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Bevezetés 
Január 9. 
 
Az amerikai Középnyugat egét hatalmas, látóhatártól látóhatárig nyúló, szürke felhők borí-

tották. Alatta végeláthatatlan, lapos táj terült el, amelyen nyaranta kukorica- és szójatenger hullám-
zott, most viszont lehangolóan üres volt; piszkos hófoltok és néhány magányos, csupasszá vedlett fa 
állt csak rajta. 

Az ólomszürke felhők hajnal óta könnyeztek - sűrű, apró szemű permetet szórtak csupán, 
nem igazi esőt. Délután két óra tájt a szemerkélés is megszűnt, és a sáros úton döcögő, öreg, rozzant 
teherautó még működő ablaktörlőjét ki lehetett kapcsolni. 

- Mit mondott az öreg Oakly? - kérdezte Bart Winslow. Ő vezette a kocsit; társával, Willy 
Brownal együtt az ötvenes éveiben járt már, és aki nem ismerte őket közelebbről, könnyen azt hi-
hette, hogy testvérek. 

Ráncos, széltől cserzett arcuk a szabad ég alatt végzett munkával töltött életről tanúskodott. 
Mindketten piszkos, szakadt overallt viseltek és bagót rágtak. 

- Nem sokat - válaszolta Willy, miután keze fejével letörölte álláról a dohánylevet. - Csak 
annyit, hogy az egyik tehene beteg. 

- Mennyire? - forszírozta tovább a témát Bart. 
- Annyira biztosan, hogy elvigyük. 
Bart és Willy az évek folyamán egyszerű mezőgazdasági munkásból küzdötte fel magát; 

most a környék farmereitől ők szedik össze az elhullott, halódó vagy gyógyíthatatlanul sérült álla-
tokat, és szállítják a dögtelepre. Nem volt különösebben irigyelt állás, de Bartnak és Willynek töké-
letesen megfelelt. 

A teherautó egy rozsdás postaládánál elkanyarodott, és drótkerítések között húzódó mellék-
úton haladt tovább. Körülbelül másfél kilométer után kis farmhoz értek. Bart egyenesen az istálló-
hoz kanyarodott, hátratolatott, és a nyitott ajtónál állt meg. Mire Willyvel kiszállt a kocsiból, 
Benton Oakly is megjelent. 

- Napot! - köszönt Benton. Legalább olyan szűken mérte a szót, mint Bart és Willy. A vi-
dékben lehetett valami, ami arra késztette az embereket, hogy ne sokat beszéljenek. Benton magas, 
sovány férfi volt, rossz fogakkal. Igyekezett kellő távolságot tartani Barttól és Willytől, és ugyan-
úgy Shep, a kutyája is. Shep mindaddig ugatott, míg Bart és Willy ki nem szállt a vezetőfülkéből, 
majd a halál szagát megérezve rajtuk, behúzta a farkát, és a gazdája mögé húzódott, tőle várva vé-
delmet. 

- Odabent - mondta Benton, és már indult is előre. Az egyik karámnál aztán megállt, és kurta 
kézmozdulattal jelezte, hogy helyben vannak. 

Bart és Willy közelebb lépve ráncolni kezdte az orrát a friss ürülék átható bűzétől. A karám-
ban szemmel láthatóan beteg állat feküdt híg mocskában. A mozgást észlelve nehézkesen fölemelte 
a fejét, Bartra és Willyre nézett. Egyik szeme szürke volt, mintha hályog borította volna. 

- Mi van a szemével? - kérdezte Billy. 
- Borjú kora óta ilyen - válaszolta Benton. - Biztosan belecsapott egy ág. 
- Reggel óta beteg? - érdeklődött Bart. 
- Igen, de már egy hónapja kevés tejet ad. Vigyék, mielőtt a többi is megkapja a hasmenést! 
- Rendben. 
- Még mindig huszonöt dollár a szállítás? - kérdezte Benton. 
- Igen. De le kéne mosni, mielőtt felrakjuk. 
- Ahogy akarják. Ott van a locsolócső a fal mellett. 
Willy a csőért ment, Bart közben szélesre tárta az istálló ajtaját. Óvatosan, ügyelve rá, hová 

lép, a tehénhez ment, rácsapott a farára, az állat pedig, ha imbolyogva is, de felállt. 
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Willy addig locsolta, amíg viszonylag tiszta nem lett, aztán Barttal félig kilökdösték, félig 
kicsalogatták az istállóból, és Benton segítségével felhajtották a teherautóra. 

- Már négyet összeszedtek? - kérdezte Benton, fejével a platón fekvő négy tetem felé bökve. 
- Igen. Mind ma délelőtt döglött meg. A Silverton-farmon járvány van. 
- A fenébe! - kiáltott fel riadtan a gazda. A zsebébe nyúlt, és sietve néhány gyűrött ötdollá-

rost nyomott Bart kezébe. - Gyorsan menjenek, nehogy itt is baj legyen! 
Bart és Willy visszaszállt a kocsiba, a fáradt motor sűrű, kormos füstöt okádott, de aztán 

erőre kapott, és a teherautó kigördült a farmról. 
A dögszállítók szokásuk szerint ezúttal is csak akkor kezdtek beszélgetni, amikor elérték az 

aszfaltutat. Bart gázt adott, és végre sikerült négyesbe váltania. 
- Arra gondolsz, amire én? - kérdezte. 
- Azt hiszem - válaszolta Willy. - Lemosva egész másképp néz ki. Sokkal jobban, mint az, 

amit a múlt héten adtunk el a vágóhídnak. 
- Tud állni, kicsit még járni is - állapította meg Bart. Willy az órájára pillantott. - És éppen 

jókor érünk oda. 
Többször nem is szóltak, amíg el nem érték a rakodórámpával körülvett egyszintes, csaknem 

ablaktalan, nagy üzemépületet. A tetején jókora felirat hirdette: Higgins és Hancock. Az épület mö-
gött jókora, sok ezer patától sárrá dagasztott talajú marhakarám látszott. 

- Itt várj meg! - mondta a társának Bart, miután leállította a kocsit a karámból az üzemcsar-
nokba vezető, lejtős rámpa mellett. 

Kiszállt, lesietett a rámpán, Willy pedig ráérősen nekidőlt a teherautó oldalának. Öt perccel 
később Bart ismét megjelent két tagbaszakadt, vérfoltos fehér köpenyt, sárga műanyag védősisakot 
és sárga gumicsizmát viselő férfival. Mindkettőnek a mellén kitűző volt névvel, beosztással. A ma-
gasabbikén az állt: Jed Street, művezető. A társáén: Salvatore Morano, átvevő. Jed csíptetős író-
tömböt szorongatott a hóna alatt. 

Bart intésére Willy kinyitotta a teherautó hátulját, Salvatore és Henry pedig a bűz elleni vé-
dekezésül az orrát befogva benézett. A beteg tehén bágyadtan emelte föl a fejét. 

- Tud állni? - kérdezte Barttól Jed. 
- Persze. Kicsit még járni is. 
Jed Salvatoréra pillantott. 
- Mit gondolsz, Sal? 
- Hol az ellenőr? - kérdezett vissza Salvatore? 
- Hol lenne? Az öltözőben, mint mindig, amikor úgy gondolja, hogy nem lesz több állat. 
Salvatore a köpenye szárnyát félrehajtva rádió adó-vevőt akasztott le az övéről; bekapcsolta, 

és rögtön beszélni kezdett valakivel: 
- Gary, tele van már a Mercer Meats konténere? 
- Majdnem - érkezett meg azonnal a kissé recsegős válasz. 
- Értem. Küldünk még egy állatot. Azzal éppen tele lesz. 
Salvatore kikapcsolta a készüléket, és odaszólt Jednek: Rendben. 
- Átvesszük - fordult Barthoz Jed -, de ahogy már mondtam, csak ötvenet adunk érte. 
- Az ötven oké - fogadta el az ajánlatot Bart. 
Mialatt Willyvel lehajtották az állatot a kocsiról, Salvatore visszasétált a lejtős rámpán, köz-

ben füldugókat halászott elő a köpenye zsebéből. Belépett az épületbe, és már nem is gondolt a be-
teg állatra. A rengeteg űrlap, hivatalos nyomtatvány járt az eszében, amelyeket még ki kell töltenie 
hazamenetel előtt. 

A füldugóknak köszönhetően nem bántotta az erős zaj. Mark Watsonhoz, a mészárosok ve-
zetőjéhez lépett, és a hangját jól kieresztve figyelmeztette: 

- Kaptok még egy állatot. Csak a színhúst szedjétek le, a csontot nem kell lepucolni. Érted? 
Mark karikába hajlított hüvelyk- és mutatóujját összeérintve jelezte, hogy megértette az uta-

sítást. 
Salvatore a hangszigetelő ajtón keresztül átment a hivatali részbe, irodájában fogasra akasz-

totta a köpenyét, védősisakját, és leült elvégezni az utált, de elmaradhatatlan napi papírmunkát. 
Mélyen elmerült a feladatban, nem is tudta, mennyi idő telt el addig, hogy Jed váratlanul rá-

nyitott. 
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- Van egy kis problémánk - mondta, mihelyt becsukta maga mögött az ajtót. 
- Micsoda? 
- Annak az utolsó tehénnek a feje leesett a sorról. 
- Látta valamelyik ellenőr? - kérdezte Salvatore. 
- Nem. Az öltözőben dumál mindegyik. 
- Rakjátok vissza, és mossátok le! 
- Rendben - nyugtázta az utasítást Jed. - Gondoltam, nem árt, ha szólok. 
- Jól tetted. Hogy semmi gond se legyen, beveszem a jelentésbe. Mi a fej- és testszáma az ál-

latnak? 
Jed az írótömbjére nézett. - Testszám harminchat, fejszám ötvenhét. 
- Felírtam. 
Salvatorétól Jed visszament a vágókhoz, és megkocogtatta José vállát. José mosó volt, neki 

kellett bő vízsugárral rendszeresen eltüntetni a kövezetről az állatok leölése közben keletkező 
mocskot. Nemrég vették fel - a munka természete miatt nem volt könnyű mosót találni. 

José nem sokat tudott angolul, Jed pedig még kevesebbet spanyolul, úgyhogy többnyire szé-
les gesztusokkal társalogtak. Jed jelezte Josénak, hogy segítsen Manuelnek az egyik nyúzónak visz-
szaakasztani a tehénfejet a szállítósor kampójára. 

José, ha nem is azonnal, de rájött, mit akar a főnöke. Szerencsére értették egymást 
Manuellel, mivel a feladatot két lépcsőben lehetett csak végrehajtani, és összehangolt erőkifejtést 
igényelt. A majdnem ötvenkilós fejet először föl kellett rakni az egyik közlekedőpallóra, és 
utánamászva ráakasztani, a mozgó horgok egyikére. Nem volt könnyű, és az utolsó pillanatban, 
mielőtt a kampóra felrakták volna, majdnem el is ejtették síkos terhüket. 

Jed feltartott hüvelykujjal jelezte a két férfinak, hogy rendben, aztán bő vízsugarat bocsátott 
a fejre. Bármennyire hozzászokott már a munkájához, a hályogos szem pillantása benne is kellemet-
len érzést szült. Örült azonban annak, hogy a nagynyomású víz megtette a hatását, és a fej egészen 
tisztának látszott, mielőtt eltűnt volna a csontozóba vezető nyíláson. 

 
1. fejezet 

Péntek, január 16. 
 
A Sterling Place bevásárlóközpont csillogott az elegáns üzletek berendezéséhez felhasznált 

rengeteg márványtól, réztől, lakkozott faborítástól. Tiffany versengett benne a Cartier-val, Nieman 
Marcus a Saksszal. A rejtett hangszórókból Mozart zongoraversenye szólt. Gucci cipőt, Armani 
kabátot viselő, kellemes, vonzó megjelenésű embereket lehetett látni mindenütt ezen a pénteki késő 
délutánon, amint nyugodtan válogattak a karácsony utáni kiárusítás bőséges kínálatából. 

Normális körülmények között Kelly Andersonnak csöppet sem lett volna ellenére, hogy dél-
utánja egy részét a bevásárlóközpontban töltse. Televíziós újságíróként rendszerint sokkal kellemet-
lenebb helyekre küldték, hogy riportot készítsen a hat és tizenegy órás híradók számára. Ezen a dél-
utánon azonban sehogy sem sikerült megtalálnia azt, amit keresett. 

- Ez vicc! - fakadt ki dühösen. Sokadszor nézte már meg jó alaposan a körülötte rajzókat, de 
ezúttal sem látott ígéretesnek tűnő riportalany-jelöltet. 

- Mit idegeskedsz? Van elég anyagunk - válaszolta Brian. Brian Washington, a magas, feke-
te bőrű operatőr volt Kelly kedvence. A legjobbnak tartotta a WENE összes operatőre közül, és 
hízelgéssel, fenyegetéssel, a legkülönbözőbb manőverekkel mindig elérte, hogy őt osszák be mellé. 

Kelly dühösen felfújta az arcát, és lassan engedte ki a levegőt. - Egy frászt! Egyelőre értel-
metlen hablaty az egész. 

Harmincnégy éves, értelmes, rámenős, agresszivitástól sem visszariadó nő volt, és be akart 
kerülni valamelyik országos hálózat hírműsorába. A legtöbben alkalmasnak is tartották erre, és már 
csak igazi sztorira volt szüksége, olyanra, amely alkalmas arra, hogy ráirányítsa a szélesebb közvé-
lemény figyelmét. Fotogén alkat volt, kellemes, karakteres vonásokkal, dús szűke hajjal, ráadásul 
elegánsan, ízlésesen öltözködött, ügyelt arra, hogy mindig kifogástalan legyen a megjelenése. 

Nézelődött még egy darabig, aztán az órájára pillantott és rögtön ráncolni kezdte a homlo-
kát. - Ráadásul kezdünk kifutni az időből. Föl kell szednem a lányomat. Mindjárt befejeződik a kor-
csolyaedzése. 
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- Frankó. - Brian leemelte válláról a videokamerát, és nekilátott a csomagolásnak. - Nekem 
is el kell hoznom az enyémet az óvodából. 

Kelly lehajolt, válltáskájába gyömöszölte a mikrofont és segített az operatőrnek összeszedni 
a felszerelést. Miután végeztek, cipekedésben edzett vállukra kapták a csomagokat, és elindultak a 
bevásárlóközpont közepe felé. 

- Nyilvánvaló - mondta menet közben Kelly -, hogy a nagyközönséget csöppet sem érdekli a 
Samaritan Hospital és a University Med Center összevonása. Csak azok törődnek vele, akik az 
utóbbi fél évben jártak kórházban. 

- Nem könnyű feldobni vele a nézőket, az biztos - értett egyet a riporterrel Brian. - Nincs 
benne szex, krimi, botrány, és hiányoznak a hírességek is. 

- Pedig törődniük kellene vele - válaszolta elégedetlenül Kelly. 
- Hogy az embereknek mit kellene csinálniuk és mit csinálnak, az két teljesen különböző do-

log. Ezt te is tudod. 
- Én csak azt tudom, hogy hülye voltam, mert beígértem ezt az anyagot a tizenegy órás hír-

adónak - mérgelődött Kelly. - Teljesen magam alatt vagyok. Mondd meg, mit találjak ki, hogy sze-
xis legyen? 

- Ha tudnám, sztárriporter lennék, nem operatőr - felelte nevetve Brian. 
A széles folyosón végighaladva elérték a Sterling Place tágas középső terét, ahol a három 

emelet magasságban domborodó üvegkupola alatt jókora ovális korcsolyapálya volt. Tükörsima 
felszíne szemkápráztatóan csillogott az erős reflektorok fényében. 

A jégen és a palánk körül gyerekek és felnőttek tolongtak - az összevisszaságot az idézte 
elő, hogy a középhaladók edzése már a végéhez közeledett, és a haladók várták, hogy átvehessék a 
terepet. 

Élénkpiros ruhát viselő lányát észrevéve Kelly integetni, kiabálni kezdett, amire Caroline 
Anderson válaszolt is, de nem hagyta abba a gyakorlást, pontosan kitöltötte az edzésprogramban 
megszabott időt. Anyja lánya volt: értelmes, csinos, erős akaratú. 

- Igyekezz, csirke! - szólt rá Kelly, mihelyt odasiklott hozzájuk. - Hazaviszlek, aztán roha-
nok tovább, mert még mindig nem végeztem. 

Caroline lelépett a jégről, és korcsolyája élére vigyázva odatipegett az egyik padhoz. - Ugor-
junk be az Onion Ringbe! Halálosan éhes vagyok. 

- Majd apáddal, szívem - válaszolta Kelly. - Siess! Tényleg nem érek rá. 
Lehajolt, és a sportzsákból előhalászva odakészítette Caroline-nak a cipőjét. 
- Ez aztán a korcsolyaművész! - szólalt meg mellettük Brian. 
Kelly, szemét tenyerével védve a reflektoroktól, a jégre pillantott. - Hol? 
- Ott, középen - mutatott előre az operatőr. - Rózsaszín szerelésben. 
A jelzett irányba fordulva Kelly rögtön rájött, kire gondolt a kollégája: A lány körülbelül 

annyi idős lehetett, mint Caroline, és éppen a bemelegítésnél tartott, arra késztetve többeket is, hogy 
megálljanak, és figyeljék. 

