsit, tartsd! 

 – Mi az? 

 – Bekanyarodtak a Marriottba. 

 – Lehet, hogy ott szállnak meg. 

 – Értesítsd róla a szövetségieket! 

 Kat két kocsival lemaradva követte őket. Látta, amint 

behajtanak a parkolóba, és a hátsó része felé araszolnak. Kat 

megállt a parkoló szélén, onnan figyelte őket úgy, hogy őt ne 

vehessék észre. 



 A sofőr kiszállt. Katnek átfutott az agyán, hogy akcióba lép, 

de aztán úgy ítélte meg, hogy amíg nem tudja, mi történik 

Brandonnal a kocsi hátuljában, addig ez túl kockázatos lenne. 

Inkább maradt a helyén, és várt. 

 Egy perccel később már ismét Chazzel beszélt. 

 – Csak rendszámtáblát cseréltek, és visszamentek az útra. 

 – Merre tartanak? 

 – Délnek. Úgy tűnik, a New Jersey Turnpike felé igyekeznek. 

* 

Reynaldo minden erejét beleadva rohant abba az irányba, 

amerről Bo ugatását hallotta. 

 Ha az a némber csinált valami Bóval, ha csak egy ujjal is 

hozzáért... 

 Reynaldo most már lassan akart végezni vele. 

 Bo még akkor is ugatott, amikor Reynaldo elérte a tisztást. 

Lihegve száguldott a ház felé. A lépcsőfokokat átugorva, nagy 

lendülettel érkezett meg a tornácra. 

 Bo abbahagyta az ugatást. 

 Istenem, istenem, kérlek, ne engedd, hogy történjen vele valami... 

 A bejárati ajtó felé indult, amikor megjelent Bo. Reynaldo 

térdre rogyott a megkönnyebbüléstől. 

 – Bo! – kiáltotta. 

 A kutya odaszaladt hozzá. Reynaldo kitárta a karját, és 

magához ölelte. Bo megnyalta az arcát. 

 A ház belsejéből Dana kétségbeesett ordítását hallotta: 

 – Menekülj, Brandon! Menekülj! 

 Reynaldo elővette a fegyverét. Mindössze néhány lépésnyire 

volt az ajtótól. Felállt, és éppen arra készült, hogy egyszer és 

mindenkorra véget vessen ennek a problémának, amikor 



megpillantott valamit, és hirtelen rátört a pánik. 

 Bo mancsai véresek voltak. 

 Ha bántotta a kutyámat, ha bántani merte az én drága, ártatlan 

kutyásomat, aki soha a légynek sem árt... 

 Megtapogatta Bo mellső lábait, sérülést keresve rajtuk. 

Semmi. Ellenőrizte a két hátsó mancsát. Semmi. Reynaldo Bo 

szemébe nézett. 

 A kutya vidáman csóválta a farkát, mintha azt mondaná 

Reynaldónak, hogy jól van. 

 Megkönnyebbülés áradt szét a férfiban, majd rögtön utána 

egy kérdés. 

 Ha a vér nem Bóé, akkor kié? 

 Felemelte a fegyvert, és hátát a falnak vetve az ajtóhoz 

lopakodott. Amikor megfordult, és belépett a házba, lehúzta a 

fejét, ha a nő esetleg meg akarná támadni. 

 Semmi mozgást nem látott. 

 Aztán megpillantotta a földön a véres rongycsomót, ami 

egykor Dmitrij volt. 

 Mit művelt vele Dana? 

 Éktelen düh kerítette hatalmába. Az a ribanc. Ezért még 

megfizet. 

 De hogyan? Mivel ölte meg Dmitrijt? A válasz: fegyver van nála. 

Biztosan a pajtából csent el valamit. Más magyarázat nem létezett 

erre a vérfürdőre. 

 A következő kérdés: hol lehet most? 

 Reynaldo észrevette a véres lábnyomokat a padlón. A 

tekintetével követte őket a konyhaajtóig. Elővette a 

walkie-talkie-ját, és felhívta Juliót. 

 – A háznál vagy? 

 – Most értem ide. 



 – Látsz vérfoltokat a hátsó ajtó körül? 

 – Nem, semmit. Itt minden tiszta. 

 – Helyes. – Reynaldo elmosolyodott. – Vedd elő a 

pisztolyodat, és légy résen! Lehet, hogy fegyver van nála. 



Negyvenkettedik fejezet 

 

Aqua törökülésben ült a réztetős Kerbs-csónakház mögött a 

Central Parkban. A szemét behunyta, a nyelvét a szájpadlásához 

préselte. A hüvelyk- és a középső ujjaival köröket formált. Keze 

a térdén pihent. 

 Jeff Raynes ült mellette. 

 – Rám talált – mondta Jeff. 

 Aqua bólintott. Ma bevette a gyógyszereit. Utálta őket. 

Tompa és levert lett tőlük, mintha víz alá került volna, és nem 

tudna mozdulni. Élettelenné tették. Aqua gyakran hasonlította 

magát egy elromlott italautomatához. Amikor be volt 

kapcsolva, sosem lehetett tudni, mit kap az ember. Talán 

tűzforró kávét a hideg víz helyett. De legalább működött. 

Amikor be volt gyógyszerezve, mintha áramtalanították volna a 

masinát. 

 Aquának azonban most szüksége volt a tisztánlátásra. Nem 

hosszú ideig. Csak néhány percre. 

 – Még mindig szereted? – kérdezte Aqua. 

 – Igen. Te is tudod. 

 – Mindig is szeretted. 

 – Mindig. 

 Aqua nem nyitotta ki a szemét. 

 – Szerinted ő is szeret még téged? 

 Jeff felnyögött. 

 – Bárcsak ilyen egyszerű lenne! 

 – Tizennyolc év telt el azóta – mondta Aqua. 

 – Ugye, most nem akarsz azzal jönni, hogy az idő minden 



sebet begyógyít? 

 – Nem. De miért jöttél most ide, Jeff? – Jeff nem válaszolt. – 

Teljesen hiábavaló velem beszélgetned. 

 – Ezt meg hogy érted? 

 – Találkoztál ma vele. 

 – Igen – felelte Jeff. 

 – Egyszer már elengedted. Tényleg azt gondolod, hogy képes 

vagy megtenni még egyszer? 

 Csönd. 

 Aqua végre kinyitotta a szemét. A barátja arcára kiülő 

fájdalom láttán felszisszent. Kinyújtotta a kezét, és 

megérinttette Jeff alkarját. 

 – Én döntöttem így – mondta Jeff. 

 – És bejött? 

 – Nem mondhatom azt, hogy megbántam. A lányom nem 

született volna meg, ha akkor nem szakítunk. 

 Aqua bólintott. 

 – Hosszú idő eltelt azóta. 

 – Igen. 

 – Talán semmi sem történt véletlenül. Talán a ti 

szerelmeteknek így kellett alakulnia. 

 – Sosem fog megbocsátani nekem. 

 – Meglepődnél, ha tudnád, mi mindent képes legyőzni a 

szerelem. 

 Jeff gúnyosan elhúzta a száját. 

 – Az idő minden sebet begyógyít, semmi sem történik 

véletlenül, és a szerelem mindent legyőz? Alaposan betáraztál 

mára közhelyekből. 

 – Jeff? 

 – Mi van? 