- Hűha! Tényleg remek! Profinak látszik. 
- Annyira azért nem - jegyezte meg összeszorított foggal, éppen az egyik korcsolyacipőjével 

bajlódva Caroline. 
- Szerintem igen. Ki ez? Ismered? - kérdezte az anyja. 
- Becky Reggisnek hívják. - Miután rájött, hogy másképp nem tud szabadulni a cipőtől, 

Caroline nekiállt meglazítani a fűzőt. - Tavaly ő volt az állam ifjúsági bajnoka. 
Érezve, hogy figyelik, a lány gyors egymásutánban két dupla axelt ugrott, amit a bámészko-

dók közül többen megtapsoltak. 
- Fantasztikus! - állapította meg elismerően Kelly. 
- Igen. Idén meghívták az országos bajnokságra - mondta a vetélytárs iránti leplezetlen fél-

tékenységgel a hangjában Caroline. 
- Hmm. - Kelly tekintete Brianre villant. - Akár még anyag is lehetne belőle. 
- Esetleg a hatosba- felelte a vállát megvonva az operatőr. - A tizenegyesbe biztosan nem. 
Kelly ismét a lányt figyelte. - Szóval Reggisnek hívják? 
- Aha. - Caroline már lehúzta a korcsolyacipőjét, és most éppen az utcait kereste a zsákban. 
- Nem lehet, hogy dr. Kim Reggis lánya? 
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- Csak annyit tudok, hogy orvos az apja - válaszolta Caroline. 
- Honnan ismered? 
- A mi sulinkba jár. Egy évvel fölöttem. 
- Bingó! - mondta elégedetten Kelly. - Látod, mit tesz a tehetség? - fordult a kollégájához. - 

Aki ügyes, az ott is kincset talál, ahol semmi sincs. 
- Ismerem ezt a tekintetet. Úgy nézel ki, mint az ugrani készülő macska. Valamit forgatsz a 

fejedben. 
- Nem találom a cipőmet - panaszkodott Caroline. 
- Tényleg támadt egy ötletem. - Kelly fölemelte a padról a cipőt, és a lánya ölébe tette. - Dr. 

Kim Reggis tökéletes lenne ehhez a kórház-összevonási sztorihoz. A Samaritan vezető szívsebésze 
volt korábban, most pedig közkatona. Biztosan tud mondani valami jó zaftosat, ami feldobja a szto-
rit. 

- Biztosan. Csak az a kérdés, akar-e veled beszélni. Abból a legutóbbi "szegény gazdag se-
bészek" anyagodból nem valami fényesen került ki. 

- Hol van az már! - hárította el az érvet könnyed legyintéssel Kelly. 
- Lehet, hogy te régen elfelejtetted, de ő biztosan nem. 
- Neki is rá kellett azóta jönnie, hogy magával szúrt ki. Ha felakasztanak sem értem, miért 

nem látják be a szívsebészek, hogy amíg hat számjegyű jövedelmük van, addig hiába panaszkod-
nak, senki nem fog együtt érezni velük. Azt hittem dörzsöltebbek, több józan ész szorult beléjük. 

- Akár igaza volt, akár nem, biztosan megsértődött - figyelmeztette a riportert Brian. - Nem 
hiszem, hogy hajlandó lesz szóba állni veled. 

- Elfelejted, hogy mint minden sebész, Kim Reggis is szereti a reklámot. Megpróbálni min-
denképpen lehet. Mit veszíthetünk? 

- Időt. 
- Abból tényleg kevés van. - Kelly Caroline-hoz hajolt, és megkérdezte: - Ismered Becky 

anyukáját, szívem? 
- Persze. - A lány a jégpálya másik oldalára mutatott. - Ott van, az a piros pulóveres. 
- Nagyszerű! - Kelly kissé ágaskodva a jelzett irányba nézett. - Figyelj, csirkém! Mindjárt 

jövök, addig fejezd be az öltözködést! - Briannek is odaszólt: - Tartsd a frontot! 
- Oké! Menj csak! - biztatta mosolyogva az operatőr. 
Kelly a pálya végét megkerülve Becky anyja felé indult. A nő vele nagyjából egykorú volt. 

Vonzó külsejű volt, ápolt, bár kissé konzervatívan öltözött. Kelly egyetemista kora óta nem látott 
szűk nyakkivágású pulóver alatt viselt, fehér galléros blúzt. Az asszony mélyen belemerült egy 
könyvbe - nem bestseller volt, mert tollal időről időre jegyzetelt belé, aláhúzogatott sorokat. 

- Bocsánat! - kért elnézést, mellé lépve a riporter. - Remélem, nem zavarom. 
Becky anyja felpillantott a könyvből. Sötétbarna, enyhén bronzos árnyalatú haja volt. A vo-

násai határozottak, de finomak, tekintete kedves. 
- Dehogy. Miben segíthetek? 
- Mrs. Reggis? 
- Szólítson nyugodtan Tracynek. 
- Köszönöm - fogadta el az ajánlatot Kelly. - Komoly olvasmányt választott a korcsolyapá-

lyára. 
- Kihasználok minden szabad pillanatot. 
- Tankönyvnek látszik. 
- Sajnos az - ismerte be Tracy. - Felnőtt fejjel mentem vissza az iskolapadba. 
- Tiszteletre méltó vállalkozás. 
- Kihívás. 
- Mi a címe? 
Tracy megmutatta a könyv borítóját: A gyermeki és a felnőtt személyiség értékelése. 
- Hűha! Nagyon komolyan hangzik - állapította meg a címet elolvasva Kelly. 
- Tulajdonképpen nem szörnyű. Sőt, egészen érdekes. 
- Kilencéves lányom van. Talán nekem sem ártana tanulmányozni kicsit a tinédzserek lelki-

világát, mielőtt elszabadul a pokol. 
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- Ártani biztosan nem árt - válaszolta Tracy. - A szülőnek szüksége van minden segítségre. 
A serdülőkor nehéz időszak, és az a tapasztalatom, hogy ha egy gyereknél nehézségre számít az 
ember, akkor az rendszerint be is következik. 

- Úgy látszik, járatos a témában. 
- Valamennyire igen, de nagyképűségre semmi okom. Mielőtt ősszel visszamentem volna 

tanulni, az egészségügyben dolgoztam, és főleg gyerekekkel foglalkoztam. 
- Pszichológus? 
- Szociális gondozó - mondta Tracy. 
- Biztosan nagyon érdekes munka - állapította meg Kelly, és rögtön témát is váltott: - Tulaj-

donképpen azért jöttem, hogy bemutatkozzam: Kelly Anderson vagyok a WENE Newstól. 
- Ismerem - válaszolta némi gúnnyal, vagy talán lenézéssel a hangjában Tracy. 
- Ajjaj! Az az érzésem, hogy a rossz hírem mindenhol előttem jár. Remélem, nem rója fel 

hibámul, hogy megcsináltam azt az összeállítást a szívsebészekről és a MediCare-ről? 
- Igazságtalannak tartottam. Miután megbeszélték az interjút, Kim azt hitte, hogy igyekszik 

majd alaposan körbejárni a témát. 
- Végül is azt tettem - védekezett Kelly. - Bemutattam mindkét fél álláspontját. 
- Csak ami a csökkenő orvosi jövedelmeket illeti. Ezeket állította a középpontba, pedig a 

szívsebészet gondjainak csak egy részét jelentik. 
Rózsaszín folt száguldott el Kelly és Tracy mellett, a pályára irányítva a két nő figyelmét. 

Becky megnövelte a sebességet, és amikor feléje fordultak, egyik lábát fölemelve, feszült arccal 
éppen hátrafelé siklott. Aztán a véletlenszerűen összeverődött közönség legnagyobb gyönyörűségé-
re mintaszerű hármas axelt ugrott. Akik látták, mind lelkesen tapsoltak. 

Kelly halkan ugyan, de jó hosszat füttyentett. - Fantasztikus korcsolyázó a lánya. 
- Köszönöm - válaszolta Tracy. - Fantasztikus kis embernek tartjuk. 
Kelly Tracyre nézett. Nem tudta eldönteni, hogy a megjegyzés puszta ténymegállapítás volt-

e, vagy kiigazítás. Tracy egyáltalán nem segített abban, hogy megoldja a dilemmát - kifejezéstelen, 
de megfejthetetlen pillantással nézte Kellyt. 

- Magától örökölte a tehetségét? 
Az asszony jókedvűen, fejét kissé hátrahajtva nevetett. 
- Aligha - felelte. - Soha nem volt a lábamon korcsolya. Fogalmunk sincs, honnan örökölte a 

hajlamot. Egy nap egyszerűen elénk állt, közölte, hogy korcsolyázni akar, és kész. 
- A lányom szerint Becky idén részt vesz az országos bajnokságon. Jó riport lehetne belőle a 

WENE-nek. 
- Nem hiszem - hűtötte le Kelly várakozását Tracy. - Meghívták, de úgy döntött, hogy nem 

megy el a bajnokságra. 
- Sajnálom! Biztosan nagy csalódás maguknak. 
- Az apja nem volt odáig tőle, de hogy őszinte legyek, én megkönnyebbültem. 
- Miért? 
- Egy olyan kiélezett verseny, mint az országos bajnokság, a felnőttet is megviseli, nemhogy 

a serdülőkor előtti gyereket. Pszichológiailag kifejezetten káros is lehet a számára. Nagy kockázat-
tal jár anélkül, hogy különösebb eredményt hozna. 

- Hmm. Azt hiszem, ezen érdemes elgondolkodni - válaszolta Kelly. - De addig is, van egy 
sürgetőbb problémám. A ma esti tizenegy órás híradónak kell anyagot csinálnom a Samaritan és a 
University Med Center hat hónappal ezelőtti összevonásáról. Először arra gondoltam, hogy meg-
kérdezem róla az emberek véleményét, de kiderült, hogy szinte senki nem foglalkozik vele. Szeret-
nék beszélni a férjével; biztos vagyok abban, hogy neki lesz határozott véleménye. Véletlenül nem 
jön ide ő is? 

- Nem. - Tracy úgy kuncogott, mintha Kelly óriási szamárságot mondott volna. - Hétköznap 
hat-hét óra előtt nem hagyja el a kórházat. Soha. 

- Kár - sajnálkozott Kelly, és közben lázasan latolgatta a további lehetőséget. - Mondja, ma-
ga szerint hajlandó szóba állni velem a férje? 

- Fogalmam sincs - válaszolta Tracy. - Tudja, hónapokkal ezelőtt elváltunk, úgyhogy nem 
tudom megítélni, pillanatnyilag milyen a hangulata. 

- Sajnálom - mondta őszinte együttérzéssel Kelly. - Ezt nem tudtam. 
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- Azt hiszem, mindenkinek így volt a legjobb. A körülmények és az eltérő értékrend hatása. 
- Hát, el tudom képzelni, hogy nem lehet könnyű sebész, különösen szívsebész feleségének 

lenni. Úgy értem, hogy számukra valószínűleg minden másodlagos a munkájukhoz képest. 
- Hmm. - Tracy hangjából nem lehetett megítélni, vajon egyetért-e a megállapítással vagy 

sem. 
- Az biztos, hogy én nem bírnám ki olyan, csak a saját dolgaival törődő, másra nem is figye-

lő emberrel, mint a volt férje. 
- Lehet, hogy ezzel önmagáról állít ki véleményt. 
- Gondolja? - Kelly rájött, hogy a kellemes, szelíd modor megtévesztette; gyors, határozott 

gondolkodású beszélgetőpartnerre akadt. - Talán igaza van. Mit gondol, hol találhatnám meg rövid 
időn belül a volt férjét? Tényleg nagyon kellene beszélnem vele. 

- Nyilván a kórházban van, a sebészetén - válaszolta Tracy. - Állandóan harcolnak a műtő-
kért, és a heti három operációját rendszerint pénteken kell megcsinálnia. 

- Köszönöm. Máris megyek. Megpróbálom, hátha sikerül elkapnom. 
- Szívesen. - Tracy búcsút intett Kellynek, és a sietve távozó riporter után nézve már csak 

halkan tette hozzá: - Sok szerencsét! 
 

2. fejezet 
Péntek, január 16. 
 
A University Medical Center mind a huszonöt műtője egyforma volt. Nemrég korszerűsítet-

ték őket, szerelték fel újra, és minden szempontból megfeleltek a legszigorúbb elvárásnak is. A pad-
lót világos, gránit benyomását keltő anyaggal burkolták, a falat világosszürke csempe borította, a 
világítótestek, egyéb szerelvények rozsdamentes acélból, illetve csillogó nikkelötvözetből készül-
tek. 

A 20-as műtő egyike volt annak a kettőnek, amelyekben nyitottszív-műtétet végeztek, és 
délután háromnegyed ötkor még javában tartott benne a nagyüzem. Orvosok, nővérek rajzottak a 
műtőasztal körül, amelyen felnyitott mellkassal, egyelőre mozdulatlan szívvel feküdt a beteg. 

- Meg is volnánk - mondta dr. Kim Reggis, és a kezében tartott eszközt a műtősnőnek átadva 
kiegyenesedett, hogy megropogtassa elmerevedett hátát. Reggel fél nyolc óta operált, ez volt a har-
madik, aznapi utolsó műtétje. - Beindíthatják a ketyegőjét. 

Kim utasítását a műtőasztal végénél elhelyezett berendezés kapcsolóinak halk kattanása kö-
vette, jelzőlámpák gyulladtak ki. - Kezd bemelegedni - jegyezte meg az egyik asszisztáló orvos 
anélkül, hogy személy szerint bárkihez is intézte volna szavait. 

Az aneszteziológus berendezése egyik képernyőjére nézett. - Még mennyi? - kérdezte. 
- Öt percen belül bezárjuk - felelte Kim. - Feltéve, hogy a szíve rendesen viselkedik, amire 

megvan minden esély. 
Néhány rendszertelen dobbanás után a szív fölvette a normális, egyenletes ritmust. 
- Oké. Lássunk hozzá! - mondta elégedetten Kim. 
A következő húsz perc csöndben, szó nélkül telt el - az operáló csapat minden tagja ponto-

san tudta a dolgát, nem volt szükség utasításokra. Miután a szétvágott szegycsontot is összedrótoz-
ták, Kim és dr. Tom Bridges ellépett a műtőasztaltól, és kezdte lehúzkodni steril kesztyűjét. Mellka-
si sebész gyakorló orvosok vették át a helyüket. 

- Rendesen csinálják, ne kelljen aztán plasztikázni! - szólt vissza nekik Kim. 
- Meglesz, dr. Reggis - válaszolta Tom Harkly, a rangidős. 
- Azért ne akarjanak rögtön életművet alkotni! - tréfálkozott Kim. - Elég hosszú ideje alszik, 

ideje, hogy fölébredjen. 
A műtők előtti folyosón a két orvos lemosta a kezéről a gumikesztyű felhúzását megkönnyí-

tő hintőport. Dr. Tom Bridges szintén szívsebész volt, évek óta asszisztáltak egymásnak, és bará-
tokká váltak, bár kapcsolatuk megmaradt alapvetően szakmai jellegűnek. Gyakran helyettesítették is 
egymást, különösen hétvégeken. 

- Rázós dolog volt - jegyezte meg Tom. - Nem értem miként tudod úgy helyrerakni a billen-
tyűket, hogy még könnyűnek is látszik, amit csinálsz. 
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Kim szűkebb szakterülete a szívbillentyűk cseréje, helyreállítása volt, míg Tom elsősorban a 
bypass-műtétekre specializálódott. 

- Ahogy én sem, hogyan tudod simán összeölteni a koszorúereket - válaszolta Kim. 
A kézmosótól ellépve magasra emelte, kifordította összekulcsolt kezét, és teljes száznyolc-

vannyolc centiméteres magasságában kinyújtózkodott. Utána lehajolt, és a lábát egyenesen tartva, a 
padlóra tette a kezét, hogy gerince alsó részét is megmozgassa. Kim izmos, kisportolt alkatú volt, 
egyetemista korában futballozott, kosárlabdázott és baseballozott is. Elfoglaltsága miatt később fel-
hagyott vele, de több-kevesebb rendszerességgel eljárt még teniszezni, és órákat töltött otthon a 
szobakerékpáron. 

Tom ezzel szemben végleg feladta a harcot, már nem is próbálkozott azzal, hogy formában 
tartsa magát. Korábban futballozott ugyan, de mivel évek óta nem gyakorolt, izmai petyhüdtekké 
váltak, többnyire háj lett belőlük. Annak ellenére, hogy sört csak elvétve ivott, Kimmel ellentétben 
rendes kis sörhasat sikerült növesztenie. 

Együtt indultak el a napnak ebben a szakában már viszonylag kihalt folyosón. A műtők kö-
zül kilencben folyt már csak munka, és kettő állt készenlétben arra az esetre, ha azonnali beavatko-
zást igénylő, sürgős eset adódna. 

Kim fáradtan megdörzsölte szögletes állát. Reggel fél hatkor borotválkozott, és most, tizen-
két órával később már érezte a szúrós borostát. Ujjait hosszú, barna hajába fúrta, és enyhén átgereb-
lyézte. A hetvenes évek elején, tinédzserként vállig érő hajat hordott és bár azóta sokat vágatott 
belőle, még most, negyvenhárom éves korában is hosszabb volt a frizurája, mint a vele egykorú, és 
hasonló pozíciót betöltő emberek többségének. 

Nadrágja övtartójára csatolt órájára nézett - A fenébe! Fél hat, és még nem is tartottam vizi-
tet. Utálok pénteken operálni. Tönkretesz minden hétvégi programot. 

- Legalábbis nehéz megszervezni őket - válaszolta Tom. - Nem úgy, mint amikor osztályve-
zető voltál a Samaritanben. 

- Ne is mondd! Az AmeriCare tombolása miatt meg a szakma mai becsületét látva nem biz-
tos, hogy megint orvos lennék, ha újból kezdhetném. 