 – A gyógyszereim már nem sokáig tartanak egyben. Néhány 

perc, és ismét pánikolni kezdek. Rád meg Katre fogok gondolni, 

és meg akarom majd ölni magamat. 

 – Ne mondj ilyet! 

 – Akkor figyelj rám! Einstein szerint az az őrültség, ha újra 

meg újra ugyanazt tesszük, mégis más eredményre számítunk. 

Te most mit fogsz csinálni, Jeff? Elmenekülsz, és megint 

összetöröd mindkettőtök szívét? Vagy megpróbálkozol valami 

mással? 

* 

Reynaldo tudta, hogy Dana csapdába esett. 

Még mindig a véres lábnyomokat bámulva, maga elé képzelte a 

konyha elrendezését. Az asztal, a székek, a konyhaszekrény – 

nem volt olyan hely, ahová elbújhatna. Dana csak abban 

reménykedhetett, hogy aki belép, azt megtámadja. Vagy... 

 Reynaldo minden figyelmeztetés nélkül nagyot taszított a 

lengőajtón. 

 Ő maga azonban nem lépett be a konyhába. Ha a nő arra 

számít, hogy majd vakon besétál, ő pedig az ajtó közelében 

lapulva lesújthat rá a fegyverrel, amit szerzett, akkor nagyon 

téved, gondolta Reynaldo. Ezzel a trükkel akarta kiugrasztani a 

nyulat a bokorból. 

 Vagy támadásba lendül, vagy felkiált, vagy megijed, de 

valamit biztosan csinál. 

 A biztonság kedvéért Reynaldo hátrább lépett, miután 

meglökte az ajtót. 

 A lengőajtó a falnak ütődött, majd visszacsukódott. Egy 

ideig himbálózott a zsanérokon, mielőtt megállt. 

 A másik oldalon semmi nem mozdult. 



 Reynaldo azonban látta, hogy a véres lábnyomok ott is 

folytatódnak. Előretartott fegyverrel berontott a konyhába. 

Előbb jobbra fordult vele, aztán balra. 

 A konyha üres volt. 

 Lenézett a padlóra, és ismét meglátta a véres nyomokat. 

 A pincébe vezető csapóajtóhoz vezettek. 

 Hát persze. Reynaldo majdnem a homlokára csapott. De nem 

számít. Tudta, hogy a pincének ezenkívül csak egy kijárata van – 

egy lakattal lezárt másik ajtó hurrikán esetére. 

 Hatos csapdába esett. 

 Megcsörrent a telefonja. Titus volt az. Reynaldo a füléhez 

emelte a telefont. 

 – Megtaláltátok már? – kérdezte Titus. 

 – Azt hiszem. 

 – Azt hiszed? 

 Reynaldo gyorsan vázolta a helyzetet. 

 – Úton vagyunk visszafelé – mondta Titus. – Mondd meg 

Dmitrijnek, hogy kezdje el megsemmisíteni a számítógépes 

fájlokat. 

 – Dmitrij halott. 

 – Micsoda? 

 – Dana megölte. 

 – Hogyan? 

 – Ahogy elnézem, valószínűleg egy fejszével. 

 Csönd. 

 – Ott vagy még, Titus? 

 – A pajtában van benzin – szólalt meg Titus. – Sok. 

 – Tudom – felelte Reynaldo. – Miért? 

 Pedig ő is tudta a választ. Nem örült neki. Tudta, hogy 

egyszer eljön ez a nap. De ez a farm lett az otthona. Bóval 



szerettek itt élni. 

 Minden eddiginél dühösebb lett arra a ribancra, amiért 

megfosztja őket ettől. 

 – Kezdd el szétlocsolni a házban! – mondta Titus. – Porig 

égetjük az egészet. 

* 

Katnek fogalma sem volt, hová mennek. 

Több mint két órája követte a terepjárót, a New Jersey Turnpike 

után a Pennsylvania Turnpike-on folytatták az útjukat 

Philadelphiától északra. Az FBI küldött egy helikoptert. 

Biztonságos távolságból követte őket, ám ez még nem jelentette 

azt, hogy Kat megnyugodott volna. 

 A Ford Fusionben volt elég benzin. Emiatt nem kellett 

aggódnia. Kat folyamatosan tartotta a kapcsolatot az 

FBI-ügynökökkel. Nem sok új információval tudtak szolgálni. A 

fekete terepjáró eredeti rendszámtáblája is lopott volt. A 

YouAreJustMyType.com megmakacsolta magát, és 

ragaszkodott a bírósági végzéshez. Chaznek valószínűleg sikerült 

azonosítania még két áldozatot, azonban egyelőre még nem 

lehetett biztos benne. Idő kellett hozzá. Kat megértette. A 

filmekben az ilyesmi megvan órák alatt. A valóságban mindig 

hosszabb ideig tart. 

 Nem akarta engedni, hogy a gondolatai elkalandozzanak az 

apja vagy Jeff irányába, de ahogy telt az idő, óhatatlanul is azon 

kapta magát, hogy rajtuk morfondírozik. Sugar szavai 

visszhangoztak a fülében, hogy bármit feláldozna, bármit 

megbocsátana, ha cserébe újra együtt tölthetne néhány 

másodpercet az apjával. Kat látta, hogy Sugar szerelme őszinte. 

Nem játszotta meg magát. Eltűnődött rajta. Vajon az apja 



boldog volt Sugarrel? Szenvedélyesen szerette, igaz szerelemmel? 

Kat remélte, hogy igen. Ha minden körülményt félretett, 

beleértve a saját nem is annyira tudat alatti előítéleteit – elvégre 

ő is arról a környékről származott –, Katnek végeredményben 

hálát kellett volna éreznie ezért. 

 Arról fantáziáit, mi történne, ha az apja hirtelen megjelenne 

a mellette lévő ülésen. Kat elmondaná neki, hogy mindent tud, 

és megkérdezné az apjától: ha kapna egy második esélyt, akkor 

vajon mit tenne? A halál nagy tanítómester. Ha újra dönthetne, 

vajon színt vallana a felesége előtt? Összeköltözne Sugarrel, hogy 

együtt éljék le az életüket? 

 Őszinteség. Hogyan is fogalmazta meg Sugar? Arra 

vágynak, hogy őszintén élhessenek, ne kelljen rejtőzködniük. 

 Az apja vajon közel járt ehhez a felismeréshez? Belefáradt 

már a sok hazugságba és csalásba? Az a virágcsokor Sugarnek 

talán azt jelentette, hogy végre meglelte magában az erőt az 

őszinteséghez? 

 Kat valószínűleg sosem fogja megtudni. 

 Csakhogy volt még egy ennél is nagyobb kérdés, ha hagyta, 

hogy a gondolatai elkalandozzanak Brandon és az édesanyja 

megmentésének sokkal fontosabb feladatáról. Tételezzük fel, 

hogy az apja valóban megjelenik a mellette lévő ülésen. 

Tételezzük fel, hogy elmondja neki, találkozott újra Jeff-fel, 

biztosan érzi, hogy lenne még egy esélyük, és tökéletesen 

megérti, mire gondolt Sugar, amikor azt mondta, bármit 

megadna néhány másodpercért vele. 

 Mit tanácsolna neki az apja? 

 A válasz egyszerre kézenfekvőnek tűnt. 

 Nem számított, Jeff miért hagyta el, miért változtatott 

nevet, semmi sem számított. Sugart nem érdekelné. Az apját sem 



érdekelné. A halál nagy tanítómester. Bármit megadnánk, 

bármit megbocsátanánk egyetlen másodpercért... 

 Ha ez az egész véget ér, Kat visszamegy Montaukba, és 

elmondja neki, mit érez. 

 A lenyugvó nap lilára festette az égboltot. 

 Az előtte haladó fekete terepjáró végre lehajtott az 

autópályáról a 222-es útra. 

 Kat követte. Most már nem lehet messze, gondolta. 

* 

– Mit akarnak csinálni az anyámmal? – kérdezte Brandon, 

eggyel többször a kelleténél. 

 Titus szájon vágta a fegyver markolatával. Brandonnak 

kitört egy foga. Vér szivárgott a szájából. Brandon elszakította a 

pólóját, és a sebre szorította. Többet nem kérdezősködött. 

 Amikor elérték a 222-es utat, Titus az órájára pillantott. Alig 

negyven perc, és megérkeznek. Gyors fejszámolást végzett – a 

tűz méretét és láthatóságát figyelembe véve vajon mennyi idő 

kell a helyi tűzoltóknak, hogy a helyszínre érkezzenek, főleg, ha 

betelefonál, és megnyugtatja őket, hogy egyedül is megbirkózik 

vele? 

 Egy óra, legalább. 

 Ennél több időre nem is volt szüksége. 

 Felhívta Reynaldót. 

 – Szétlocsoltad a benzint? 

 – Igen. 

 – Még mindig a pincében van? 

 – Igen. 

 – Rick és Julio hol vannak? 

 – Az udvaron. Egyikük elöl, a másik hátul. 



 – Tudod, mit kell tenned. 

 – Igen. 

 – Intézd el! Aztán gyújtsd meg a tüzet. Várd meg, míg 

teljesen porig ég. Utána menj a ládákhoz, és fejezd be a 

takarítást. 

* 

Reynaldo letette a telefont. Bo a pajta mellett állt. Neki nem 

eshet baja. Ez volt a legfontosabb. Rick a ház előtt strázsált. 

Reynaldo odasétált hozzá. 

 – Beszéltél Titusszal? – kérdezte Rick. 

 – Igen. 

 – Meggyújtjuk a tüzet? 

 Reynaldo a háta mögé rejtve tartotta a kést. Egy gyors 

mozdulattal szíven döfte vele. Rick halott volt, mielőtt a teste a 

földre roskadt volna. Reynaldo elővett egy doboz gyufát. 

Visszament a házhoz, meggyújtott egy szálat, és a lépcsőre 

dobta. 

 Fellobbantak a lángok, és villámgyors kék nyalábként 

száguldottak végig az épületen. 

 Reynaldo továbbsétált. Elérte a hátsó ajtót. A fegyvere már 

a kezében volt. Célba vette Julio fejét, és meghúzta a ravaszt. 

Azután meggyújtott még egy gyufát, és a hátsó ajtóhoz dobta. 

Ezúttal is gyönyörű kék lángok lobbantak. Reynaldo hátrált 

néhány lépést, hogy egyszerre lássa mindkét kijáratot. 

 Máshol nem lehetett kijutni a házból. Ezt azonnal felmérte. 

Dana ropogósra fog égni a tűzben. 

 Megbabonázva nézte, ahogy a lángok egyre magasabbra és 

magasabbra hágnak. Nem volt piromániás, de akkor is 

lenyűgözte a tűz nyers ereje. Gyorsan körbeérte a házat, és 



mindent elnyelt, ami az útjába került. Reynaldo a fülét 

hegyezte, hátha meghallja Dana halálsikolyát. Reménykedett, 

hogy meghallja. Azonban senki nem sikoltott. A tekintetét egy 

pillanatra sem vette le az ajtókról, főleg a konyhába vezető ajtót 

tartotta szemmel abban a reményben, hogy a tűz majd kikergeti 

a nőt a pincéből, és lángoló tűzalakként, a haláltusáját vívva 

járja el utolsó táncát. 

 De ez sem történt meg. 

 Reynaldo felemelte Julio holttestét, és a lángokba lökte. Őt 

és Ricket feltehetően elszenesedett állapotukban is tudják majd 

azonosítani. Az megkönnyíti a dolgot. Majd a halottak elviszik a 

balhét. 

 A tűz most már tombolt. 

 Ám se sikolyok, se lángoló tűzalakok nem bukkantak fel. 

 Reynaldo azon tűnődött, vajon a tűz vagy a füst végzett-e 

Danával. Sosem fog kiderülni. De abban biztos volt, hogy 

meghalt. A házból sehogyan sem juthatott ki. 

 Ennek ellenére, amikor hátat fordított a tűznek, fura 

nyugtalanság motoszkált benne. 



Negyvenharmadik fejezet 

 

Amikor Dana Phelps meglátta a felcsapó lángokat, végigsietett 

azon a borzalmas ösvényen, amelyen túl sokszor járt már 

korábban. 

 Hol van az a hely, ahol utoljára keresnék? 

 A ládáknál. 

 Útközben eltűnődött a szerencse, a sors, az időzítés különös 

működésén. A férje, Jason Pittsburghben nőtt fel, s lelkesen 

szurkolt a Steelersnek, a Piratesnek és a Penguinsnek. Imádta, 

ha győz a csapata, azonban tökéletesen tisztában volt vele, 

mekkora szerepe van a véletlennek a világban. Ha a hetvenes 

években lettek volna HD-kamerák és visszajátszás az NFL-ben, 

sokak szerint egyértelműen látni lehetett volna, hogy a labda 

talajt ért, mielőtt Franco Harris bemutatta a tökéletes elkapást 

azon a legendás mérkőzésen. Ki tudja? És ha így lett volna, 

akkor a Steelers elveszítette volna azt a mérkőzést, és nem nyert 

volna utána négy Super Bowlt? 

 Jason imádta az efféle kérdéseket. Szerinte az élet nagy 

dolgai nem a munkamorálon, az iskolázottságon vagy a képzésen 

múltak, hanem a szerencsén. Mindnyájan szeretnénk elhitetni 

magunkkal, hogy a kemény munka, a végzettség és a kitartás 

meghozza a gyümölcsét, pedig az igazság az, hogy az élet sokkal 

inkább a véletlenek játéka. Nem akarjuk elismerni, de az életünk 

a szerencsén, a sorson, az időzítésen múlik. 

 Dana esetében a szerencse, a sors, az időzítés Bo véres 

mancsainak képében jelent meg. 

 Azzal, hogy Reynaldo megállt ellenőrizni a kutya lábait, 



nincs-e rajtuk sérülés, éppen annyi időt hagyott Danának, hogy 

eldobja a telefont, berohanjon a konyhába, és rádöbbenjen, hogy 

a véres lábnyomai azonnal el fogják árulni, hová bújt. 

 Ezért mit csinált? 

 Nem maradt ideje ravasz terveket szövögetni. Egyetlen 

ötlete maradt, az viszont egyszerűségében mégis zseniális volt. A 

pinceajtóhoz ment, kinyitotta, és ledobta véres zokniját a 

lépcsőn. 

 Azután teljesen mezítláb kibicegett a hátsó ajtón. Sikerült 

eljutnia a fákig, és elrejtőznie. Néhány másodperccel később 

felbukkant Julio. 