- Én is kétszer meggondolnám. Különösen a MediCare mostani tarifái mellett. Tegnap este 
leültem, és számoltam kicsit - mesélte Tom. - Ha minden költségemet becsületesen kifizetem, szinte 
nem is marad jövedelmem. Miféle rendszer ez? Nancyvel már azon gondolkodunk, hogy eladjuk a 
házat. 

- Sok szerencsét hozzá! Én öt hónapja árulom a magamét, és még egyetlen komoly ajánlatot 
sem kaptam - válaszolta Kim. 

- A kölyköket már kivettük a magániskolából. Persze nem tragédia. Én is államiban tanul-
tam. 

- Hogy vagytok Nancyvel? 
- Őszintén szólva nem túl fényesen. Többet veszekszünk, mint kellene. 
- Részvétem. Tudom milyen, túlestem rajta. 
- Másfajta életet képzeltem ilyen idős koromra - mondta sóhajtva Tom. 
- Én is. 
Elhagyták a műtőket, és pillanatra megálltak a műtét után lábadozóknak fenntartott kórter-

mek előtt. 
- Elérhető vagy hétvégén? - kérdezte Tom. 
- Persze. Miért? Történt valami? 
- Lehet, hogy újból meg kell műteni azt a keddi beteget, akinél segítettél. Utólagos vérzése 

van, és ha nem áll el, muszáj lesz csinálni valamit. Szeretném, ha beszállnál. 
- Csak szólj! - ajánlotta Kim. - Nem megyek sehova, az ex-feleségem az egész hétvégét ki-

vette. Azt hiszem, programot csinált valakivel. Itthon fogunk lődörögni Beckyvel. 
- Hogyan viseli, hogy elváltatok? - érdeklődött Tom. 
- Fantasztikusan. Sokkal jobban, mint én. Pillanatnyilag ő az egyetlen jó az életemben. 
- Azt hiszem, a kölykök sokkal rugalmasabbak, mint hisszük. 
- Valószínűleg - értett egyet a barátjával Kim. - Kösz a mai segítséget. Sajnálom, hogy az a 

második eset olyan sokáig tartott. 
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- Semmi gond! Remekül csináltad, jó lecke volt! Szevasz, az öltözőben még találkozunk - 
búcsúzott el Tom. A kórterembe lépve Kim megállt, és a betegei után kutatva körbenézett. Az első, 
akit fölfedezett, Sheila Donlon volt, az a nehéz eset, akiről Tomnak említést tett - egy szívbillentyű 
helyett kettőt kellett cserélni nála. 

Az ágy végéhez lépett a nővér mögé, aki éppen a kiürült infúziós palackot cserélte ki. Kim 
gyakorlott szeme először a beteg arcszínét ellenőrizte, csak aztán pillantott a monitorra. A szívrit-
mus normális volt, a vérnyomás és a vér oxigéntartalma is. 

- Minden rendben? - kérdezte, belenézve a kórlapba. 
- Igen - válaszolta a nővér anélkül, hogy abbahagyta volna, amit csinált. - Az állapota stabil. 
Kim visszarakta a kórlapot, és óvatosan megemelte a beteg takaróját, hogy lássa, olyan kö-

tést raktak-e rá, amilyet mondott. Mindig arra intette gyakorló orvosait, hogy ne pólyálják be túlsá-
gosan a beteget, mert megeshet, hogy későn veszik észre a műtét után esetleg fellépő, belső vérzést. 

Elégedetten rakta vissza a takarót, és körbenézett, megkeresni a másik pácienst. Az ágyak 
fele volt csak foglalt, úgyhogy hamar végig tudta nézni őket. 

- Hol van Mr. Glick? - kérdezte. Ralph Glicket operálta aznap elsőként. 
- Mrs. Bensontól kérdezze! - felelte a nővér. Fülébe dugta a sztetoszkópot, és nekiállt meg-

mérni Sheila Donlon vérnyomását. 
Kim mérgesen nyugtázta az együttműködési készség teljes hiányát, és a kórterem végében 

lévő pulthoz ment, ahol Mrs. Benson, a főnővér éppen kisegítőket igazított el, elmagyarázva, me-
lyik ágyat kell lemosniuk és újrahúzniuk. 

- Bocsánat! - szólt neki Kim. - Legyen szíves... 
Mrs. Benson ingerült fejmozdulattal jelezte, hogy nem ér rá, és Kim már azon volt, hogy 

megmondja neki, az ő ideje értékesebb, mint a kisegítőké, aztán mégis letett róla. Inkább lábujj-
hegyre állt, és újból alaposan körülnézett a kórteremben. 

- Miben segíthetek, dr. Reggis? - kérdezte a főnővér, mihelyt beosztottai elindultak a nemrég 
felszabadult ágy felé. 

- Nem látom Mr. Glicket - válaszolta Kim még mindig a termet fürkészve, mert arra gon-
dolt, hogy tekintete valahogy átsiklott a betegen. 

- Mr. Glicket visszavitték a helyére - közölte kurtán Mrs. Benson. A nyilvántartó könyvért 
nyúlt, és fellapozta a megfelelő oldalt. 

A válasz hallatán Kim először csak pislogni tudott. - Külön kértem, hogy tartsák itt, amíg 
végzek az utolsó műtétemmel - mondta, miután lenyelte az első mérgét. 

- A beteg állapota stabil. Nem volt értelme itt tartani, hogy lekössön egy ágyat - jelentette ki 
Mrs. Benson. 

Kim nagyot sóhajtott. - De hát rengeteg szabad ágyuk van! Szükséges... 
- Bocsásson meg, dr. Reggis! - vágott a szavába a főnővér. - Ápolási szempontból indokolat-

lan lett volna itt tartani Mr. Glicket. 
- De kértem, hogy ne vigyék vissza a rendes kórterembe! Sok időmet megtakarították volna, 

ha itt tartják. 
- Dr. Reggis! - Mrs. Benson szándékosan lassított a beszédén: - Kellő tisztelettel hadd közöl-

jem, hogy a lábadozó személyzete nem önért van. Szabályok szerint dolgozunk, amelyeket az 
AmeriCare ír elő. Ha gondja van velük, kérem beszélje meg az igazgatósággal! 

Kim érezte, hogy elvörösödik az indulattól. A csapatmunka fontosságáról akart beszélni, de 
meggondolta magát, és jobban is tette, mert Mrs. Benson már nem figyelt rá, elmélyülten tanulmá-
nyozta az előtte heverő naplót. 

Néhány válogatott, finomnak egyáltalán nem nevezhető kifejezést mormolva Kim kiment a 
lábadozók kórterméből; közben őszintén visszasírta a Samaritan Hospitalben töltött, régi napokat. A 
műtők ügyeleti pultjához lépve belső telefonon keresztül megkérdezte, hol tartanak az utolsó operá-
ció befejező munkálatai. Tom Harkly megnyugtatta, hogy minden tökéletesen halad, a bezárással 
időben végezni fognak. 

A műtőszárnyból kilépve Kim a nemrég létesített családi váró felé tartott. Egyike volt ez az 
AmeriCare azon kevés újításának, amelyet őszintén pártolt. A termet kifejezetten a műtét alatt álló, 
vagy éppen szülő páciensek hozzátartozóinak rendezték be, hogy kényelmes körülmények között 
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teljenek az izgalmas percek, netán órák. Mielőtt az AmeriCare megvásárolta a University Medical 
Centert, nem volt olyan hely, ahol a családtagok várakozhattak volna. 

A helyiségben már csak kevesen tartózkodtak - többnyire fel-alá járkáló, vagy idegesen ké-
pes magazint lapozgató apák, akik arra vártak, hogy megtudják, sikerült-e a feleségükön elvégzett 
császármetszés. Az egyik sarokban bánatos házaspárt vigasztalt éppen a fekete ruhás pap. 

Kim Mrs. Gertrude Arnoldot, az aznap utolsóként operált betegének a feleségét kereste. 
Nem igazán vágyott a beszélgetésre a zsémbesnek, nehezen elviselhetőnek megismert asszonnyal, 
de hozzátartozott a kötelességeihez. A hatvanas évei végén járó nőt a gyászoló pár közelében látta 
meg, mélyen elmerülve egy képes magazinban. 

- Mrs. Arnold! - köszönt, mosolyt erőltetve az arcára. Gertrude riadtan kapta fel a fejét a vá-
ratlan hangra. Egy töredék másodpercig bizonytalan volt ugyan az arca, de felismerve Kimet, rög-
tön ingerültté, számonkérővé vált. 

- Éppen ideje! - mondta dühösen. - Mi történt? Van valami probléma? 
- Nem, dehogy - igyekezett megnyugtatni az orvos. - Éppen ellenkezőleg. A férje nagyon jól 

viselte a beavatkozást. Már... 
- De hát majdnem hat óra van! - vágott a szavába Gertrude. - Azt mondta, háromra befejezi. 
- Az csak előzetes becslés volt, Mrs. Arnold! - Kim erőt vett magán, igyekezett megőrizni a 

nyugalmát. Számított ugyan arra, hogy nem igazán kellemes fogadtatásban lesz része, de hogy pon-
tosan milyenben, azt nem gyanította. - Sajnos az előző műtét tovább tartott, mint gondoltam. 

- Akkor a férjemet kellett volna előbbre vennie! - vágott vissza Gertrude. - Egész nap vára-
tott, azt sem tudtam, mi történt. Teljesen kikészültem. 

Kim nem bírta tovább, és hiába küzdött ellene, gúnyos, hitetlenkedő mosoly jelent meg az 
arcán. 

- Ne vigyorogjon, fiatalember! - utasította rendre azonnal az asszony. - Maguk, orvosok, ret-
tenetesen beképzeltek, nagyon fent hordják az orrukat, és azt hiszik, hogy az embernek más dolga 
sincs, mint várakozni magukra. 

- Sajnálom, hogy a munkám ennyi kellemetlenséget okozott Önnek - válaszolta Kim. - 
Igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni. 

- Hadd mondjak akkor még valamit! - folytatta rendíthetetlen felháborodással Gertrude. - 
Közölték velem, hogy az AmeriCare nem fogja megtéríteni a férjem első kórházi napját. Azt mond-
ták, hogy elég lett volna ma reggel befeküdnie. Ehhez mit szól? 

- Állandó, folyamatosan visszatérő probléma az igazgatósággal - közölte lehangolva Kim. - 
Akinek olyan súlyos az állapota, mint a férjéé volt, azt jó lelkiismerettel nem engedhetem közvetle-
nül a műtét előtt befeküdni. 

- Ők mindenesetre azt mondták, hogy nem fizetnek - ismételte meg az asszony. - És mi sem 
tudunk fizetni. 

- Ha az AmeriCare ragaszkodik hozzá, majd én kifizetem az első napi ápolást. 
- Maga? - Mrs. Arnoldnak elnyílt a szája a csodálkozástól. 
- Korábban is előfordult már - mondta Kim. - Beszéljünk talán a férjéről! Hamarosan átvi-

szik a lábadozóba. Ott tartják, amíg stabillá nem válik az állapota, aztán visszakerül a szívosztályra, 
és akkor már meg is látogathatja. 

Hátat fordított, és úgy téve, mintha nem hallotta volna, hogy Mrs. Arnold utána szólt, ott-
hagyta a várót. 

A folyosón végigmenve Kim belépett a sebészeti pihenőbe, ahol néhány ügyeletes műtősnő, 
altató- és érzéstelenítő orvos volt éppen. Biccentéssel köszönt azoknak, akiket ismert - mivel a hat 
hónappal korábbi összevonás óta dolgozott csak a University Medical Centerben, nem ismert min-
denkit, főleg az esti és az éjszakai műszakosokat nem. 

A férfiöltözőben levetette a felsőjét, némi erőfeszítéssel belegyömöszölte a gyűjtőkosárba, 
aztán leült az egyik padra, és nekiállt lecsatolni övtartójáról a karóráját. Tom, aki már túl volt a zu-
hanyozáson, éppen az ingébe bújt bele. 

- Régebben, ha végeztem egy operációval, lelkesen örültem - mondta Kim. - Mostanában 
már csak kellemetlen nyugtalanságot érzek. 

- Ismerem. 
- Javíts ki, ha tévedek, de mintha korábban több örömmel járt volna ez a munka! 
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- Ezt most úgy mondtad, mintha váratlan felfedezésre jutottál volna - válaszolta nevetve 
Tom. 

- Nem az anyagiakra gondolok, hanem olyan apróságokra, mint az, hogy a kisegítők tisztel-
ték az orvost, és a betegektől is lehetett elismerésre számítani. Ma már nem biztos, hogy bármelyi-
ket megkapod. 

- Változnak az idők - állapította meg a tükörtől ellépve Tom. - A betegbiztosítási főnökség a 
kormánnyal összefogva elérte, hogy mi, kórházi szakorvosok rohadtul érezzük magunkat. Néha 
elképzelem, hogy egy bürokrata hozzám kerül bypass-műtétre, én pedig megmondom neki, hogy 
forduljon az általános orvosához. 

Kim felállt, és letolta a nadrágját. - A legszomorúbb, hogy ez az egész olyankor történik, 
amikor a szívsebészet már szinte csodákra képes. 

Éppen bele akarta gyömöszölni a nadrágját is a kosárba, amikor nyílt az ajtó, és az egyik női 
altatóorvos, dr. Jane Flanagan dugta be a fejét. Meglátva egy szál alsónadrágra vetkőzött kollégáját, 
tréfásan jókorát füttyentet. 

- Akarod, hogy hozzád vágjam? - kérdezte Kim, megemelve a gyűrött, zöld vászonnadrágot. 
- Ez a látvány még azt is megérné - válaszolta nevetve Jane. - Egyébként csak azért jöttem, 

hogy szóljak, rajongóid türelmetlenül várnak a pihenőben. 
- Rajongóim? - kérdezte Tomot Kim, miután a kedvesen csúfondáros arc visszahúzódott. - 

Ki az ördögre gondolt? 
- Nyilván keres valaki. És mivel nem jött be ide, föltehetően nő. 
Kim a frissen mosott orvosi ruhákkal teli rekeszekhez lépett, kivett egy új nadrágot, felsőt, 

és sietve magára kapta. 
Az ajtónál még megállt egy pillanatra, és visszaszólt: - Ha kiderül, hogy Mrs. Arnold, én 

helyben ordítani kezdek. 
A pihenőbe kilépve rögtön látta, hogy félelme alaptalan volt, Gertrude Arnold nincs a közel-

ben. Ott volt ellenben Kelly Anderson - éppen kávét töltött magának egy termoszból -, és mellette a 
vállán videokamerát egyensúlyozó operatőre. 

- Hogy az ördögbe jutott be ide? - kérdezte Kim nem túl kedvesen a riporternőtől. - És hon-
nan tudta egyáltalán, hogy itt vagyok? - A sebészeti pihenő valóságos szentélynek számított, ahová 
a többi orvos is csak óvatosan mert belépni. Kim túl soknak érezte, hogy bárki ott törjön rá, és rá-
adásul mindjárt Kelly Anderson. 

- A volt felesége mondta, hogy itt találjuk - válaszolta Kelly. - Ami pedig az első kérdését il-
leti, örömmel közlöm, hogy Mr. Lindsey Noyes hívott be bennünket, sőt el is kísért. - Az ajtó mel-
lett álló, beljebb lépni szemmel láthatóan vonakodó, szürke öltönyös férfi felé intett. - Az 
AmeriCare PR osztályának munkatársa. 

- Jó estét, dr. Reggis! - köszönt idegesen Lindsey. - Kis időre szeretnénk csak igénybe venni. 
Miss Anderson volt szíves, és úgy döntött, hogy riportban emlékezik meg a fél évvel ezelőtti kór-
házösszevonásról. Természetesen minden tőlünk telhető segítséget szeretnénk megadni neki. 

Kim tekintete néhány másodpercig ide-oda ugrált Kelly és Lindsey között. Első felindulásá-
ban nem tudta eldönteni, melyikük idegesíti jobban, a rámenős újságíró, vagy a tolakodó hivatal-
nok, de aztán úgy döntött, hogy nincs értelme sorrendet felállítani. - Ha segíteni akar neki, hát be-
széljen vele! - mondta, és hátat fordított, hogy visszamenjen az öltözőbe. 

- Dr. Reggis! Várjon! - szólt utána hevesen Kelly. - Az AmeriCare kincstári nyilatkozatát 
már megkaptuk. Most a maga személyes véleménye érdekelne bennünket. 

Kim, kezét az ajtó gombján tartva, bizonytalanul megfordult. - A szívsebészetről szóló 
anyaga után megfogadtam, hogy többé nem állok szóba magával - mondta Kellynek. 

- Miért? Interjú volt, nem adtam a szájába egyetlen mondatot sem. 
- Úgy szerkesztette össze a kérdéseket és a válaszaimat, hogy azzal teljesen kiforgatta őket! - 

válaszolta indulatosan Kim. - És a legtöbb dolgot, amit fontosnak tartottam, kihagyta. 
- Az interjúkat mindig szerkesztjük - válaszolta Kelly: - Hozzátartozik a műfajhoz. 
- Keressen magának más balekot! 
Kim belökte az öltöző ajtaját, és már tett is befelé egy lépést, amikor Kelly utána kiáltott: - 

Dr. Reggis! Egyetlen kérdésre válaszoljon csak! Valóban olyan hasznos volt a betegek számára az 
összevonás, mint azt az AmeriCare állítja? Ők azt mondják, hogy pusztán emberbaráti megfonto-
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lásból cselekedtek: Szerintük a penicillin felfedezése óta semmi nem lendített annyit az egészség-
ügyön ebben a városban, mint ez az intézkedés. 