 Amint elkezdődött a tűz, amint a lángok nyaldosni kezdték a 

faházat, Dana rájött, hogy el akarják tüntetni a nyomaikat. 

Közeledett a végkifejlet. Dana sietve végigsántikált az ösvényen. 

Emlékezett rá, hogy amikor megérkezett, amikor 

kényszerítették, hogy levegye azt a sárga ruhát, látott valamit, 

ami felzaklatta. 

 Más ruhadarabokat. 

 Gyorsan sötétedett. Mire elért a tisztásra, már alig látott 

valamit. Kisméretű sátor állt a tisztás szélén, abban aludt 

Reynaldo. Dana gyorsan benézett a sátorba. Csak egy 

hálózsákot látott benne, és egy elemlámpát. Telefont nem. 

Valamint semmi olyat, amit fegyverként használhatna. 

 A fejsze természetesen még nála volt. 

 Az elemlámpát magához vette, azonban egyelőre nem merte 

bekapcsolni. A tisztás teljesen sík volt. A ládát, ahol fogva 

tartották – még mindig nem tudta, milyen hosszú ideig – 

álcázták. Dana sem tudta megmondani, pontosan hol van. 

Odament, ahol sejtette, lehajolt, és végül megtalálta a nyitott 

lakatot. Elképesztő. Ha nincs a lakat, simán átgyalogolt volna 



fölötte. 

 Őrült ötlet villant át az agyán – bemászni a ládába, és ott 

elrejtőzni. Ugyan kinek jutna eszébe ott keresni? De aztán észhez 

tért. Ugyan ki mászna be önszántából egy föld alatti cellába? 

 Ő biztosan nem. 

 És ez egyébként is mellékes volt. A ház lángokban állt. 

 Leszállt az éj. Dana alig látott valamit. Mászni kezdett a 

sötétben, még mindig azon gondolkodva közben, mihez kezdjen. 

Nagyjából tíz métert tehetett meg, amikor a keze valami fémes 

tárgyba ütközött. 

 Egy másik lakat. 

 Ez zárva volt. 

 Danának két jól irányzott fejszecsapással sikerült kinyitnia. 

Az ajtó nehezebb volt, mint gondolta. Minden erejére szüksége 

volt, hogy fel tudja emelni. 

 Lenézett a sötét verembe. Nem hallott semmilyen hangot, 

nem látott mozgást. 

 A háta mögött még mindig égett a ház. Nem maradt más 

választása. Meg kellett kockáztatnia. 

 Dana bekapcsolta a lámpát, bevilágított a ládába, és elakadt 

a lélegzete. 

 A zokogó nő felnézett rá. 

 – Ne öljön meg, kérem! 

 Dana kis híján maga is elsírta magát. 

 – Azért jöttem, hogy megmentsem, nem azért, hogy 

bántsam. Ki tud mászni? 

 – Igen. 

 – Rendben. 

 Dana mászott még tíz métert, és talált egy újabb lakatot. 

Ezt az első próbálkozásra sikerült kinyitnia. A ládában kuporgó 



férfi szintén zokogott, és túl gyenge volt ahhoz, hogy ki tudjon 

mászni. Dana nem várta meg. Továbbment a harmadik ládához, 

és megkereste a lakatot. Azt is leverte, kinyitotta az ajtaját, de 

ezúttal már nem vesztegette arra az idejét, hogy belenézzen. 

Haladt tovább a következőhöz. 

 Alighogy a negyedik lakatot is kinyitotta a fejszével, 

reflektorok fénycsóváit pillantotta meg a háznál. 

 Valaki jött. 

* 

Clem kinyitotta a kaput, aztán visszaült a volán mögé. 

 Már a kocsiút felénél jártak, amikor Titus megpillantotta a 

lángokat. 

 Elmosolyodott. Ennek örült. Ha az útról nem látni a tüzet, 

akkor jó esély volt rá, hogy senki nem fogja értesíteni a 

tűzoltóságot, így bőven marad ideje lezárni a dolgokat. 

 Reynaldo éppen egy holttestet vonszolt a lángok felé. 

 – Hé! – kiáltott fel Clem. – Az ott nem Rick? 

 Titus higgadtan Clem tarkójához szorította a fegyver csövét, 

és lőtt. Clem a kormányra borult. 

 Ez az egész Titusszal és Reynaldóval kezdődött. Így is kell 

véget érnie. 

 Brandon rémülten felzokogott. Titus a kölyök felé fordította 

a fegyvert. 

 – Kiszállás. 

 Brandon kitámolygott a kocsiból. Reynaldo már várta. 

Titus követte. Néhány másodpercig mindhárman szótlanul 

bámulták a lángokat. 

 – Az anyja meghalt? – kérdezte Titus. 

 – Azt hiszem. 



 Brandon fájdalmas, primitív ordítást hallatott. Reynaldo 

felé vetette magát. Reynaldo egy kemény, gyomorszájra mért 

ütéssel megállította. Brandon levegő után kapkodva zuhant a 

földre. 

 Titus a fiú fejére célzott a fegyverrel. 

 – Miért mondtad, hogy „azt hiszem”? 

 – Mert azt hiszem, hogy a pincében volt. Ahogy mondtam. 

 – De? – Bo ugatása hasított az éjszaka csöndjébe. Titus 

felkapott egy elemlámpát, és körbepásztázott vele, amíg meg 

nem találta Bot a közelben. A kutya a ládákhoz vezető ösvényt 

bámulta, és vadul ugatott. – Talán tévedtél, és mégsem volt a 

pincében – szólalt meg. Reynaldo bólintott. Titus átadta neki az 

elemlámpát. – Indulj el az ösvényen! Tartsd készenlétben a 

fegyvert! Amint meglátod, lődd le! 

 – Lehet, hogy bujkál – mondta Reynaldo. 

 – Nem sokáig. 

 Brandon elkiáltotta magát: 

 – Anya! Ne gyere erre! Menekülj! 

 Titus Brandon szájába nyomta a fegyver csövét, és 

elhallgattatta. Amilyen hangosan csak tudta, azt kiabálta: 

 – Dana? Nálam van a fiad. – Egy pillanatig kivárt, majd 

hozzátette: – Gyere elő, különben szenvedni fog. – Csönd. Titus 

folytatta: – Rendben, Dana. Ezt hallgasd! 

 Titus kivette a fegyvert Brandon szájából. A fiú térdére 

célzott, és tüzet nyitott. 

 Brandon sikolya visszhangot vert az éjszakában. 

* 

Kat továbbhaladt az úton, nem lassított le, nehogy a terepjáró 

utasai megsejtsenek valamit. Mostanra folyamatos 



telefonkapcsolatban volt az FBI-jal. Megadta nekik a pontos 

koordinátákat, majd száz méterrel a kapu után félreállt. 

 – Szép munka volt, nyomozó – dicsérte meg Keiser. – Az 

embereink tizenöt-húsz percen belül ott lesznek. Nem tudjuk, 

hányan vannak odabent, nem akarom, hogy kellemetlen 

meglepetés érjen bennünket. 

 – Brandon náluk van, uram. 

 – Tudom. 

 – Szerintem nem kellene várnunk. 

 – Nem ronthatunk be csak úgy. Túszaik vannak. Várja meg 

az egységünket, hadd kezdjék el a párbeszédet. Tudja, hogy 

megy ez. 

 Katnek egyáltalán nem tetszett a dolog. 

 – Ne haragudjon, uram, de attól tartok, erre nincs időnk. 

Engedélyt kérek arra, hogy egyedül behatolhassak. Nem 

avatkozom közbe, csak ha feltétlenül szükséges. 

 – Nem hinném, hogy ez jó ötlet, nyomozó. 

 Azonban nem is tiltotta meg. 

 Kat kinyomta a telefont, mielőtt Keiser bármi egyebet 

hozzáfűzhetett volna, majd lenémította a készüléket. A fegyvere 

a hóna alá erősített pisztolytáskában volt. A kocsit ott hagyta, 

ahol volt, és gyalog indult vissza az úton. Tudta, hogy óvatosnak 

kell lennie. Biztonsági kamerák is lehetnek a kapunál, gondolta, 

ezért oldalról közelítette meg, és átugrott a kerítésen. Mostanra 

teljesen besötétedett. A sűrű erdőben az iPhone-jával világított – 

hála istennek, a Ford Fusionben volt beépített akkutöltő. 

 Kat lassan haladt előre a fák között, amikor hirtelen 

meglátta a lángokat. 



* 

Dana éppen egy újabb ládát nyitott ki, amikor meghallotta 

Brandon hangját: 

 – Anya! Ne gyere erre! Menekülj! 

 Földbe gyökerezett a lába. 

 Azután Titus szólalt meg: 

 – Dana? Nálam van a fiad. – Dana egész testében reszketni 

kezdett. – Gyere elő, különben szenvedni fog. 

 Dana majdnem elejtette a nehéz ajtót, de az első nő, akit 

kiszabadított, hirtelen ott termett mellette. Kivette az ajtót 

Dana kezéből, és kinyitotta. Valaki a ládában felnyögött. 

 Dana az ösvény felé indult. 

 – Ne! – suttogta a nő. 

 Dana zavartan, kábultan fordult a hang felé. 

 – Micsoda? 

 – Ne hallgass rá! Csak szórakozik veled. Itt kell maradnod. 

 – Nem bírok. 

 A nő megfogta Dana arcát, és maga felé fordította, hogy a 

szemébe tudjon nézni. 

 – Martha vagyok. Téged hogy hívnak? 

 – Dana. 

 – Dana, figyelj rám! Ki kell nyitnunk a többi ládát is. 

 – Megőrültél? Nála van a fiam. 

 – Tudom. És amint előbújsz, mindketten halottak vagytok. 

 Dana megrázta a fejét. 

 – Nem, meg tudom menteni. Felajánlom magam cserébe... 

 Titus hangja sarlóként hasított az éjszakába. 

 – Rendben, Dana. Ezt hallgasd! 

 A két nő egyszerre fordult a dörrenés felé. 



 Dana sikolya egybeolvadt a fia ordításával. 

 Mielőtt bármit csinálhatott volna, mielőtt feladhatta volna 

magát, hogy megmentse a fiát, az a nő – Martha – ráugrott, és 

leszorította a földre. 

 – Szállj le rólam! 

 Martha nem szállt le róla. A hangja meglepően nyugodt volt. 

 – Nem. 

 Dana kétségbeesetten próbált kiszabadulni, de Martha erejét 

megfeszítve tartotta. 

 – Mindkettőtöket meg fog ölni – suttogta Martha a fülébe. – 

Te is tudod. A fiad érdekében nem szabad odamenned. 

 Dana pánikba esve vonaglott. 

 – Engedj el! 

 Ekkor Titus ismét megszólalt: 

 – Rendben, Dana. Most szétlövöm a másik térdét is. 

* 

Kat fától fáig haladt előre, betartva a protokollt, vigyázott, 

nehogy meglássák, amikor hallotta, hogy a férfi megfenyegeti 

Brandont. 

 Felgyorsított. 

 Néhány másodperccel később, amikor Kat meghallotta a 

dörrenést és Brandon sikolyát, már nem törődött a protokollal. 

Kikanyarodott a fák közül a kocsiútra, ahol akadálytalanul 

tudott futni. Tudta, hogy a nyílt terepen könnyen 

levadászhatják, ám jelen pillanatban ez zavarta a legkevésbé. 

 Meg kellett mentenie Brandont. 

 A fegyver a jobb kezében volt. A zihálása a fülében 

visszhangzott, mintha valaki tengeri kagylót szorított volna rá. 

 Nem sokkal maga előtt megpillantotta a terepjárót. Egy férfi 



állt mellette, fegyverrel a kezében. Brandon a földön vonaglott 

kínjában. 

 – Rendben, Dana – kiabálta a férfi. – Most szétlövöm a 

másik térdét is. 

 Kat túl messze volt még tőle ahhoz, hogy lőjön. 

 – Ne mozduljon! – kiáltotta anélkül, hogy lelassított volna. 

 A férfi Kat felé fordult. Egy fél pillanatra mintha 

meglepettnek tűnt volna. Kat rohant tovább. A férfi felé 

lendítette a fegyverét. Kat oldalra vetődött. A fickó így sem 

tévesztette szem elől. Ujja megfeszült a ravaszon, ám valami 

megakadályozta abban, hogy meghúzza. 

 Brandon elkapta a lábát. 

 A férfi ingerülten Brandonra célzott. 

 Kat most már elég közel volt. Nem vesződött újabb 

figyelmeztetéssel. 

 Meghúzta a ravaszt, és látta, hogy a férfi megtántorodik. 

* 

Az ösvény közepén járó Reynaldo sztereóban hallotta a 

sikolyokat. A háta mögött a meglőtt fiú ordított. Előtte az anyja 

sikított kínjában. Így fizette meg a szökése árát. 

 Reynaldo most már tudta, hogy hol van. 

 A ládáknál. 

 Még egyszer nem hagyja megszökni. 

 Reynaldo végigszaladt az ösvényen, és kibukkant a tisztásra, 

amelyet hónapokig az otthonának nevezett. Sötét volt, de az 

elemlámpával előbb jobbra, aztán balra világított. 

 Dana Phelps húsz méterre volt tőle, a földön feküdt. A hátán 

egy másik nő hasalt – úgy tűnt, mintha Nyolcas lenne az. 

 Reynaldo nem kérdezte meg, Nyolcas miért és hogyan jutott 



ki a ládájából. Nem kiáltott oda nekik semmilyen 

figyelmeztetést. Egyszerűen felemelte a fegyverét, és célba vette 

őket. Már éppen meg akarta húzni a ravaszt, amikor állati 

üvöltés harsam mögötte. 

 Valaki a hátára ugrott. 

 Reynaldo megtántorodott, elejtette az elemlámpát, viszont a 

fegyverbe úgy kapaszkodott, mintha az élete múlna rajta. 

Hátranyúlt, próbálta leszedni a támadóját a hátáról. Valaki 

felkapta az elemlámpát, és orrba vágta vele. Reynaldo 

felüvöltött a fájdalomtól és a félelemtől. Könnybe lábadt a 

szeme. 

 – Szállj le rólam! 

 Kétségbeesetten igyekezett lerázni magáról a hátán 

csimpaszkodó ellenfelét. Nem sikerült. Kar fonódott vastag 

nyaka köré, és fojtogatni kezdte. 

 Mindenütt ott voltak, körülállták, ellepték. 

 Egyikük a lábába harapott. Reynaldo érezte, ahogy a fogak 

a húsába mélyednek. Próbálta lerázni a lábáról, ám ettől csak 

elveszítette az egyensúlyát, és a földre zuhant. 