Kim megtorpant, az elhangzott állítások abszurditása lehetetlenné tette számára, hogy ne vá-
laszoljon. Megfordult hát, és odaszólt Kellynek: - Nem értem, hogyan képes bárki ilyen nevetséges, 
felháborítóan hazug kijelentések után nyugodt lelkiismerettel aludni. Az összevonás egyedül azt a 
célt szolgálta, hogy javuljanak az AmeriCare üzleti eredményei. Minden egyéb indok puszta öniga-
zolás, szemfényvesztő halandzsa. 

Kim hagyta becsukódni maga mögött az ajtót, Kelly pedig Brianre nézett. Az operatőr mo-
solyogva feltartotta a hüvelykujját. - Megvolt! 

Kelly visszamosolygott a kollégájára. - Tökéletes: Pontosan ez kellett. 
Lindsey összezárt öklét illedelmesen a szájához emelve, halkan köhintett mögöttük. - Dr. 

Reggis természetesen a maga sajátos véleményét fejtette ki - mondta -, amit más itt dolgozók a leg-
csekélyebb mértékben sem osztanak. 

- Valóban? - Kelly kérdőn körbenézett a helyiségben. - Óhajt valaki kiegészítést fűzni a dr. 
Reggis által elmondottakhoz? 

Senki nem mozdult; egyetlen pisszenés sem hallatszott. - Mellette vagy ellene? 
A csönd változatlan maradt. 
- Köszönöm - mondta elégedett mosollyal az arcán a riporter. 
 
Tom belebújt tiszta, fehér köpenyébe, és gondosan elrendezte zsebében a tollait. Kim egyet-

len szó nélkül csörtetett vissza az öltözőbe, és a műtőben használt, szennyes ruháját a kosárba vágva 
beállt a zuhany alá. 

- Elmondod, ki volt az?! - kérdezte a víz zubogását túlkiabálva Tom. 
- Kelly Anderson a WENE Newstól - válaszolta Kim. 
- A sebészeti váróban? 
- Na, mit szólsz hozzá?! Az AmeriCare-től jött vele egy fickó. Nyilván az ex-nejem küldte a 

nyakamra. 
- Remélem, megmondtad neki a véleményedet arról a mocsokról, amit a szívsebészetről csi-

nált. Ha megnézte, az autószerelőm biztosan többet fog fizettetni velem legközelebb. Észrevetted 
már, hogy minél kisebb lesz a jövedelmünk, annál többe kerülnek a szolgáltatások? 

- Igyekeztem minél kevesebbet mondani neki - válaszolta Kim. 
- Hé! Mit mondtál, mikor kell Beckyért menned? - érdeklődött Tom. 
- Hatkor. Miért? Hány óra? 
- Jobb, ha csipkeded magad! Mindjárt fél hét. 
- A szentségit! - dühöngött Kim. - Viziten még nem is voltam. Micsoda élet! 
 

3. fejezet 
Péntek, január 16. 
 
Mire Kim végigjárta a betegeit, és ellenőrizte a lábadozóba átszállított Mr. Arnoldot, eltelt 

még egy óra. Volt feleségének az egyetemi városrészben lévő háza felé menet alaposan rálépett 
tízéves Mercedese gázpedáljára, és rekordidő alatt tette meg az utat, de így is majdnem nyolc óra 
volt, amikor Tracy háza előtt leparkolt egy sárga Lamborghini mögött. 

A kocsiból kipattanva végigfutott a bejárón. A ház szerény, a századforduló körüli épület 
volt, némi gótikus beütéssel, mint például az emeleti hálószobák nyújtott, csúcsban végződő abla-
kai. Kim két szökkenéssel fönt termett a bejárati lépcső tetején, és becsöngetett. A téli hidegben 
vastagon meglátszott a lehelete, és hogy ne fázzon, sebesen körözni kezdett a karjával. Annyira 
sietett, hogy felöltőt nem is vett. 

Tracy nyitott ajtót, és mihelyt meglátta, azonnal csípőre rakta a kezét. Elég volt az arcára 
pillantani ahhoz, hogy meg lehessen állapítani róla: izgatott és dühös. - Majdnem nyolc óra van, 
Kim! Azt ígérted, legkésőbb hatra itt leszel. 

- Ne haragudj! - kért bocsánatot a férj. - Nem tudtam előbb szabadulni. A második műtét to-
vább tartott; mint korábban gondoltam. Váratlan komplikáció merült fel. 

- Már megszokhattam volna. - Tracy oldalra lépett, beljebb engedte. 
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A nappaliba bekukkantva Kim elegáns lezserséggel öltözött - hasított antilopbőr zakót és 
cowboycsizmát viselő - negyvennél néhány évvel idősebbnek látszó férfit látott. A kereveten ült, 
egyik kezében itallal, a másikban széles kárimájú cowboykalappal. 

- Megvacsoráztattam volna Beckyt, ha sejtem, hogy ilyen későn jössz - folytatta a szemre-
hányását Tracy. - Halálosan éhes. 

- Könnyen segíthetünk rajta - válaszolta Kim. - Elmegyünk vacsorázni. 
- Legalább telefonáltál volna! 
- A műtőben voltam, és csak fél hatkor kerültem elő. Nem golfozás miatt késtem el. 
- Tudom. Nagyon tiszteletre méltó mentség. A gond csak az, hogy te jelölted meg az idő-

pontot, nem én. Lehetett volna benned annyi figyelmesség, hogy ideszólsz. Minden másodpercben 
vártalak. Szerencsére nem menetrend szerinti járattal repülünk. 

- Repültök? - kérdezte csodálkozva Kim. - Hová? 
- Aspenbe. - felelte Tracy. - Felírattam Beckyvel a számot, amelyiken el lehet érni. 
- Két napra Aspenbe? 
- Ideje, hogy egy kis szórakozás is legyen az életemben. Te persze nem ismersz más időtöl-

tést a sebészkedésen kívül. 
- Ha már ilyen gúnyosak és kiállhatatlanok vagyunk, hadd köszönjem meg, hogy a nyakam-

ra küldted Kelly Andersont. Igazán kedves meglepetés volt. 
- Nem én küldtem - védekezett Tracy. 
- Tőle tudom. 
- Én csak azt mondtam, szerintem a sebészeten vagy. 
- Az lényegében ugyanaz. 
Kim mellett elnézve Tracy látta, hogy a vendége fölkel a kerevetről - nyilván kellemetlenül 

érintette, hogy önkéntelenül is fültanúja volt a szóváltásnak -, és intett volt férjének, hogy menjenek 
beljebb, a nappaliba. 

- Hagyjuk a civakodást! - ajánlotta. - Kim, hadd mutassam be a barátomat. Carl Stahlt! 
A két férfi kezet fogott, közben óvatosan méregette egymást. 
- Beszélgessetek! - mondta Tracy. - Fölmegyek, és megnézem, mindent összepakolt-e 

Becky. Utána akár indulhatunk is. 
Kim figyelte Tracyt, amíg el nem tűnt a lépcső tetején, és csak aztán nézett a felesége barát-

jára. Kényelmetlennek tartotta a helyzetet, és hiába küzdött ellene, érzéseibe némi féltékenység ve-
gyült. Enyhe vigaszként szolgált ugyan, hogy Carl jóval alacsonyabb volt nála, és erősen ritkult a 
haja, ugyanakkor szembetűnően barnának látszott, pedig még csak a tél közepén tartottak. Azt is 
meg lehetett állapítani róla, hogy jó kondícióban van, korához képest erős, kisportolt. 

- Adhatok egy italt? - kérdezte Carl, a kerevet melletti kisasztalon álló bourbonos üvegre 
mutatva. 

- Nem bánom - válaszolta Kim. Soha nem volt oda a szeszért, de az utóbbi fél évben meg-
szokta, hogy esténként igyon egy koktélt. 

Carl lerakta a kalapját, és az asztalkához lépett. Kimnek feltűnt, milyen nyugodtan, otthono-
san mozog. 

- Láttam azt az interjút, amit Kelly Anderson készített - mondta a férfi, miközben jégkocká-
kat rakott egy metszett, régi stílusú pohárba. 

- Kár, reméltem, hogy csak kevesen nézik. 
Carl bő adag whiskyt töltött a jégre, és miután átadta a poharat, visszaült a kerevetre, a cow-

boykalapja mellé. Kim az egyik fotelt választotta. 
- Megértem, hogy fel van háborodva miatta -, folytatta kissé vállveregető stílusban Carl. - 

Keményen megdolgoznak minden centjükért. A magam részéről nagyon tisztelem az orvosokat. 
- Köszönöm. Ez igazán kedves - nyugtázta az elismerést Kim. 
- Komolyan mondom. Néhány szemesztert én is töltöttem az orvosi egyetemen. 
- Valóban? Miért hagyta abba? Nem tetszett? 
- Én nem tetszettem a maga hivatásának - válaszolta enyhe horkantásban végződő nevetéssel 

Carl: - Annyit kellett tanulni, hogy az már a társasági élet rovására ment. - Újból elnevette magát, 
mintha jó viccet mondott volna. 

Kim kezdte nem igazán érteni, mit talált a pasasban Tracy. 
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- Mivel foglalkozik? - kérdezte nemcsak azért, hogy ébren tartsa a beszélgetést, hanem mert 
valóban érdekelte is. Mivel a környéken az alsó középosztály tagjai laktak, a ház előtt látott sárga 
Lamborghini csakis Carlé lehetett. Ott volt aztán Tracy még nyugtalanítóbb megjegyzése arról, 
hogy nem menetrend szerinti járaton fognak utazni. 

- A Foodsmart ügyvezető igazgatója vagyok - válaszolta Carl. - Biztosan hallott már rólunk. 
- Azt hiszem, nem. 
- Nagy mezőgazdasági vállalkozás. Lényegében holding; az egyik legnagyobb az államban. 
- Nagykereskedelem vagy kiskereskedelem? - érdeklődött Kim, bár nem sokat értett az üz-

lethez. 
- Is-is. Elsősorban exportálunk, főleg gabonát és marhahúst, de döntő részesedésünk van az 

Onion Ring gyorsétterem-hálózatban is. 
- Látja, azt már ismerem. Én is vettem párat a részvényeiből. 
- Okosan tette. - Carl közelebb hajolt, és miután sietve körbepillantott - mintha arról akart 

volna meggyőződni, hogy nem hallgatja-e ki valaki a beszélgetést -, halkabbra fogva a szót közülte: 
- Vegyen még Onion Ring-részvényt! A cég rövid időn belül országos láncolatot alakít ki. Fogadja 
meg a tanácsot, csak el ne árulja senkinek, kitől hallotta! 

- Kösz - mondta Kim, és némi gúnnyal a hangjában rögtön hozzátette: - Éppen azon törtem a 
fejem, mibe fektethetném sok fölös jövedelmemet. 

- Meglátja, ezerszeresen is hálás lesz - folyatta Carl, nem érzékelve a hangnemét: - A rész-
vények árfolyama a csillagos égig fog szökni. Egy éven belül az Onion Ring akkorává fejlődik, 
hogy komoly konkurenciát támaszt a McDonald's-nak, a Burger Kingnek és a Wendy's-nek is. 

- Tracy említette, hogy magángépen utaznak Aspenbe - váltott témát Kim. - Milyet vezet? 
- Én? - kérdezte Carl. - Fogalmam sincs a repülésről. Eszembe sem jutna olyan gépre felülni, 

amit magam vezetek. 
Különös hangján ismét nevetett, Kimben pedig rögtön megfogalmazódott a kérdés: vajon 

horkol is álmában? 
- Van egy új Learem - folytatta Carl. - Illetve, technikailag a Foodsmarté, legalábbis az adó-

hivatal szerint. Mint biztosan tudja, ilyen géphez a repülési előírások szerint két jól képzett pilóta 
kell. 

- Persze - válaszolta Kim olyan hangon, mintha a kisujjában lettek volna a légi közlekedési 
szabályok. Esze ágában sem volt elárulni beszélgetőpartnerének, milyen járatlan ezen a téren. Azt 
sem akarta kimutatni, mennyire felháborította, hogy egy papírokat tologató üzletembernek ilyesfajta 
csecsebecsékre telik, miközben ő, aki napi tizenkét órán át emberek tönkrement szívét teszi rendbe, 
csak nehézségek árán tudja üzemképes állapotban tartani tízéves Mercedesét. 

A szőnyeg nélküli lépcső felől hallatszó, gyors csattogás Becky érkezését jelezte. Hétvégére 
szükséges holmijával megtömött szatyor volt nála, és vállára vetve a korcsolyacipője is. A bejárati 
hallban mindkettőt egy székre hajította, mielőtt beviharzott volna a nappaliba. 

Kim előző vasárnap találkozott utoljára a lányával, amikor remek napot töltöttek egy közeli 
síterepen. Beckynek is hiányozhatott az apja, mert nyílegyenesen a karjába repült, és lelkesen meg-
ölelte. Arcát Kiméhez szorította, haja még enyhén nedves volt a zuhanyozástól, és érezni lehetett 
rajta a kellemes zöldalma illatot. 

Anélkül, hogy a nyakát eleresztette volna, Becky hátrahajolt, és megjátszott szigorúsággal 
közölte: - Késtél, apa! 

Kim fáradtsága, rosszkedve pillanatok alatt elszállt, mihelyt meglátta imádott, számára a fia-
talságot, kecsességet, legyőzhetetlen életerőt megtestesítő lányát. Becky bőre hamvas volt, hibátlan; 
a szeme óriási, és kifejezéstelien csillogó. 

- Ne haragudj, tökmag! Úgy hallom, rettentően éhes vagy. 
- Majd belepusztulok - válaszolta Becky. - Nézd. 
Fejét jobbra-balra forgatva mindkét fülét megmutatta. - Ugye milyén szép új fülbevalóm 

van? Gyémánt. Carltól kaptam. 
- Semmiség - közölte Carl. - Kis pótajándék karácsony után, cserébe, mert engedi elrabolni 

hétvégére az édesanyját. 
Kim megrökönyödve nagyot nyelt. - Szép - nyögte ki némi erőfeszítés árán. 
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Becky elengedte az apját, és kiszaladt az előszobába, hogy elővegye a kabátját, és össze-
szedje a holmiját. Kim utánament, és az ajtónál várta, hogy elkészüljön. 

- Szeretném, ha normális időben lefeküdnél, kisasszony - szólt a lánya után Tracy. - Megér-
tetted? És vigyázzatok, ahogy hallom, megint dühöng az influenza! 

- Jaj, anyu! - hárította el a figyelmeztetést Becky. 
- Komolyan beszéltem. Nem akarom, hogy hiányozz az iskolából! 
- Nyugi, nem lesz semmi baj - ígérte a kislány. - Érezd jól magad, és ne idegeskedj... 
- Remek hétvége lesz - vágott közbe Tracy, még mielőtt a gyerek valami illetlenséget mond-

hatott volna. - Jobban érezném azonban magam, ha nem kellene aggódnom miattad. Eltetted a tele-
fonszámot, amit adtam? 

- Igen, igen - felelte kissé türelmetlenül Becky, majd felcsillanó szemmel megkérte az any-
ját: - Helyettem is menj le a Big Burnön! 

- Úgy lesz - ígérte Tracy. Kivette a lánya kézéből a kabátot, és odatartotta neki. - Vedd csak 
fel szépen! 

- De hát kocsival megyünk! - ellenkezett Becky. 
- Nem érdekel - hárította el a kifogást az asszony, és ráadta a kabátot. 
Becky a nappali ajtajában álló Carlhoz futott, megölelte, és odasúgta neki: - Egyelőre ide-

ges, de meglátod, minden rendben lesz. És köszönöm a fülbevalót. Nagyon szép! 
- Örülök, hogy tetszik - válaszolta zavarba jőve a férfi. Becky Tracytől is elbúcsúzott egy 

gyors öleléssel, aztán már vágtatott is ki a Kim által szélesre tárt ajtón. A lépcsőn sem lassított, csak 
- anélkül, hogy hátrafordult volna - intett az apjának, hogy siessen. 

- Telefonáljatok, ha bármi gond van! - kiabált utánuk Tracy. 
Apa és lánya a kezét feltartva jelezte, hogy rendben, és beszállt az autóba. 
- Hogy mennyit tud idegeskedni! - méltatlankodott Becky, majd előremutatott. - Látod azt a 

Lamborghinit! Carlé. Ugye, milyen fantasztikus? 
- Azt elhiszem! - Kim megpróbált közömbös hangot megütni, mintha nem különösebben ér-

dekelte volna a kocsi. 
- Neked is venned kellene egyet, apu! - Becky kitekert nyakkal nézett vissza az elegáns 

sportkocsira. 
- Beszéljünk inkább az evésről! - ajánlotta Kim. - Úgy terveztem, hogy fölvesszük Gingert, 

és elmegyünk hármasban a Chez Jeanba. 
- Nem akarok Gingerrel vacsorázni - jelentette ki barátságtalanul Becky. 
Kim idegesen dobolni kezdett a volánon. Az egész napi megfeszített munka és a Carllal való 

találkozás erősen megviselte. Eszébe jutott, milyen jó volna végre teniszezni egyet. Fizikai erőkifej-
tésre lett volna szüksége ahhoz, hogy le tudjon ereszteni, és csöppet sem hiányzott neki, hogy még a 
lánya és Ginger közötti ellentéttel is birkóznia kelljen. 