 Valaki a mellkasára ugrott. Valaki elkapta a karját. Mintha 

démonok támadtak volna rá a sötétből. 

 Vagy a ládákból. 

 Pánikba esett. 

 A fegyver. A fegyvere még megvan. 

 Fel akarta emelni, hogy elsüsse, és visszaküldje ezeket a 

démonokat a pokolba, csakhogy valaki még mindig fogta a 

karját. 

 Nem engedték el. 

 Négyen voltak. Vagy öten. Nem tudta. Megannyi zombi. 

 – Ne! 



 Most már látta az arcukat. A kopasz fickó a kettesből. A 

dagadt a hetesből. A pasas a négyesből is csatlakozott hozzájuk. 

Valaki ismét orrba vágta az elemlámpával. Vér csörgött a 

szájába. A szeme fennakadt. 

 Reynaldo kétségbeesett ordítással tüzelni kezdett. A golyók 

ártalmatlanul fúródtak a talajba, de a dörrenések okozta ijedtség 

következtében a szorítás enyhült a karján. 

 Még egy utolsó esély. 

 Reynaldo minden erejét megfeszítve kirántotta a karját a 

fegyverrel együtt. 

 A holdfényben Dana Phelps fölé magasodó alakját 

pillantotta meg. Célba akarta venni, azonban elkésett. 

 A fejsze már lefelé tartott. 

 Az idő lelassult. 

 Valahonnan a távolból Reynaldo Bo ugatását hallotta. 

Azután minden hang megszűnt számára. 



Negyvennegyedik fejezet 

 

Hetek kellettek még ahhoz, hogy mindent számba vegyenek. Az 

első három nap után így állt a számláló: eddig harmincegy 

holttestet találtak elásva a farmon. Huszonkét férfit és kilenc 

nőt. A legidősebb egy hetvenhat éves férfi volt. A legfiatalabb 

egy negyvenhárom éves nő. 

 Többségükkel fejlövés végzett. Sokan közülük alultápláltak 

voltak. Néhányuknál a fejseben kívül más sérüléseket is találtak, 

egykét holttest pedig meg is volt csonkítva. 

 A média ontotta a borzalmas főcímeket: Halálklub. Randevú 

a pokolban. Szívdöglesztés. Gyilkos találka. Egyik sem volt vicces. 

Egyik sem tudta visszaadni a farm vegytiszta borzalmát. 

 Az ügy már nem Kathez tartozott. Az FBI átvette tőle. Nem 

zavarta. 

 Hét embert, köztük Dana Phelpset, sikerült megmenteni. 

Mindnyájan a helyi kórházba kerültek, és két napon belül 

elengedték őket. Az egyetlen kivétel Brandon Phelps volt. A 

lövedék szétroncsolta a térdkalácsát. Meg kellett operálni. 

 Az összes elkövető halott volt, egyetlen nem elhanyagolható 

kivétellel: a vezető, Titus Monroe túlélte Kat golyóját. 

 Az állapota kritikus volt. Mesterséges kómában tartották, 

lélegeztetőgépen. De még élt. Kat nem tudta, mit érez iránta. 

Talán ha Titus Monroe magához tér, akkor majd tudni fogja. 

* 

Néhány héttel később Kat meglátogatta Danát és Brandont 

greenwichi otthonukban. 



 Amikor beállt a kocsifelhajtójukra, Brandon bicegett ki 

mankóval az üdvözlésére. Kat kiszállt a kocsiból, és megölelte. 

Néhány másodpercig így maradtak. Dana Phelps mosolyogva 

integetett az előkertből. Még mindig igazi bombázó, állapította 

meg Kat. Kicsit talán vékonyabb volt, szőke haját copfban fogta 

össze hátul, ám a szépsége inkább az erejéből és a lendületéből 

fakadt, semmint kiváltságos helyzetéből és vagyonából. 

 Dana egy teniszlabdát emelt a levegőbe, hogy eldobja. Két 

kutyájával játszott. Az egyik egy Chloe nevű fekete labrador 

volt. 

 A másik egy idős, csokoládébarna labrador, amely a Bo 

névre hallgatott. 

 Kat elindult felé. Emlékezett Stacy szavaira, hogy hajlamos 

túl gyorsan ítéletet mondani másokról. Stacynek igaza volt. A 

megérzés egy dolog. Az előfeltevés – Danáról, Chazről, Sugarról, 

bárkiről – pedig egészen más. 

 – Meg vagyok lepve – mondta Kat, amikor odaért Danához. 

 – Miért? 

 – Azt gondoltam volna, hogy rossz emlékek fűződnek ehhez a 

kutyához. 

 – Bo egyetlen hibája az volt, hogy rossz embert szeretett – 

felelte Dana, és elhajította a labdát. Ajkán halovány mosoly 

játszott. – Ki ne tudná megérteni? 

 Kat is elmosolyodott. 

 – Jogos. 

 Bo mindent beleadva sprintelt a labda után. Szájába vette, 

és Brandonhoz ügetett. Brandon a mankóra támaszkodva 

lehajolt, és megpaskolta a kutya fejét. Bo a lába elé ejtette a 

labdát, és farkát csóválva vakkantotta a fiúnak, hogy dobja el 

újra. 



 Dana szemellenzőt csinált a kezéből. 

 – Örülök, hogy eljöttél, Kat. 

 – Én is. 

 A két nő a kutyákkal játszó Brandont figyelte. 

 – Örökké sántítani fog – mondta Dana. – Az orvosok szerint. 

 – Sajnálom. 

 Dana vállat vont. 

 – Úgy tűnik, elfogadta. Sőt, még büszke is rá. 

 – Igazi hős – mondta Kat. – Ha nem töri fel azt a honlapot, 

ha nem sejti meg valahonnan, hogy bajban vagy... 

 Nem fejezte be a gondolatot. Nem volt rá szükség. 

 – Kat? 

 – Igen? 

 – És veled mi van? 

 – Velem? 

 Dana felé fordult. 

 – Hallani akarok mindent. Az egész történetet. 

 – Rendben – felelte Kat. – De azt hiszem, még nincs vége. 

* 

Amikor Kat a farmon tartott rajtaütés másnapján hazaért a 

Hatvanhetedik utcába, Jeff ült a bejárat előtti lépcsőn. 

 – Mióta vársz rám? – kérdezte a férfitól. 

 – Tizennyolc éve. 

 Azután Jeff könyörögni kezdett, hogy bocsásson meg neki. 

 – Ne! – kérte Kat. 

 – Tessék? 

 Hogyan magyarázhatná el neki? Ahogyan Sugar mondta, 

bármit megadott, bármit megbocsátott volna neki. Visszakapta. 

Semmi más nem számított. 



 – Csak ne, jó? 

 – Jó – felelte a férfi. – Rendben. 

 Mintha egy láthatatlan óriás az egyik kezében tartotta volna 

azt, ami tizennyolc évvel ezelőtt volt, a másikban pedig a jelent, 

és most egyetlen mozdulattal összeillesztette volna a kettőt. 