- Becky! Ezt már többször megbeszéltük. Ginger is szereti, ha együtt vagyunk. 
- Én csak veled akarok lenni, a titkárnőddel nem - ellenkezett a kislány. 
- De hát velem leszel. Hármasban. És Ginger nem csupán a titkárnőm. 
- Ahhoz az unalmas, ósdi helyhez sincs kedvem - folytatta indulatosan Becky. - Utálom. 
- Jól van, rendben! - Kimnek komoly erőfeszítésébe került, hogy uralkodni tudjon magán. - 

Mit szólnál hozzá, ha beugranánk az Onion Ringbe a Prairie Highwayn? Csak mi ketten. Éppen 
útba esik. 

- Csodálatos! - vidult fel rögtön Becky, és a biztonsági öv ellenére sikerült jókora cuppanós 
puszit nyomnia az apja arcára. 

Kim mindig elképedt, valahányszor tapasztalta, milyen leleményesen tudja befolyásolni a 
lánya. Sokkal jobban érezte magát most, hogy Becky ismét a megszokott, vidám módján viselke-
dett, ám alig tettek meg néhány kilométert, újabb tüskés megjegyzése után megint szívni kezdte a 
fogát. - Ha az életem múlna rajta, akkor sem tudnám megmagyarázni, miért utálod ennyire Gingert - 
mondta. 

- Azért, mert miatta váltál el anyutól - válaszolta Becky. 
- Jóságos isten! Anyád mondta? 
- Nem. Szerinte csak közrejátszott benne, de én tudom, hogy az egész Ginger miatt volt. Az 

ő megjelenése előtt egyszer sem veszekedtetek. 
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Kim nem válaszolt, idegesen tovább dobolt ujjával a volánon. Függetlenül attól, mit mondott 
Becky, biztos volt abban, hogy Tracy ültette el a gondolatot a kislány fejében. 

Az Onion Ring parkolójába bekanyarodva gyors pillantást vetett a gyerekre. Becky arca ra-
gyogott, látszott rajta, hogy már alig várja kedvenc hamburgermenüjét. 

- Nagyon bonyolult lenne megmagyarázni - kezdte -, miért váltunk el, de az biztos, hogy 
Gingernek nem nagyon... 

- Vigyázz! - kiáltotta Becky. 
Előrekapva a tekintetét, Kim gördeszkás gyereket látott felbukkanni jobbra a kocsi előtt. 

Vadul a fékbe taposott, és balra rántotta a kormányt. A kocsi meg is állt, de csak miután beleszaladt 
egy parkoló autó hátuljába. Üvegcsörömpölés eltéveszthetetlen hangja hallatszott. 

- Összetörted a kocsit! - kiáltott fel Becky, mintha ez bármelyikük számára egy pillanatig is 
kétséges lehetett volna. 

- Tudom, hogy összetörtem! - kiabálta vissza Kim. 
- Nem az én hibám! - méltatlankodott a gyerek. - Ne ordíts velem! 
A gördeszkás, miután lefékezett egy pillanatra, elgurult az autó előtt, és közben tisztán le le-

hetett olvasni a szájáról az üzenetet: - Seggfej! - Kim, hogy lehiggadjon, kis időre behunyta a sze-
mét. 

- Sajnálom - mondta. - Persze, hogy nem a te hibád. Jobban oda kellett volna figyelnem. Ki-
abálni pedig tényleg nem volt okom. 

- Most mit csinálunk? - kérdezte Becky. Nyugtalanul fürkészte a parkolót, tartva tőle, hogy 
esetleg meglátja őket valamelyik éppen ott csellengő iskolatársa. 

- Megnézem, mi történt. - Kim kiszállt a kocsiból, körbejárta, aztán visszaült a volán mögé, 
és szólt Beckynek, hogy adjon egy kocsiazonosító cédulát a kesztyűtartóból. 

- Mi tört össze? - kérdezte a kislány, odanyújtva a papírt. 
- Nekünk a fényszórónk, neki a hátsó lámpája - válaszolta Kim. - Hagyok üzenetet. 
Az étterembe lépve Becky szempillantás alatt elfelejtette a kellemetlen közjátékot. Péntek 

este lévén az Onion Ringben rengeteg volt a vendég. Többségében tinédzserek, idétlenül bő, túlmé-
retezett darabokból álló öltözékben, punkos hajviselettel. Akadtak azonban családok is, köztük 
olyanok, akik a kisbabát is magukkal vitték. Néhány apróság hangosan bőgött, mintha versenyre 
akart volna kelni a hangszóróból harsogó zenével. Az Onion Ring gyorséttermei rendkívül népsze-
rűek voltak a gyerekek körében, főleg azért, mert a kölykök maguk állíthatták össze kedvenc ham-
burgerüket, megöntözve a zavarba ejtő bőséggel felsorakoztatott öntetekkel, fűszerekkel. Tejszín-
habos fagylaltjukat szintén feljavíthatták a legkülönfélébb cukrozott gyümölcsökkel, változatos íze-
sítésű és színű szirupokkal. 

- Ugye milyen isteni hely? - kérdezte Becky, miután beálltak az egyik várakozó sorba. 
- Fantasztikus! - válaszolta évődve Kim. - Különösen ez a kellemesen halk, klasszikus hát-

térzene. 
- Jaj, apu! - Becky kifejezően a mennyezetre emelte a tekintetét. 
- Jártatok itt Carllal? - kérdezte Kim. Előre sejtette a választ, és igazából nem is akarta hal-

lani. 
- Persze. Többször elhozott bennünket anyuval. Piszok jó volt! Ez az egész az övé. 
- Nem teljesen - válaszolta némi elégedettséggel Kim. - Az Onion Ring részvénytársaság. 

Tudod, mit jelent az? 
- Nagyjából. 
- Azt, hogy sok tulajdonosa van - a részvényesek. Nekem is van részvényem, úgyhogy szin-

tén közéjük tartozom. 
- Aha. Amikor Carllal voltunk, nem kellett sorba állnunk - közölte Becky. Kim mély léleg-

zetet vett, és lassan fújta ki. 
- Beszéljünk valami másról! - ajánlotta. - Nem gondoltad meg magad az országos bajnok-

sággal kapcsolatban? Amennyire tudom, hamarosan lejár a nevezési határidő. 
 
- Nem akarok indulni - válaszolta csöppnyi bizonytalankodás nélkül Becky. 
- Igazán? Miért nem, kicsim? Fantasztikusan tehetséges vagy, úgy korcsolyázol, mintha arra 

születtél volna. Tavaly is könnyedén megnyerted az állami ifjúsági bajnokságot. 
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- Szeretek korcsolyázni, de nem akarok versenyezni. 
- Könnyedén lehetnél a legjobb - vitatkozott a lányával Kim. 
- Nem akarok versenyben a legjobb lenni. 
- Jézusom, Becky! Hallani is rossz, hogy így beszélsz. Olyan büszke lennék rád. 
- Anyu figyelmeztetett rá, hogy ilyesmit fogsz mondani. 
- Remek! - háborgott Kim. - A te mindig mindent a legjobban tudó anyád! 
- Azt is mondta, hogy döntsem el a dolgot magam. 
A sor elejére értek, az unott arcú tizenéves pénztáros vastag szemüvege mögül kipillantva 

megkérdezte, mit óhajtanak. 
Becky bizonytalanul fölnézett a pénztár fölött kifüggesztett listára, és enyhén csücsörítve ar-

cához emelte a mutatóujját. - Nézzük csak! Nem is tudom. 
- Egyél egy hamburgert - ajánlotta Kim. - Tudom, hogy az a kedvenced. 
- Rendben. Kérek egy burgert, sült krumplit és vaníliashake-et. 
- Szimpla burgert vagy duplát? - kérdezte enerváltan a pénztáros. 
- Szimplát - felelte Becky. - És ön, uram? 
- Nézzük csak! - Kim gyorsan átfutotta a kínálatot. - Legyen leves, a napi ajánlat, saláta és 

egy tea! 
- Hét negyven - közölte az árat a pénztáros. Kim fizetett, és átvette a blokkot. 
- Huszonhetes rendelés. 
Némi időbe telt, amíg az ablak közelében nagyobb társaság számára összetolt asztaloknál 

helyet találtak. Becky rögtön le is ült, Kim pedig otthagyta neki a blokkot, mert ki kellett mennie a 
mosdóba. A kislány oda sem figyelve bólintott, a szeme sarkából a vele egy iskolába járó, a szom-
szédos asztalnál ülő fiút figyelte. 

Kimnek szinte közelharcot kellett vívnia az útjába kerülőkkel ahhoz, hogy eljusson a mos-
dók előteréig. Két telefont talált mindössze, mindkettőn tinédzser lányok beszéltek, és hosszú sor 
állt mögöttük. Látva, hogy várakoznia teljesen reménytélen, Kim a mobiltelefonjáért nyúlt, be-
nyomkodta a számot, és a készüléket a füléhez emelve a falnak dőlt. 

- Én vagyok az, Ginger! 
- Hol az ördögben csavarogsz? - kérdezte számonkérően a lány. - Elfelejtetted, hogy fél 

nyolcra foglaltunk asztalt a Chez Jeanban? 
- Lefújva - válaszolta Kim. - Változtatni kellett a programon. Beckyvel éppen az Onion 

Ringben vagyunk, a Prairie Highwayn. Bekapunk valamit. 
Ginger néma maradt. 
- Halló! Ott vagy még? 
- Igen, itt vagyok - szólalt meg végre a lány. - Hallottad, amit mondtam? 
- Persze, hogy hallottam - felelte Ginger. - Égy falatot sem ettem, mert vártalak benneteket. 

Abban maradtunk, hogy a Chez Jeanban fogunk vacsorázni, és egyetlen szóval sem figyelmeztettél, 
hogy változik a program. 

- Figyelj! - mondta idegesen Kim. - Ne nehezítsd meg te is a dolgomat! Képtelen vagyok 
mindenkinek a kedvére tenni. Későn értem oda Beckyért, és halálosan éhes volt. 

- Nagyszerű! - Ginger meg sem próbálta titkolni ingerültségét. - Remélem, kellemesen fogsz 
vacsorázni a lányoddal. 

- Ne idegesíts, Ginger! 
- - Ne idegesítselek! Csodás! Mondd, gondolsz néha rám is? - kérdezte a lány. - Egy éven át 

a feleségedre hivatkoztál, most pedig a lányodat hozod fel mentségül. 
- Elég! - kiabálta dühösen Kim. - Nem vagyok hajlandó fölösleges vitát kezdeni. Beckyvel 

itt vacsorázunk, aztán érted megyünk. 
- Vagy itt leszek, vagy sem - mondta, a szót kissé halkabbra fogva Ginger. - Kezdek belefá-

radni abba, hogy mindig készenlétben kell állnom. 
- Rendben. Gondolkozz rajta, és döntsd el! 
Kim a felszólítás után rögtön szétkapcsolt, és dühösen zsebre vágta a készüléket. Összeszo-

rított foggal, halkan káromkodott - az este kezdett sokkal rosszabbul alakulni, mint eltervezte. Te-
kintete véletlenül egy, a telefon előtt sorára váró lányra tévedt. A tizenéves csitri barnába hajló sö-
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tétvörös rúzzsal mázolta ki magát, festett arcával pedig úgy nézett ki, mintha egy nappal korábban 
mászta volna meg - az északi oldalról - a Mount Everestet. 

A lány észrevette, hogy figyelik, és a rágógumi majszolását abbahagyva hosszan kiöltötte a 
nyelvét. Kim ellökte magát a faltól, és beviharzott a férfimosdóba, hogy arcot mosva felfrissítse 
magát, és kezet is mosson. 

 
Az Onion Ring konyhai és kiszolgáló részén a vendégek számának megfelelő, lázas munka 

folyt. A kívülálló óriásinak vélte volna a fejetlenséget, pedig szigorú rendszer volt benne. Roger 
Polo, a rendszerint a két legnehezebb napon, pénteken és szombaton ügyeletet tartó üzletvezető a 
harmincas évei második felében járó, ideges alkatú ember volt, keményen hajtotta a beosztottjait és 
saját magát. 

Valahányszor nagy volt a forgalom az étteremben - mint ezen az estén, amikor Kimnek és 
Beckynek várakoznia kellett, hogy rendelni tudjon - Roger gondolkodás nélkül beállt segíteni. Ő 
továbbította a fasírtokra és sült krumplira vonatkozó rendeléseket Paulnak, a konyhafőnöknek, a 
levesekre és salátákra vonatkozó kívánságokat Juliának, a melegítőpult ügyeletesének, és az italren-
deléseket Claudiának. Ők aztán mindannyian a "fullajtárnak", Skipnek szóltak, ha úgy vették észre, 
hogy bármiből fogyatkozni kezd a készlet. 

- Huszonhetes! - kiáltotta meg sem fordulva Roger. - Levest és salátát kérek. 
- Leves és saláta! - visszhangozta Julia. 
- Jeges tea és vaníliashake - folytatta a rendelést Roger. 
- Máris! - ígérte rögtön Claudia. 
- Szimpla burger és közepes adag sült krumpli! - hangzott a következő utasítás. 
- Vettem! - kiabált vissza Paul. 
Jóval idősebb volt Rogernél. Az arca erősen ráncosodott, és inkább farmernek, mint sza-

kácsnak nézett ki. Fiatalemberként húsz évet dolgozott a Perzsa-öbölben, olajmunkásokat kiszolgá-
ló gyorsétterem konyhafőnökeként. Jobb alkarjára olajkút volt tetoválva, és alatta egyetlen szó: 
Eureka! 

Paul a pénztárgépek sora mögött elhelyezkedő központi konyharészen állt. Szokás szerint 
ezúttal is több húspogácsa feküdt előtte a felforrósított sütőlapon, pontosan annyi, ahány megrende-
lést addig kapott. Mihelyt elhangzott egy, azonnal újabb fasírtot vett elő a mögötte álló hűtőszek-
rényből, és a többi mellé csapta. Gondosan ügyelt, hogy mindegyik ugyanannyi ideig legyen a la-
pon, és egyformán átsüljön. 

- Skip! - kiáltotta, miután észrevette, hogy üres a doboz. - Gyorsan hozz egy kartont a hűtő-
kamrából! 

- Máris! - felelte Skip, lázas sietséggel félredobva a törlőrongyot. 
A hűtőkamra a konyha mögött volt, közvetlenül a mélyfagyasztó mellett. Skip még csak egy 

hete dolgozott az Onion Ringben, de már rájött, hogy munkája nagyobbik részét különböző dobo-
zok cipelése, mások keze ügyébe készítése teszi ki. 

Kinyitotta a mélyhűtő kamrát, és belépett. Az ajtót erős rugók tartották, úgyhogy azonnal 
becsukódott mögötte, mihelyt elengedte. A helyiség körülbelül három és félszer négy méter alapte-
rületű volt, és egyetlen, dróthálótól védett lámpa égett benne. A falat alumíniumfóliára emlékeztető, 
csillogó fémlemez borította, a betonpadlón farács feküdt. 

A kamra zsúfolásig tele volt kartondobozokkal, mindössze középen maradt keskeny folyosó. 
A bal oldali, nagy kartonok húspogácsákat tartalmaztak, a jobb oldaliakban fagyasztott 
szalmakrumpli, halfilé és csirkecomb volt. 

Skip, hogy védje magát a hidegtől, energikusan csápolni kezdett. Lehelete megfagyott, deres 
felhővé állt össze, valahányszor lélegzett egyet. Sietve, mert minél előbb vissza akart jutni a konyha 
kellemes melegébe, lekaparta a deret az egyik bal oldali, húspogácsával teli doboz oldaláról. Mercer 
Meats - olvasta a feliratot. - I. OSZTÁLYÚ HAMBURGERPOGÁCSÁK, ZSÍRMENTESEK, 6. 
TÉTEL, 9-14-ES ADAG. GYÁRTVA: JANUÁR 12. FELHASZNÁLANDÓ: ÁPR. 1 -IG. 

Skip határozott mozdulattal feltépte a kartont, és kiemelt belőle egy tizenöt tucat húspogá-
csával teli, kisebb dobozt. A Paul mögötti hűtőhöz sietett vele, és az üres polcra rakta. 

- Rendben - figyelmeztette a konyhafőnököt. 



 - 20 - 

Paul nem válaszolt - figyelmét teljesen lekötötte az elkészült fasírtok szétosztása és a 
Rogertől kapott újabb megrendelés. Mihelyt felszabadult a keze, azonnal a hűtő felé fordult, benyúlt 
a dobozba, és kimarkolt belőle néhány húspogácsát. Mielőtt még becsukta volna a frizsidert, pillan-
tása megakadt a dátumon. 

- Skip! - kiáltotta. - Ide gyere, de azonnal! 
- Mi a baj? - kérdezte dühösen a fiú. Eszébe sem jutott elhagyni a helyét: éppen azzal volt el-

foglalva, hogy kiürítse a szemétvödröt. 
- Nem jót hoztál! - tett neki szemrehányást Paul. - Ez csak ma érkezett! 
- Na és? Mit számít? - kérdezte jól hallható nehezteléssel a hangjában Skip. 
- Rengeteget. Mindjárt elmagyarázom - válaszolta a konyhafőnök, és odakiáltott Rogernek: - 

Hány burger van még a huszonhatos után? 
Roger belenézett az előtte heverő listába: - Egy kell a huszonhetesnek, négy a huszonnyol-

casnak és három a huszonkilencesnek. Egyelőre ennyi. 
- Pontosan erre gondoltam - jelentette ki Paul. Rácsapta a markában lévő nyolc húspogácsát 

a sütőlapra, majd rögtön megfordult, hogy kivegye a kartondobozt a hűtőszekrényből. Amilyen el-
foglalt volt, nem vette észre, hogy az egyik fasírt nem feküdt el simán, hanem egy másikra támasz-
kodott. 

Paul intett Skipnek, hogy menjen utána, és a hűtőkamra felé tartva kezdte magyarázni: - Né-
hány hetente kapjuk a fagyasztott szállítmányokat. Ügyelnünk kell arra, hogy mindig a régebbieket 
használjuk fel először. 

Az ajtót kinyitva belépett a fagyasztóba, és hamar meg is találta a Skip által kinyitott gyűj-
tődobozt. Belerakta a hóna alatt cipelt kisebbet; és ráhajtotta a fedelét. 

- Látod a dátumot? - kérdezte, a címkére mutatva. 
- Igen. Látom - válaszolta Skip. 
- A többiek mind régebbiek - mondta Paul. - Először azokat kell elhasználni. 
- Előbb is szólhatott volna valaki! - háborgott Skip. 
- Most már tudod - utasította rendre Paul. - Gyere, segíts hátrébb rakni az újakat, és előrébb 

a régieket! 
 
Kim a mosdóból visszatérve némi nehézség árán bepréselte magát a Becky melletti szűk 

helyre. Rajtuk kívül hatan ültek még az asztalnál, köztük egy két év körüli, ketchuptól maszatos 
arcú kisgyerek. Éppen azzal volt elfoglalva, hogy műanyag kanállal szétcsapkodja félig elfogyasz-
tott hamburgerét. 

- Becky, nagyon kérlek, próbálj uralkodni magadon! - fordult a lányához Kim, igyekezve 
tudomást sem venni az idegesítő kétévesről. - Megígértem Gingernek, hogy mihelyt végzünk, el-
megyünk érte. 

Becky mélyen beszívta, és csak lassan eresztette ki a levegőt. Mogorvának látszott, ami 
csöppet sem volt jellemző rá. 

- Úgy történt, ahogy akartad - folytatta Kim. - Kettesben vacsorázunk, csak te meg én, és 
nem a Chez Jeanban. 

- Egy szóval sem kérdezted, hogy akarok-e vacsora után együtt lenni Gingerrel - válaszolta a 
lány. - Amikor beleegyeztél, hogy idejöjjünk, azt hittem, hogy egyáltalán nem kell találkoznom 
vele. 

Kim az állkapcsát megmerevítve félrefordult. Imádta a lányát, ugyanakkor tisztában volt az-
zal, hogy Becky felháborítóan önző tud lenni. Ráadásul szívsebészként hozzászokott ahhoz, hogy 
mindenki, aki - ha úgy tetszik - a csapatához tartozik, feltétel nélkül engedelmeskedik az utasításai-
nak. 

 
A dobozátrendezésből visszatérve Paul rettentően ideges, munkától hajszolt Rogert talált a 

helyén. 
- Hol voltál?! - kérdezte követelőző hangon az üzletvezető. - Minden a feje tetején áll! 
- Nyugalom - csitította Paul. - Nincs semmi baj. Falapátot ragadott, és kezdte berakni az 

odakészített; félbevágott zsömlékbe a megsült fasírtokat. Azt, amelyik a peremével egy másikra 
támaszkodott, félretolta, hogy az alatta lévőt is elvehesse. 
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- Harmincas rendelés! - kiáltotta Roger. - Két szimpla burger, és egy dupla. 
- Rendben! - szólt vissza Paul, és már nyúlt is a mögötte lévő hűtőszekrénybe a megfelelő 

húspogácsákért. A forró lapra dobta őket, és lapátjával igazított azon, amelyik nem feküdt simán. 
Mivel kapkodott, nem sikerült tökéletesen elhelyeznie, és mielőtt lelapíthatta volna, Roger újból 
elvonta a figyelmét dühös kiabálásával. 

- Ezt elszúrtad, az isten verje meg! Mi a fene van veled?! 
Paul falapátot tartó keze megállt a levegőben. 
- A huszonötös két dupla volt, nem két szimpla! - dühöngött Roger. 
- Elnézést! - válaszolta a konyhafőnök, és már fordult is a hűtőszekrényhez, hogy előkapjon 

két dupla nagyságú húspogácsát. Ezeket nemcsak odadobta, hanem alaposan rá is lapította a forró 
fémlapra - a dupla burgereknek kétszer annyi ideig tartó sütés kellett, mint a szimpláknak. 

- Közepesre süsd őket! - egészítette ki az utasítást Roger, és meg is lengette a rendelési cé-
dulát, mintegy fenyegetésül a séfnek. 

- Értem! - válaszolta Paul. Gyorsan megtöltött egy papírzacskót aranysárgára sült 
szalmakrumplival. 

Roger átvette tőle, a huszonötös tálcára rakta, és előrébb taszította a tálcát a kiadópulton. - 
Kész! - kiáltott hátra Paulnak. - A huszonhetes mehet. Hol a burger és a sült krumpli? Gyerünk, 
Paul! Igyekezz! 

- Jól van. Ne idegeskedj! - felelte a konyhafőnök. Lapátjával azért a húspogácsáért nyúlt, 
amelyik a sütési idő nagyobbik részében két másikra volt támasztva. Belecsúsztatta a szezámmagos 
cipóba, és rárakta a Roger által türelmetlenül odakészített papírtányérra. Szórt rá némi sült hagymát, 
majd sietve megtöltött egy zacskót sült krumplival. 

A kiadónál ügyeletet teljesítő tinédzser pár másodperc múlva beleszólt a pulton álló mikro-
fonba: - Huszonötös és haszonhetes kész! 

 
- Ezek mi vagyunk - mondta Kim, és már emelkedett is fel a szűk helyről. - Ha megettük, 

elmegyünk Gingerért. Légy szíves, viselkedj tisztességesen! 
- Jól van - válaszolta nem túl lelkesen Becky, és ő is felállt. 
- Majd én hozom! - figyelmeztette az apja. - Maradj csak! 
- Én akarom elkészíteni a magamét! - válaszolta a kislány. 
- Persze. El is felejtettem. 
Míg Becky különböző fűszereket, kiegészítőket rakott a hamburgerébe, Kim igyekezett ki-

választani a legkevésbé agresszív ízű salátaöntetet. Együtt mentek vissza az asztalukhoz és Kim 
örömmel tapasztalta, hogy a ketchuppal pancsoló totyogós már elment. 

Becky érezhetően felvidult, miután a szomszédos asztalnál ülő, ismerős srác kért egy keve-
set a sült krumplijából. Apja a komolyságát nehezen megőrizve figyelte őket, és éppen hozzá akart 
látni a leveséhez, amikor a zsebében megszólalt a telefon. Előkapta, és vételre állítva sietve a fülé-
hez szorította. 

- Dr. Reggis - szólt bele a készülékbe. 
- Itt Nancy Wamen - válaszolt az egyik kórházi ápolónő. - Azért telefonálok, mert Mrs. Ar-

nold követeli, hogy azonnal jöjjön a férjéhez. 
- Mi a baj?! - kérdezte fáradtsággal vegyes megütközéssel Kim. 
Becky két kézbe fogta a hamburgerét, és összeszorította, de amikor beleharapott, még úgy is 

kihullott belőle néhány hagymaszirom. Nem nyúlt utánuk, módszeresen, lassan majszolni kezdte a 
jókora falatot, és közben enyhén csodálkozva nézte a kezében tartott maradékot. 

- Mr. Arnold nagyon nyugtalan - válaszolta Nancy. - Azt mondja, kezd elmúlni a fájdalom-
csillapítók hatása. Érzett néhány görcsöt is. 

Becky az apja karjáért nyúlt, megpróbálta ráirányítani figyelmét a félbeharapott húspogácsá-
ra. Kim intett neki, hogy várjon, és visszaszólt a nővérnek: - Erőseket? 

- Nem igazán - felelte Nancy. - Ahhoz mindenesetre elegendőek voltak, hogy kétségbeessen. 
- Ellenőrizzék a káliumszintet, és duplázzák meg a fájdalomcsillapító-adagot! Van intenzív 

ügyeletes? 
- Igen, dr. Silver. De jobb volna, ha bejönne. Mrs. Arnold ragaszkodik hozzá! 
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- Azt elhiszem! - nevetett Kim. - Várjuk meg előbb a laboreredményt! Nézze meg, nem fú-
jódott-e fel a hasa! 

Az utasítást kiadva Kim azonnal szétkapcsolt. Mrs. Arnold kezdett nagyon az idegeire men-
ni. 

- Nézd! - mutatta a hamburgerét Becky. 
Kim látta ugyan a húspogácsa közepén húzódó rózsaszínű csíkot, de gondolatait túlságosan 

lekötötte a hívás a kórházból; úgyhogy nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget. - Hmm. 
Amikor olyan idős voltam, mint most te, kifejezetten így szerettem a hamburgert - mondta. 

- Tényleg? - kérdezte Becky. - Elég gusztustalan. 
Némi gondolkodás után Kim úgy döntött, az lesz a legjobb, ha személyesen beszél az inten-

zív osztály ügyeletesével, és rögtön hívta is a kórházat. - Csak így tudtam megenni - felelte 
Beckynek, miközben várta, hogy a csöngés kimenjen. - Közepesen megsütve, egy karika nyers vö-
röshagymával, nem zsírtól csöpögve, és pláne nem ezzel a rengeteg kulimásszal. 

A kórház telefonközpontosa végre rászánta magát, hogy válaszoljon, és Kim rögtön kérte, 
hogy adja neki dr. Alice Silvert. 

Becky a hamburgerére nézett, vállat vont, és újabbat harapott belőle. Magában kénytelen 
volt elismerni, hogy a húspogácsa nagyon finom. 

 
4. fejezet 

Szombat, január 17. 
 
Kim bekanyarodott a sarkon, fékezett, és lassan gurult a házához. Jókora, Tudor-stílusú épü-

letben lakott, növénnyel bőségesen beültetett, kellemes elővárosi negyedben. Valamikor a ház is 
elegáns volt, most azonban már erősen elhanyagoltnak látszott. Ősszel nem volt, aki összegereb-
lyézze körülötte a lehullott leveleket, amelyek megbarnult, nedves szemétként borították be az el-
sárgult, élettelen füvet. A ház festése is erősen pattogzott már, felújításra szorult volna, a zsalugáte-
rek egy része pedig kajlán lógott meglazult zsanérjain. A tetőn itt-ott lyukak látszottak, a lecsúszott 
cserepek az ereszcsatornában árválkodtak. 

Kilenc óra volt, borús téli reggel, a környék teljesen kihalt. Kim életnek semmilyen nyomát 
sem látta, miközben a garázsa elé kanyarodott. A szomszédjának még az újságjai is a bejárat előtti 
járdán hevertek, senki nem vette a fáradságot, hogy kimenjen értük. 

Kim otthona belül is nagyjából úgy nézett ki, mint kívülről. Bútorai, szőnyegei, egyéb be-
rendezési tárgyai erősen megfogyatkoztak, mert Tracy elvitte, amire igényt tartott. Ráadásul hóna-
pok óta nem volt nagytakarítás. A nappali kifejezetten olyan volt, akár az elhagyott bálterem, az 
egyetlen fotellel, a nem túl nagy szőnyeggel, az állólámpával és az apró telefonasztalkával. 

Kim a hall falához támaszkodó konzolasztalkára hajította a kulcscsomóját, és az ebédlőn át 
az egybenyitott konyhába indult. Közben Beckyt szólította, de választ nem kapott. A mosogatóra 
nézett - nem volt benne egyetlen piszkos edény sem. 

Szokása szerint nem sokkal öt után ébredve fölkelt, és bement a kórházba, megnézni a bete-
geit. Arra számított, hogy mire hazaér, Becky is fent lesz, indulásra készen. 

- Becky, te hétalvó, mi van veled?! - kiáltotta, nekivágva a lépcsőnek. Éppen a tetejére ért, 
amikor hallotta, hogy a lánya kinyitja a hálószoba ajtaját. Egy pillanattal később már látta is - háló-
ingben, borzas hajjal, alvástól bedagadt szemmel. 

- Mi történt? - kérdezte Kim. - Azt hittem, régen készen leszel, mire hazaérek, és alig várod, 
hogy korcsolyázni menjünk. Gyerünk, öreglány! Igyekezz! 

- Nem érzem jól magam - válaszolta, szemét az öklével megdörzsölve Becky. 
- Hogyhogy? - hökkent meg Kim. - Mi a baj? 
- Fáj a hasam. 
- Nem hiszem, hogy komolyabb baj lenne. Állandóan érzed, vagy csak időnként? 
- Időnként - felelte Becky. 
- Pontosan hol? - faggatózott tovább Kim. 
A kislány bizonytalan mozdulattal a hasa alsó részére mutatott. 
- Hidegrázás? - Kim, hogy megnézze, nincs-e láza, a lánya homlokára tette a kezét. 
Becky nemet intett. 
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- Biztosan elrontottad a gyomrodat. Tiltakozik szegény a tegnapi vacsora ellen. Zuhanyozz, 
öltözz fel: közben megcsinálom a reggelit! De siess! Nem akarom, hogy anyád szemrehányást te-
gyen, mert lekéstük a korcsolyaedzést. 

- Nem vagyok éhes - tiltakozott Becky. 
- Biztosan az leszel, ha lezuhanyoztál - hárította el a kifogást Kim. - Odalent találkozunk. 
A konyhába visszatérve gabonapelyhet, tejet és gyümölcslevet vett elő, és a lépcső aljából 

már éppen fel akart kiabálni Beckynek, amikor meghallotta a zuhany zubogását. A konyhába visz-
szatérve a falra szerelt telefonért nyúlt, és Ginger számát tárcsázta. 

- A kórházban minden oké - mondta, meghallva a lány jelentkezését. - Mind a három frissen 
operált jól van, bár Arnoldék, különösen Gertrude Arnold, kezdenek az idegeimre menni. 

- Igazán örülök - válaszolta élesen a lány. 
- Most meg mi bajod? - fortyant fel Kim. Hajnalban nézeteltérése volt az egyik ügyeletes 

nővérrel, és szerette volna, ha a nap további része vitatkozás nélkül telik el. 
- Számítottam rá, hogy este találkozunk - válaszolta Ginger. - Nem igazság, hogy... 
- Légy szíves, és itt hagyd abba! - vágott a szavába Kim: - Nagyon kérlek, ne kezdjük elöl-

ről! Elegem van ebből az ostobaságból! Ráadásul Becky sem érzi jól magát. 
- Mi a baj?! – Ginger hangján érezhető volt, hogy őszintén aggódik. 
- Nem komoly, csak egy kis hascsikarás - válaszolta Kim. Már éppen azon volt, hogy bő-

vebben is kifejtse a dolgot, amikor meghallotta lánya közeledő lépteit. - Már jön is! - kiáltotta a 
kagylóba. - Figyelj! Találkozzunk a korcsolyapályán, a bevásárlóközpontban! Szia! 

Éppen a helyére akasztotta a kagylót, amikor Becky megjelent az ajtóban. Kim fürdőköntöse 
olyan nagy volt rá, hogy az alját a padlón húzta, az ujja pedig kis híján a lábát verdeste. 

- Gabonapehely, tej, gyümölcslé az asztalon! - jelentette Kim. - Jobban érzed magad? 
Becky nem válaszolt, csak a fejét rázta. 
- Mit akarsz enni? 
- Semmit. 
- Valami feltétlenül kell a gyomrodba - mondta Kim. - Mit szólnál egy adag Pepto-

Bismolhoz? Hátha megjön tőle az étvágyad. 
A kislány fintora önmagáért beszélt. - Iszom inkább egy pohár gyümölcslevet – ajánlotta. 
A bevásárlóközpont üzleteinek nagyobbik része még ki sem nyitott, amikor Kim és Becky 

végighaladt a korcsolyapályához vezető széles úton. A kislány nem mondta, de látszott rajta, hogy 
sokkal jobban érzi magát. Mielőtt elindultak, evett néhány kanál gabonapelyhet, és a kocsiban is 
úgy viselkedett, mint mindig - egész úton be nem állt a szája. 

- Itt maradsz az edzés végéig? - kérdezte menet közben az apját. 
- Úgy terveztem - válaszolta Kim. - Szeretném látni azt a tripla axelt, amiről már annyit me-

séltél. 
A pályához közeledve átadta Beckynek a korcsolyákat. Hosszú sípszót hallottak, ami jelezte, 

hogy befejeződött az előző óra. 
- Tökéletes időzítés - állapította meg elégedetten Kim. Becky leült a padra, és rögtön nekilá-

tott kioldozni a sportcipőjét. Kim addig szórakozottan körbehordozta a tekintetét a csemetéiket elkí-
sérő szülőkön, többségükben anyákon. Kelly Anderson is köztük volt - a riporternő a korai időpont 
ellenére makulátlanul nézett ki, a frizurája olyan volt, mintha egyenesen a fodrásztól érkezett volna. 
Elmosolyodott, mire Kim továbbfordult, úgy tett, mintha észre sem vette volna. 

Beckyvel nagyjából egykorú kislány lépett ki a pályáról, és a korcsolya hegyén egyensú-
lyozva a padhoz tipegett. 