Katnek persze még maradtak kérdései. Többet akart tudni, 

ugyanakkor azt is érezte, hogy ez mind nem számít. Jeff 

fokozatosan kezdte megválaszolni őket. Tizennyolc évvel ezelőtt 

egy családi probléma miatt kellett hazaköltöznie Cincinnatibe, és 

ostoba módon azt hitte, Kat nem fogja megvárni, vagy nem 

lenne tisztességes azt kérnie tőle, hogy várja meg – lovagias 

baromság. Ennek ellenére végig reménykedett benne, hogy 

visszatér hozzá, bocsánatot kér tőle, és akkor történt az a 

kocsmai verekedés. A részeg pasas, akinek eltörte az orrát, a 

maffia tagja volt. Bosszút akartak állni rajta, ezért Jeff 

elmenekült, és új személyazonosságot szerzett magának. Azután 

teherbe ejtette Melinda anyját, és... 

 – Kicsúszott a kezemből az életem. 

 Kat érezte, hogy nem mond el neki mindent, valami miatt a 

történet egyes részeit továbbra is homályban tartotta. De nem 

sürgette. Furcsamód a valóság jobb volt, mint amilyennek 

elképzelte. Mindketten sokat tanultak a fájdalmas évek során, 

azonban a legnagyobb lecke talán pont a legegyszerűbb volt 

mind közül: „Örülj annak, amid van, és vigyázz rá! A boldogság 

törékeny jószág. Értékeld minden pillanatát, és tegyél meg 

mindent, hogy megóvjad!” 

 A többi, bizonyos értelemben, csupán háttérzaj. 

 Mindkettőjüknek összetört a szíve, viszont most úgy érezték, 

mintha ez szándékosan történt volna így. Ha nem érték volna el 

a mélypontot, nem jutottak volna el erre a csúcsra, és – 



bármilyen szürreálisán hangzik is – azért kellett külön utakon 

járniuk, hogy végül egymásra találhassanak ezen a jobb helyen. 

 – És íme, itt vagyunk – mondta Kat, azzal gyengéden 

megcsókolta. 

 Minden csókjuk ilyen volt. Minden csók ugyanolyan gyengéd 

volt, mint az a régi a tengerparton. 

 A többi ráért. Kat bosszút fog állni Cozone-on. Azt még nem 

tudta, hogyan és mikor. De egy nap bekopog majd Cozone 

ajtaján, és elszámoltatja az apja haláláért. 

 Csak nem most azonnal. 

 Kat fizetés nélküli szabadságot kért a rendőrségen. Stagger 

nem gördített elé akadályt. Kat úgy érezte, ki kell szabadulnia a 

városból. Bérelt egy lakást Montaukban, nem messze Jeff 

házától. Jeff azt akarta, hogy Kat költözzön hozzájuk, azonban 

az túl sok lett volna hirtelen. Ennek ellenére minden percüket 

együtt töltötték. 

 Jeff lánya, Melinda eleinte bizalmatlan volt, de amikor 

meglátta őket együtt, minden kétsége elszállt. 

 – Boldoggá teszed apát – mondta Katnek könnyes szemmel. 

– Annyira megérdemli. 

 Még az öregember, Jeff apósa is elfogadta. 

 Úgy érezte, megtalálta a helyét. 

 Stacy ellátogatott hozzájuk egy hétvégére. Egyik este, 

amikor Jeff barbecue-t sütött nekik a kertben, a két nő pedig 

borospohárral a kezében nézte a lenyugvó napot, Stacy 

elmosolyodott, és így szólt: 

 – Igazam volt. 

 – Mivel kapcsolatban? 

 – A tündérmese. 

 Kat bólintott, mert eszébe jutott, mit mondott a barátnője 



réges-régen. 

 – Még annál is jobb. 

* 

Egy hónappal később Kat az ágyon feküdt, a teste még mindig 

vibrált az élvezettől, amikor a tündérmese hirtelen véget ért. 

 Mosolyogva ölelte magához a párnát. Hallotta, ahogy Jeff 

énekel a zuhany alatt. A fülbemászó dal örökre melléjük 

szegődött: 

 – „I ain’t missing you at all...” – Egyáltalán nem is hiányzol. 

 Jeff akkor sem tudott volna helyesen kiénekelni egy hangot, 

ha a karjára tetoválják. Istenem, gondolta Kat, a fejét ingatva. 

Ilyen gyönyörű férfi ilyen borzalmas hanggal. 

 Még akkor is kellemesen elfáradva hevert az ágyon, amikor 

megcsörrent a mobiltelefonja. Érte nyúlt, megnyomta a zöld 

gombot, és beleszólt: 

 – Halló? 

 – Kat, itt Bobby Suggs. 

 Suggs. A család régi barátja. A nyomozó, aki az apja 

gyilkossági ügyén dolgozott. 

 – Szia. 

 – Szia, van egy perced? 

 – Persze. 

 – Emlékszel még, hogy arra kértél, nézzek utána azoknak a 

régi ujjlenyomatoknak? Amiket a gyilkosság helyszínén 

találtunk. 

 Kat felült. 

 – Igen. 

 – Meg kell mondanom, hogy nem volt egyszerű. Ezért tartott 

ilyen sokáig. A raktárban nem találták meg őket. Senki sem 



őrizte meg az eredményt. Stagger biztosan kidobta. Le kellett 

futtatnom újra a rendszerben. 

 – Kiderült, hogy kié? – kérdezte Kat. 

 – Igen, van egy nevem. Bár nem tudom, mond-e neked 

valamit. 

 A fürdőszobában elzárták a zuhanyt. 

 – Mi az a név? – kérdezte Kat. 

 És Suggs kimondta. 

 A telefon kicsúszott Kat ujjai közül. Az ágyra esett. 

Döbbenten meredt rá. Suggs tovább beszélt. Kat hallotta a 

hangját, ám a szavak már nem jutottak el hozzá. 

 Még mindig kábán a fürdőszoba felé fordult. Jeff állt az 

ajtóban, a derekára csavart törülközővel. Kat még most, a 

hallottak után sem tudta másmilyennek látni, mint 

gyönyörűnek. 

 Kinyomta a telefont. 

 – Hallottad? – kérdezte. 

 – A nagyját igen – felelte a férfi. 

 Kat várt egy kicsit, aztán így szólt: 

 – Jeff? 

 – Nem akartam megölni. 

 Kat behunyta a szemét. Úgy érezte magát, mintha ököllel 

megsorozták volna. Jeff szótlanul állt, s hagyta, hogy Kat maga 

rakja össze a mozaikokat. 

 – A klub – szólalt meg Kat. – Aznap éjjel, amikor meghalt, 

elment egy klubba. 

 – Igen. 

 – Te voltál ott? 

 – Nem. 

 Kat bólintott, már értette. Egy klub transzvesztitáknak. 



 – Aqua? 

 – Igen. 

 – Aqua meglátta. 

 – Igen. 

 – Mi történt, Jeff? 

 – Apád elment abba a klubba Sugarrel. Nem tudom, mit 

csináltak pontosan. Aqua sosem mondta el nekem a részleteket. 

Éppen ez a lényeg. Soha nem szólt volna róla senkinek. De Aqua 

meglátta. 

 – És Apa is meglátta Aquát? – Jeff bólintott. Kat apja 

ismerte Aquát az O’Malley-ből. Minden egyes alkalommal 

kifejezte a nemtetszését, amikor megpillantotta a lánya 

társaságában. – Mi történt, Jeff? 

 – Apád elveszítette a fejét. Felhívta Staggert. Azt mondta 

neki, hogy meg kell találniuk azt a fickót. 