- Szia - köszönt Beckynek, aki rögtön viszonozta is a köszönést. 
- Á, csak nem a kedvenc szívsebészem?! 
Kim megfordult, és kellemetlen érzéssel vette tudomásul, hogy Kelly áll mögötte. 
- Ismeri a lányomat? - kérdezte a riporternő. Kim a fejét rázta. 
- Caroline! Mutatkozz be dr. Reggisnek! 
Kimnek csöppnyi kedve sem volt ugyan a beszélgetéshez, de azért üdvözölte a kislányt, és 

Beckyt is bemutatta Kellynek. 
- Milyen csodás véletlen, hogy megint összefutottunk! - lelkesedett Kelly, miután kezet fo-

gott Beckyvel. - Látta a tegnap esti tizenegy órás riportomat a kórházösszevonásról? 
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- Nem - válaszolta tömören Kim. 
- Sajnálhatja. Biztosan élvezte volna. A híradó elején vetítették, és mindenki azt mondta, 

hogy egyértelműen a magáé volt a műsor. Tudja, a nyereségre törekvésről tett megjegyzése miatt. 
Megállás nélkül csörögtek utána a telefonok, amit a főnök különösen szeret. 

- Ez is csak arra figyelmeztet, hogy jobban teszem, ha többé nem állok szóba magával - vá-
laszolta Kim. 

- Óvatosan, dr. Reggis! - figyelmeztette vidáman Kelly. - Még képes lesz rá, és durván bele-
gázol az érzéseimbe. 

- Kim! - hallatszott a korcsolyapálya másik oldaláról egy kiáltás. - Itt vagyok. 
Ginger érkezett meg, és hevesen integetve feléjük indult. Húszas évei első felében járó, ma-

gazinok címoldalára kívánkozó alakú lány volt, dús, szabadon röpködő, szőke hajjal, hosszú, töké-
letes lábbal. Ha nem Kim rendelőjének az előszobájában ült szolid titkárnőként, arra törekedett, 
hogy az értelmezése szerinti leglezserebb, szexis formáját mutassa. Aznap reggel feszes farmert 
választott, rövid, lapos hasát szabadon hagyó pamuttrikót, és az aerobic iránti szenvedélyét kifejező 
homlokpántot, bolyhos csuklószorítóval. Puha, kipárnázott sportcipőt vett, a kabátját pedig távolról 
sem véletlenül - a kocsijában hagyta. 

- Jesszusom! - szisszent fel önkéntelenül is Kelly, meglátva a határozott léptekkel közeledő 
lányt. - Mit keresek én itt? Már látom is a szalagcímeket: Neves szívsebész izgató kalandja az 
aerobicedzővel! 

- A titkárnőm - válaszolta Kim, megpróbálva elejét venni a további bonyodalmaknak. 
- Biztos voltam benne - mondta Kelly. - De nézze ezt az alakot! És a kislányos lelkesedést! 

Elég meglátni, rögtön vén csoroszlyának érzi magát az ember! 
- Mondtam, hogy a titkárnőm! - pattogott Kim. 
- Kétségbe vontam, akár egy szóval is? - érdeklődött ártatlanul a riporter. - Éppen ezért ér-

dekel. A belgyógyászom és a szemorvosom is azért vált el, hogy feleségül vegye a titkárnőjét. Hatá-
rozottan érzem a jó kis sztori szagát. Mi ez? A szokásos, középkor felé hajló férfiakra jellemző, 
kapuzárás előtti közjáték? 

- Állítsa le magát! - mordult rá dühösen Kim. 
- Ugyan már, dr. Reggis! Maguk szívsebészek hajlamosak, hogy rendkívüli embernek higy-

gyék magukat. Ha feleannyi idős nőkkel akar járni, mint maga, hozzá kell szoknia az ilyesfajta 
megjegyzésekhez. 

Becky Caroline-hoz hajolt, és halkan a fülébe súgta: - Figyelj! Itt jön apám új csaja! - Fel-
állt, és a pályára lépve sebesen beljebb siklott. 

Ginger közben odaért, és mielőtt Kim rájött volna mire készül, sikerült jókora, csattanós pu-
szit elhelyeznie az arcán. - Szervusz, drágám! - mondta vidáman. - Tudom, hogy csúnyán viselked-
tem ma reggel a telefonban. Nagyon hiányoztál. 

- Hmm. Úgy tűnik nem túl szigorúan szakmai a viszonyuk - jegyezte meg Kelly. - A rúzsfolt 
a tanú rá. 

Kim a keze fejével sietve megtörölte az arcát. 
- Jaj! - sikkantotta Ginger, meglátva a vérvörös ajaknyomot. - Mindjárt leszedem! 
Ujjai végét megnyalva sietve szétdörzsölte a foltot, még mielőtt Kim észbe kapott volna. 
- Tökéletes - kommentálta a történteket Kelly. 
Ginger hozzá fordult, és rögtön fölismerte benne az ünnepelt helyi sztárt. - Kelly Anderson! 

- mondta lelkesen. - Micsoda véletlen! Imádom a műsorait! 
- Köszönöm - válaszolta Kelly. - Maga pedig... 
- Ginger Powers. 
- Örülök, hogy megismertelek, Ginger - váltott rögtön tegezésre az újságíró. - Tessék a név-

jegyem! Összejöhetnénk valamikor. 
- Nagyszerű lenne! - Ginger őszinte mosollyal vette át a kártyát. - Örülnék neki. 
- Remek. Készülök néhány, az egészségügyről szóló riportra, és mindig szeretem kikérni a 

hozzáértők véleményét. 
- Interjút akarsz készíteni velem?! - Ginger alig akart hinni a fülének. 
- Miért ne? - kérdezte Kelly. 
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- Őt kellene kérdezned, nem engem - válaszolta a lány, Kimre mutatva. - Mindent tud a gyó-
gyításról. 

- Úgy látom, jó véleménnyel vagy a doktorról. Igazam van? 
- Még kérdezed?! - adta a megbotránkozót Ginger. - A világ legjobb szívsebésze. És a leg-

vonzóbb is. - Megpróbált a férfi arcába csippenteni, de Kim ezúttal résen volt, és nem engedte. 
- Azt hiszem, ideje mennünk - zárta le a beszélgetést Kelly. - Gyere, Caroline! Vedd a kabá-

todat, siessünk! Feltétlenül hívjál fel, Ginger! Igazán szeretnék beszélni veled! Kim, most, hogy 
találkoztunk, már tökéletesen értem, miért ragaszkodik hozzá. 

Kelly és Caroline elindult, a holmikat Kelly cipelte, miközben lánya hosszú kabátja begom-
bolásával bajlódott. 

- Igazán kedves - mondta a távozó riporter után nézve Ginger. 
- Cápa! - mondta Kim. - Nehogy szóba állj vele! 
- Miért? 
- Ahányszor találkoztunk, eddig csak bajom lett belőle. 
- Pedig biztosan érdekes lenne - próbált alkudozni Ginger. 
- Figyelj! Ha szóba állsz vele, elbúcsúzhatsz az állásodtól, és tőlem is - figyelmeztette Kim. 

- Megértetted? 
- Jól van, na! De dühös vagy! Elárulnád, mi a bajod? 
Mielőtt a férfi válaszolhatott volna, a bemelegítést befejezve Becky odasiklott hozzájuk. 
- Kihagyom az edzést - mondta, és már jött is ki a jégről, hogy a padra ülve oldozni kezdje 

korcsolyacipője fűzőjét. 
- Miért? - kérdezte Kim. 
- Jobban fáj a gyomrom, mint amikor elindultunk - válaszolta a kislány. - És vécére kell 

mennem, de nagyon! 
 

5. fejezet 
Vasárnap, január 18. 
 
Kim belelapozott Harvey Arnold dossziéjába. Nyolc körül járt az idő, az éjszakás nővérek 

jelentéseik utolsó mondataival voltak elfoglalva, úgyhogy Kim az egy szem ügyeletest leszámítva 
egyedül tartózkodott a bokszban. 

Átnézte a nővérek feljegyzéseit, hogy megtudja, pontosan mi történt előző nap és éjszaka, 
közben többször elmosolyodott. Néhány megfogalmazásból egyértelműen kiderült, hogy Mrs. Ar-
nold az ápolónőknek is legalább annyi gondot okozott, mint neki. Az is nyilvánvalóvá vált belőlük, 
hogy Mr. Arnold állapota kielégítő. Ezt a benyomását erősítették az előző napi laboratóriumi vizs-
gálati eredmények is. Kim elégedetten rakta vissza a rekeszbe a dossziét, és elindult, hogy megnéz-
ze a beteget. 

Mr. Arnold az ágyában ült, reggelizett, és közben tévét nézett. Kim megállt néhány pillanat-
ra az ajtóban, és elgondolkodott azon, milyen óriási fejlődésen ment át mindössze néhány évtized 
alatt a szívsebészet. Tanúbizonyság rá a hetvenéves férfi, aki negyvennyolc órája még halálos be-
tegnek számított, és nyitott szívműtétet kellett végezni rajta. A szívét mesterségesen leállították, 
felnyitották és megjavították, most pedig már jó állapotban volt, gyakorlatilag fájdalommentes, és 
élvezte élete jobbra fordulását. Kim nem tehetett róla, felháborította, hogy ezt az eredményt a gaz-
dasági környezet miatt nem a valódi értékén mérik. 

- Hogy érzi magát, Mr. Arnold? - érdeklődött. 
- Egészen jól - válaszolta a férfi, miután szalvétájával megtörölte a száját. A felesége nélkül 

egészen kellemes ember volt. Akkor kezdtek csak röpködni körülötte a szikrák, ha a felesége mel-
lette volt. 

Kim a reggelit félbeszakítva ellenőrizte, milyen kötést raktak a betegre, és a testéből csövön 
elvezetett váladék mennyiségét is. Mindent megfelelőnek talált. 

- Biztos abban, hogy fogok még tudni golfozni? - kérdezte Mr. Arnold. 
- Tökéletesen - felelte Kim. - Meg fog tudni csinálni mindent, amit akar. 
- Szóval itt van, doktor! - hallatszott az ajtóból Mrs. Arnold hangja. – Örülök, hogy végre lá-

tom magát! Külön ügyeletes ápolónőt akarok a férjem mellé, érti?! 
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- Mi a baj? - fordult az asszonyhoz Kim. 
- Mi a baj? - visszhangozta a kérdést Mrs. Arnold. - Megmondom én magának, mi a baj'. Az, 

hogy vészesen hanyagok az ápolónők. Néha órák telnek el anélkül, hogy egyet is látnánk közülük. 
És amikor Harvey csönget nekik, akkor sem igyekeznek. 

- Nyilván azért, mert úgy gondolják, hogy Mr. Arnold állapota kielégítő. Azok körül sürgö-
lődnek inkább, akiknek igazán nagy szükségük van rá. 

- Ne jöjjön ilyen kifogással! Állandó ápolónőt akarok, aki csak a férjemre vigyáz - makacs-
kodott Mrs. Arnold. - Küldök valakit, akivel megbeszélheti a dolgot - ígérte Kim. 

Az engedékeny hangtól az asszony megnyugodott valamelyest, de azért nem adta fel teljesen 
a harciasságát. Csak ne sokáig várasson! 

- Megnézem, mit tehetek. 
Az ügyeleti pulthoz visszatérve Kim szólt, hogy hívják oda az AmeriCare valamelyik tiszt-

viselőjét, tárgyaljon Mrs. Arnolddal, utána pedig, miközben liftre várt, egyfolytában szélesen vi-
gyorgott. Szerette volna hallani a beszélgetést, sajnos nem ért rá, de már a puszta gondolata is an-
nak, hogy nehéz perceket szerezhet az egészségbiztosító fafejű bürokratáinak, elégedettséggel töl-
tötte el. 

Bepréselte magát a vasárnap délelőtthöz képest szokatlanul zsúfolt liftbe, és éppen fehér kö-
penyes kolléga mellé került. John Markham, M. D. gyerekgyógyász - olvasta a mellén a feliratot. 

- Elnézést! - szólította meg. - Meg tudná mondani, nincs-e mostanában az iskoláskorúaknál 
valamilyen gyakori vírusos gyomorfertőzés? 

- Nem találkoztam vele. Elég sok ugyan a beteg, de a legnagyobb részük influenzás. Miért 
kérdezi? 

- A lányomnak kellemetlen gyomorpanaszai vannak. 
- Mik a tünetek? - kérdezte John. 
- Hascsikarással kezdődött tegnap - válaszolta Kim. - Aztán erős hasmenés következett. A 

szokásos gyógyszereket adtam neki. 
- Segítettek? 
- Először úgy látszott, de aztán éjszaka visszajöttek a tünetek. 
- Szédülés, hányinger? 
- Enyhe szédülést érez, de nem hányt. Egyelőre legalábbis. Étvágya viszont csöpp sincs. 
- Láza? 
- Az sem. 
- Ki a gyerekorvosuk? 
- George Turner volt, de az összevonás után elköltözött. 
- Ismerem dr. Turnert. Remek orvos - jelentette ki John. 
- Igen - értett egyet a megállapítással Kim. - Visszament a bostoni gyermekkórházba. 
- Komoly veszteség. De térjünk vissza a lányához! Abból, amit mondott, ételmérgezésre 

gyanakszom. 
- Valóban? Azt hittem, ételmérgezés mindig teljes erővel hat, rögtön ledönti a lábáról a be-

teget. 
- Nem feltétlenül - magyarázta a gyerekorvos. - Számtalan formája lehetséges. A tartós has-

menés leginkább arra utal, az esetek túlnyomó többségében az szokta kiváltani. Évente két-
háromszázmillió eset szokott előfordulni. 

A lift megállt, John kiszállt. 
- Remélem, hamar rendbe jön a lánya - szólt vissza, mielőtt becsukódott volna az ajtó. Kim a 

fejét csóválta. 
- Hallotta? - kérdezte hitetlenül egy másik, a liftben maradt orvostól. - Évente két-

háromszázmillió ételmérgezés! Ez őrület! Azt jelenti, hogy az ország minden lakosa megkapja 
évente egyszer. 

- Ez nem lehet igaz! - ámuldozott a szolgálat után éppen hazafelé tartó ápolónő. 
- Sajnos, az - válaszolta az orvos. - A legtöbben föl sem ismerik a tüneteit, "gyomorinfluen-

záról" beszélnek. Ilyen betegség persze nem létezik. 
- Ijesztő. Az ember hajlamos lesz, hogy kétszer is meggondolja, menjen-e étterembe - állapí-

totta meg Kim. 
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- Odahaza ugyanolyan könnyen meg lehet kapni - szólalt meg egy nő a lift másik feléről. - 
Főleg maradékoktól, és helytelenül tárolt baromfihústól. 

Kimnek az a kellemetlen érzése támadt, hogy a liftben mindenki többet tud az ételmérgezés-
ről, mint ő. Hazafelé menet is egyfolytában ezen törte a fejét. Az adat, miszerint az Egyesült Álla-
mokban évente két-háromszázmillió eset fordul elő, nagyon megdöbbentette. Ha a statisztika igaz, 
morfondírozott, miért nem találkozott a betegség valamelyik formájának leírásával gyakori szakmai 
olvasmányai során. Akkor is ez járt még az eszében, amikor az előszobába lépve ledobta a kisasz-
talra a kulcscsomóját. Elhatározta, mihelyt ideje engedi, kiszed az Internetből minden, az ételmér-
gezésre vonatkozó adatot. Meghallva a konyhából a televízió hangját, egyenesen arra indult. 
Gingert a pultnál találta, amint éppen a falra szerelt konzervnyitóval küszködött. Feszes, a képzelet-
re csak nagyon keveset bízó tornadressz volt rajta. Minden szombaton és vasárnap szinte vallásos 
hevülettel vetette bele magát az aerobicba. Becky a szoba heverőjén feküdt, és rajzfilmet nézett. 
Nyakáig húzta a sötétzöld gyapjútakarót, és az erős kontraszt is hozzájárulhatott ahhoz, hogy na-
gyon sápadtnak látszott. 

A kislány rosszulléte miatt az előző estét otthon töltötték. Ginger csirkét csinált, de Becky 
csak néhány falatot evett belőle. Ginger éjszakára is ott maradt, Kim pedig csak remélni tudta, hogy 
elviselhetően kijöttek egymással, amíg ő a kórházban volt. 

- Szervusztok! - küszönt rájuk hangosan. - Megjöttem! 
Egyikük sem viszonozta az üdvözlést. 
- A fenébe! - mérgelődött Ginger. - Nem működik ez a vacak! 
- Mi a baj? - kérdezte melléje lépve Kim. Ginger felhagyott a reménytelennek látszó kísér-

lettel, és dühösen csípőre vágta a kezét. 
- Nem tudom kinyitni a dobozt - felelte zsémbesen. 
- Majd én. - Kim a konzervért nyúlt, de mielőtt a nyitó alá rakta volna, megnézte a címkéjét. 

- Mi ez? - kérdezte. 
- Csirkeleves, ahogy rá van írva. 
- Minek neked reggel kilenckor csirkeleves? 
- Beckynek akarom adni - válaszolta Ginger. - Anyám mindig ezt itatott velem, ha hasmené-

sem volt. 
- Mondtam neki, hogy nem vagyok éhes! - kiabálta a heverőről Becky. 
- Anyám nagyon jól tudta, mi gyógyítja meg a gyomorrontást. 
Kim lerakta a dobozt, a pult mögül kilépve átment a szobába, és Becky homlokára tette a 

kezét, hogy megnézze, nincs-e láza. A kislány arrébb húzódott, hogy véletlenül se mulasszon el 
egyetlen pillanatot se a rajzfilmből. 

- Jobban érzed magad? - kérdezte Kim. Melegnek találta a homlokát, de gyanította, hogy in-
kább az ő keze hideg. 

- Ugyanúgy - válaszolta Becky. - Nem akarok enni. Attól csak még jobban fog fájni a ha-
sam. 