 – Aquát? 

 – Igen. Apád nem tudta, hogy szobatársak vagyunk, igaz? 

 Kat sosem látta értelmét, hogy elmondja neki. 

 – Későre járt. Talán hajnali kettő vagy három lehetett. Lent 

voltam a mosókonyhában. Apád betört a lakásba. Feljöttem... 

 – És aztán mi történt, Jeff? 

 – Apád ütötte, ahol érte. Aqua arca... tiszta vér volt. A 

szeme csukva. Apád a mellkasán ült, és ütötte-verte. 

Rákiáltottam, hogy hagyja abba. Meg se hallotta. Csak... – Jeff 

megrázta a fejét. – Azt hittem, Aqua már nem is él... – Katnek 

eszébe jutott, hogy az apja halála után Aqua kórházba került. 

Akkor azt hitte, pszichiátriai segítségre van szüksége, most 

viszont rájött, hogy valószínűleg más jellegű problémái is 

akadtak. A fizikai sérülésekből végül felépült, a mentális 

egészsége azonban sosem állt helyre. Korábban is voltak fura 



időszakai. De azok után, hogy az apja összeverte... Ezért 

hajtogatta Aqua egyre, hogy minden az ő hibája. Ezért okolta 

magát a szakításuk miatt, ezért akarta visszafizetni a kölcsönt, 

és megvédeni Jeffet, akár azon az áron is, hogy megtámadja 

Brandont. – Rávetettem magam – folytatta Jeff. – Birkóztunk. 

Leütött. A padlóra kerültem. Felállt, és hasba rúgott. Elkaptam 

a csizmáját. A fegyveréért nyúlt. Aqua magához tért, és 

ráugrott. Én még mindig fogtam a csizmáját. – Jeff lesütötte a 

szemét, az arca megvonaglott a fájdalomtól. – Akkor eszembe 

jutott, hogy mondtad, apád mindig tart egy tartalék pisztolyt a 

csizmájában. – Kat rázni kezdte a fejét. – Ismét a fegyveréért 

nyúlt. Rászóltam, hogy ne tegye. Nem foglalkozott velem. Ezért 

benyúltam a csizmájába, és kirántottam a tartalék pisztolyát... – 

Kat szótlanul ült az ágyon. – Stagger hallotta a lövést. Apád kint 

hagyta, hogy őrködjön. Berohant. Pánikba esett. Az egész 

karrierje forgott kockán. „Ezért mindnyájan börtönbe kerülünk 

– mondta. – Senki sem fog hinni nekünk.” 

 Kat végre megtalálta a hangját. 

 – Szóval, gyilkosságnak álcáztátok. 

 – Igen. 

 – Te pedig úgy tettél utána, mintha mi sem történt volna. 

 – Próbáltam. 

 Kat óhatatlanul is elmosolyodott. 

 – Te nem olyan vagy, mint az apám, igaz, Jeff? 

 – Mire gondolsz? 

 – Ő képes volt hazugságban élni. – Könnycsepp csörgött 

végig az arcán. – Te nem. – Jeff nem válaszolt. – Ezért hagytál 

el. Mert nem mondhattad el az igazat. És nem tudtál volna ezzel 

a hazugsággal a szemembe nézni életed hátralévő részében. – Jeff 

nem szólt semmit. A többit már Kat is tudta. Jeff elmenekült, és 



megkezdődött az úgynevezett önpusztító korszaka. 

Belekeveredett abba a kocsmai verekedésbe. Miután 

nyilvántartásba vették, a gyilkosság helyszínén talált 

ujjlenyomat végre megtalálta a párját. Stagger eltussolta, ám ő 

is sejtette, hogy ez nem tarthat örökké. Stagger valószínűleg 

elutazott Cincinnatibe, és elmagyarázta Jeffnek, hogy el kell 

tűnnie. – Stagger segített felvenni a Ron Kochman nevet? 

 – Igen. 

 – Tehát végül mégis hazugságban éltél. 

 – Nem, Kat – mondta a férfi. – Csak egy másik név alatt. 

 – De most igen, igaz? – Jeff erre nem válaszolt. – Az elmúlt 

hetekben végig hazudtál nekem. Mit akartál csinálni, Jeff? Most, 

hogy újra együtt vagyunk, mi volt a terved? 

 – Nem volt tervem. Először csak veled akartam lenni. Semmi 

más nem érdekelt. Érted? – Kat nagyon is értette, de nem akarta 

hallani. – Aztán egy idő után gondolkodni kezdtem. 

 – Min? – kérdezte Kat. 

 – Hogy melyik a jobb: hazugságban élni veled, vagy 

kimondani az igazat, és itt maradni nélküled? 

 Kat nyelt egyet. 

 – Sikerült megtalálnod a választ? 

 – Nem – felelte Jeff. – És most már nem is kell. Az igazság 

kiderült. A hazugságok pedig eltűntek. 

 – Ilyen egyszerűen? 

 – Nem, Kat. Kettőnk között semmi sem megy „ilyen 

egyszerűen”. 

 Az ágyhoz lépett, és leült Kat mellé. Nem próbálta átölelni. 

Nem próbált közelebb húzódni hozzá. Csak ültek, bámulták a 

falat, és hagyták, hogy elborítsa őket az egész – a hazugságok és 

a titkok, a halál, a gyilkosság, a vér, a magányos évek. Végül Jeff 



keze lassan megmozdult. Félúton találkozott Katével. Hosszú 

ideig maradtak így, mozdulatlanul, egymás kezét fogva, szinte 

lélegzet-visszafojtva. És akkor valahol, talán egy autórádióban, 

vagy csak a fejében, Kat meghallotta, hogy valaki azt énekli: 

„Egyáltalán nem is hiányzol.” 



Köszönetnyilvánítás 

 
 

 A szerző ezúton szeretne köszönetet mondani az 

alábbiaknak, de a lista nem teljes, mert nem emlékszik, ki 

mindenki segített neki: Ray Clarke, Jay Louis, Ben Sevier, Brian 

Tart, Christine Ball, Jamie McDonald, Laura Bradford, Michael 

Smith (igen, a Demon Lover valóban létező dal), Diane Discepolo, 

Linda Fairstein és Lisa Erbach Vance. Minden hibáért őket 

terheli a felelősség. Elvégre ők a szakértők. Miért kéne egyedül 

elvinnem a balhét? 

 Akinek véletlenül lehagytam a nevét a listáról, az szóljon, és 

majd beleírom a következőbe. Tudjátok, milyen feledékeny 

vagyok. 

 És egy gyors névsorolvasás: 

 

Asghar Chuback 

Michael Craig 

John Glass 

Parnell Hall 

Chris Harrop 

Keith Inchierca 

Ron Kochman 

Clemente „Clem” Sison 

Steve Schrader 

Joe Schwartz 

Stephen Singer 

Sylvia Steiner 

 

 Ezek az emberek (vagy a szeretteik) nagylelkű 

támogatásokat ajánlottak fel az általam kiválasztott 

alapítványoknak cserébe azért, hogy nevük szerepeljen ebben a 

regényben. Aki a jövőben szeretne részt venni az akcióban, a 

részletekért látogasson el a www.HarlanCoben. com honlapra, 

vagy küldjön egy e-mailt az alábbi címre: 



giving@harlancoben.com. 



 



 



 



 



 
 