- Muszáj ennie - szólt Ginger: - Este is alig evett. 
- Ha nem kívánja, ne egyen - felelte Kim. 
- De hányt is. 
- Igaz ez, Becky? - fordult a lányához Kim. A hányás új tünet volt. 
- Csak keveset. 
- Talán meg kellene mutatni orvosnak - állt elő újabb ötlettel Ginger. 
- Szerinted én mi vagyok? - fortyant fel Kim. 
- Tudod, hogy értem - próbálta békíteni a lány. - A világ legjobb szívsebésze vagy, de nem 

biztos, hogy a gyerekek gyomorrontásához is ugyanúgy értesz. 
- Mi volna, ha hoznál egy hőmérőt? - kérdezte Kim. 
- Hol találom? 
- Odafent, a fürdőszobában. A jobb felső fiókban. 
- Tart még a hascsikarás? - érdeklődött Kim, miután Ginger fölment az emeletre. 
- Igen. 
- Erősebb vagy gyengébb, mint tegnap? 
- Nagyjából ugyanolyan - felelte Becky. 
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- Hasmenés? 
- Muszáj erről beszélnünk? - kérdezte a kislány. - Olyan gusztustalan. 
- Jól van, tökmag! - hagyta rá az apja. - Szerintem pár órán belül rendbe jössz. Mi volna, ha 

ennél pár falatot? 
- Nem vagyok éhes. 
- Rendben. De rögtön szólj, ha megkívánsz valamit! 
 
Sötét volt már, amikor Kim megállt Tracy háza előtt. Kiszállt, megkerülte az autót, és kinyi-

totta Becky oldalán az ajtót. A kislány pokrócba tekerőzve ült az első ülésen. 
Kim kisegítette a kocsiból, és fogta a karját, amíg fölmentek a lépcsőn. Becky a nap nagy ré-

szét a heverőn fekve, tévénézéssel töltötte. Kim csengetésére Tracy hamar ajtót nyitott, és üdvözölni 
akarta a lányát, de a mondat közepén elhallgatott, meghökkenve ráncolta a homlokát. 

- Minek a takaró? - kérdezte, előbb Kimre, majd ismét Beckyre pillantva. - Gyertek! 
A kislány ment elöl, Kim szorosan a nyomában. 
- Mi történt? - faggatózott Tracy, miután becsukta mögöttük az ajtót. Félrehúzta a takarót 

Becky arcáról. - Sápadt vagy. Nem jól érzed magad? 
A kislány szeme sarkában kibukkanó könnycseppet látva szorosan magához ölelte a gyere-

ket, közben dühös számonkérő pillantást vetett volt férjére. 
- Csak gyönge kicsit - mondta védekezőn Kim. 
Tracy eltolta magától a szemét törölgető Beckyt, hogy alaposabban megnézhesse. - Sápadt 

vagy - állapította meg. - Mi a baj? 
- Kis gyomorrontás - válaszolta a gyerek helyett Kim. - Legföljebb enyhe mérgezés. Beszél-

tem gyerekgyógyásszal, arra gyanakszik. 
- Ha enyhe, akkor mitől ilyen sápadt? - Tracy a kezét Becky homlokára tette. 
- Nincsen láza - figyelmeztette Kim. - Csak hascsikarása és hasmenése. 
- Adtál neki valamit? 
- Persze. Kapott Pepto-Bismolt és Imodiumot is. 
- Hatott? 
- Valamennyire. 
- Ki kell mennem! - szólt közbe panaszosan Becky. 
- Jól van, drágám! Menj föl! Mindjárt megyek én is. 
Becky a takarót szorosan összefogva, felsietett a lépcsőn. 
- Jézusom; Kim! - támadt rá indulattól kipiruló arccal a férfira Tracy, miután kettesben ma-

radtak. - Nem egészen negyvennyolc órát töltött nálad, és már beteg! Mit csináltál vele? 
- Gondolhatod, hogy semmit, ami megárthatott neki. 
- Jobban tettem volna, ha nem megyek sehová! - dühöngött az asszony. 
- Ugyan, hagyd már! - Kim kezdte elveszíteni a türelmét. - Becky ugyanúgy megbetegedhe-

tett volna akkor is, ha itthon maradsz. Ha vírusfertőzése van, azt megkaphatta már akkor, amikor 
még itthon voltál. 

- Az előbb ételmérgezésről beszéltél - válaszolta Tracy. 
-A kórházi gyerekorvos mondta, de ő is csak találgatott. 
- Főzött valamit Ginger? - kérdezte gyanakodva Tracy. 
- Igen. Nagyszerű csirkét csinált tegnap estére. 
- Csirkét! - kiáltott fel Tracy. - Gondolhattam volna. Biztosan attól lett beteg. 
- Szóval már ezért is Gingert vádolod? - kérdezte gúnyosan Kim. - Nagyon utálod, ugye? 
- Nem utálom - válaszolta az asszony. - Már nem. Tökéletesen közömbös számomra. De az 

tény, hogy fiatal, nincs tapasztalata a konyhában: Akinek van főzési gyakorlata, az tudja, milyen 
óvatosan kell bánni a csirkével. 

- Azt hiszed, te mindenhez értesz. Közlöm veled, hogy Becky alig nyúlt az ételhez. Ráadásul 
már szombat reggel kezdte rosszul érezni magát, úgyhogy ha valóban ételmérgezése van, azt csak 
az Onion Ringben szedhette össze, a Prairie Highwayn, annak a nagyképű, dicsekvő barátodnak az 
éttermében. 

Tracy az ajtóhoz lépett, és szélesre tárta. - Jó éjszakát, Kim! - mondta élesen. 
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- Szeretnék közölni még valamit! - válaszolta dühösen a férfi. – Utálom, ha megpróbálsz 
úgy lefesteni Beckynek, mintha undorító szörnyeteg lennék csak azért, mert biztatom, hogy indul-
jon el az országos bajnokságon. 

- Nem szoktam minősíteni előtte azt, amit vele kapcsolatban mondasz - hárította el a szem-
rehányást Tracy. - Amikor szólt, hogy nem akar indulni a versenyen, egyetértettem vele, és csak 
annyit mondtam, hogy te valószínűleg megpróbálod majd rábeszélni. 

Kim villámló tekintettel nézte az asszonyt. A felsőbbrendűséget sugárzó modor, amit Tracy 
magára öltött, valahányszor vitatkoztak, mindig dühítette, de most a szokásosnál is jobban felhábo-
rította, hogy szükségesnek tartotta előre figyelmeztetni a lányukat arra, mit fog mondani. 

- Jó éjszakát, Kim! - búcsúzott nyomatékosan Tracy. Keze a kilincsen volt, nem engedte be-
csukódni az ajtót. Kim szó nélkül kicsörtetett a házból. 

 
6. fejezet 

Hétfő, január 19. 
 
Az ébresztőóra negyed hatra volt beállítva, de elvétve fordult csak elő, hogy meg is tudott 

szólalni. Kim rendszerint a csörgés előtt felébredt, és lenyomta a gombot, hogy az éles, fülsértő 
hang ne zavarja a nyugalmát. Gyakorló orvos kora óta korán ébredt, és ez a hajnal sem volt kivétel. 
Koromsötétben kelt ki a meleg ágyból, és meztelenül a fürdőszobába indult. 

Rutinos mozdulattal húzta félre a nehéz üvegajtót, és állította teljes erőre a zuhanyt. Tracy is 
jobban szeretett zuhanyozni, mint kádban fürödni, és a fürdőszoba volt az egyetlen helyiség, amit 
tíz éve, amikor a házat megvették, teljesen átalakították. A fürdőkádat és mellőle a kis zuhanyt ki-
dobatták, és a helyükre háromszor másfél méteres zuhanyfülkét építtettek. Három fala márványlap-
ból volt, a negyedik pedig egy centi vastag üvegből, jókora U-alakú, sárgaréz kilinccsel. Kim sze-
rint bármelyik lakberendezési magazinba bekerülhetne utánzásra érdemes példaként. 

Reggelire fánkot evett csak, és tejeskávét ivott a szomszédos Dunkin' Donutsban. Hat órakor 
már a rendelőjében volt, szakvéleményt diktált, és csekket írt alá. Háromnegyed hétkor 
mellkassebészetre szakosodott gyakorló orvosoknak tartott vizitet a kórházban, és ilyenkor ellen-
őrizte az általa operált betegeket is. Fél nyolckor az egyik tanácsteremben volt, a naponta kötelező-
en ismétlődő, kórházi megbeszélések egyikén. 

Az orvosértekezlet után mellkassebész kollégákkal konzultált, és mivel a megbeszélés kissé 
elhúzódott, késett a sebészeti nagyvizitről, amelyen egyik hármas billentyűcserén átesett betegét 
kellett bemutatnia a jelenlévőknek. 

Tízkor visszatért a rendelőjébe, és elégedetlenül vette tudomásul, hogy már el van maradva 
aznapi teendőivel. Ginger fél és háromnegyed tízre rendelt be két beteget, akiket Cheryl Constanti-
ne, az asszisztensnője már be is küldött a két vizsgálóba. 

Egész délelőtt meg nem állt, egymást követték a páciensek. Ebédre Ginger szendvicset ren-
delt neki, és azt is úgy kapta be, hogy közben katéteres vizsgálatok eredményeit futotta át, röntgen-
felvételeket nézegetett. Volt egy sürgős telefonhívása is - Salt Lake Cityből kereste egy kardioló-
gus, és afelől érdeklődött, tudna-e vállalni egy bonyolultnak ígérkező műtétet. 

A délután nagyjából ugyanúgy telt, mint a délelőtt, egymást követték az előre bejelentett, il-
letve Ginger által közéjük beiktatott friss betegek. Négy órakor egy időre meg kellett szakítania a 
rendelést, hogy az egyik betegénél fellépő kisebb komplikáció miatt berohanjon a kórházba, és ha 
már ott volt, egy füst alatt ránézett a többiekre is. 

A rendelőbe visszatérve megpróbálta ugyan behozni a lemaradást, de nem volt képes utolér-
ni magát. Több órával és számos pácienssel később egy pillanatra megállt, hogy szusszanjon egyet, 
mielőtt belép az egyes vizsgálóba. Az ajtóra erősített tálcából kivett kartonra nézett; és megköny-
nyebbülve látta, hogy mindössze rutinjellegű, műtét utáni ellenőrzésről van szó, és valószínűleg 
gyorsan fog végezni. A beteget Phil Nortonnak hívták, és amikor Kim belépett a kis fülkébe, már 
derékig vetkőzve a vizsgálóasztalon ült. 

- Gratulálok, Mr. Norton - kezdte Kim, fölemelve a tekintetét a beteglapról. - A terheléses 
tesztje ragyogó eredményt hozott. 

- Hála istennek! - válaszolta Phil. 
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És hála a modern szívsebészetnek, tette hozzá magában Kim. Közelebb hajolt, megnézte a 
férfi mellkasán húzódó műtéti heget. Óvatosan végigsimította az egyelőre még vörös, nem teljesen 
gyógyult szövetet, érintéssel állapítva meg, milyen lehet a seb belül. 

- A heg is nagyon szép - mondta elégedetten. - Nos, ami engem illet, akár kezdhet is trení-
rozni a bostoni maratonira. 

- Azt hiszem, az idén inkább kihagyom - felelte jókedvűen Phil. - De tavaszodjon csak ki, 
rögtön megyek a golf pályára. 

Kim bátorítóan megveregette a férfi vállát, búcsúzóul kezet fogott vele. - Menjen csak! De 
ne felejtse el, amit az életmódjában szükséges változásokról beszéltünk! 

- Ne aggódjon! Elolvastam minden tájékoztatót, és megfogadtam, hogy betartom az előírá-
sokat. Örökre abbahagytam a dohányzást. 

- Tartsa be a diétát is, és mozogjon eleget! 
- Úgy lesz. Nem akarok újból műtőasztalra kerülni! 
- Nem volt ez azért olyan szörnyű - mondta mosolyogva Kim. 
- Nem, de nagyon begyulladtam. 
Kim bátorítóan ismét megveregette Phil hátát, följegyzett még valamit a kartonra, és kijött a 

vizsgálóból. Az előtéren át a másikhoz ment, de az ajtóra erősített tálcában nem talált újabb kartoté-
kot. 

- Mr. Norton volt az utolsó - hallotta a háta mögül Cheryl figyelmeztetését. 
Megfordult, rámosolygott az asszisztensére, és fáradtan beletúrt a hajába. - Remek. Hány óra 

van? - kérdezte. 
- Elmúlt hét - felelte Cheryl. 
- Köszönöm, hogy maradt. 
- Igazán nincs mit. 
- Remélem, odahaza nem okoz gondot az állandó túlórázása – mondta Kim. 
- Nem. Hozzászoktam már, és a férjem is. Pontosan tudja, meddig várhat, és mikor kell el-

mennie a gyerekért az óvodába. 
Kim visszament az irodájába, a székbe rogyott, és ránézett a nagy halom telefonüzenetre, 

amelyekre még válaszolnia kellett távozás előtt. Fáradtan dörzsölte a szemét, kimerült volt, elcsigá-
zott. Az egész nap halmozódó feszültség megviselte, szeretett volna lazításként teniszezni egyet, és 
arra gondolt, hogy hazafelé menet esetleg beugrik valamelyik sportklubba, és ha egyebet nem is 
tesz; legalább jól meghajtja valamelyik szobakerékpárt. 

Nyílt az ajtó, Ginger dugta be a fejét. 
- Tracy telefonált az előbb - mondta némi éllel a hangjában. 
- Mit akart? 
- Nem közölte. Annyit mondott csak, hogy okvetlenül hívjad vissza. 
- Miért vagy olyan rosszkedvű? 
Ginger nagyot sóhajtott, és aztán válaszolt: - Olyan gorombán beszélt, pedig tényleg meg-

próbáltam kedves lenni hozzá. Azt is kérdeztem, hogy érzi magát Becky. 
- És? Mit mondott? 
- Csak annyit, hogy hívd vissza. 
- Rendben. Köszönöm. - Kim a telefonért nyúlt, tárcsázni kezdett. 
- Megyek aerobicozni. 
Kim a kezét feltartva jelezte, hogy hallotta a figyelmeztetést. 
- Majd hívj fel! 
Ginger behúzta maga mögött az ajtót, Kim pedig már hallotta is a készülékből Tracy bemu-

tatkozását. 
- Mi a baj? - kérdezte minden bevezető nélkül. 
- Becky rosszabbul van. 
- Mi történt? 
- Annyira görcsöl a hasa, hogy sír, és vér is volt a székletében - magyarázta az asszony. 
- Milyen színű? 
- Az isten szerelmére, hogy érted azt, hogy milyen színű? - csattant fel Tracy. 
- Élénkpiros vagy sötét? 
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- Sartrőz! 
- Komolyan kérdeztem. Élénkpiros, vagy sötét, majdnem barna? 
- Élénkpiros - válaszolta végre Tracy. 
- Mennyi? 
- Honnan tudnám megmondani? - érdeklődött idegesen az asszony. - Vér, vörös, és ijesztő. 

Ennyi nem elég? 
- Gyerekeknél nem ritka, hogy hasmenéskor kicsit véres a székletük - magyarázta Kim. 
- Akkor sem tetszik nekem. 
- Mit akarsz, mit csináljak? 
- Tőlem kérdezed? - Tracy hangján érezhető volt, hogy alig hisz a fülének. - Figyelj! Te 

vagy az orvos, nem én. 
- Esetleg megpróbálhatom felhívni George Turnert Bostonban - vetett föl egy lehetőséget 

Kim. 
- És szerinted mit fog csinálni ezerötszáz kilométer távolságból? - vitatkozott Tracy. - Azt 

akarom, hogy alaposan megvizsgálják. Még ma! 
- Jól van. Nyugodj meg! - kérte az asszonyt Kim, és megpróbált rendet tenni a gondolatai-

ban. 
Azóta, hogy George elment, nem volt közvetlen kapcsolata a gyerekgyógyászaton. Megte-

hette volna, hogy szól valamelyik belgyógyász ismerősének, de nem szívesen folyamodott ehhez a 
megoldáshoz. Túlzásnak tartotta, hogy valakit este kiugrasszon otthonról néhány napos, enyhébb 
hasmenés miatt, még akkor is, ha a gyerek székletében vér volt. 

- Tudod mit? - kérdezte némi gondolkodás után. - Találkozzunk a University Med Center 
sürgősségi rendelőjében! 

- Mikor? 
- Mikorra tudtok odaérni? 
- Szerintem félóra múlva - válaszolta Tracy. 
- Addigra én is ott leszek. 
Mivel a kórház a csúcsforgalmon kívüli időszakokban mindössze tízperces autóútra volt a 

házától, Kim a maradék húsz percet arra használta fel, hogy válaszoljon annyi telefonhívásra, 
amennyire csak tud. A rendelőhöz érve látta, hogy még így is megelőzte Tracyt, úgyhogy lecövekelt 
a bejáratnál, és várta, hogy megérkezzen. Több szirénázó mentőautó is befutott közben, az ápolók 
sürgős ellátásra szoruló betegeket vittek be hordágyon. Az egyiket lélegeztető maszkkal az arcán 
emelték ki a kocsiból. Kim figyelte őket, közben nosztalgikus emlékei támadtak abból az időből, 
amikor gyakorló orvosként ő is sürgősségi rendelőben dolgozott. Lelkiismeretes munkát végzett, 
nem kímélte magát, és a főnökei állandóan dicsérték, kizárólag a legnagyobb elismeréssel nyilat-
koztak róla. Nehéz időszak volt ugyan, de összességében nagyobb szakmai kielégülést nyújtott, 
mint ami utána következett. 

Már éppen elő akarta venni a mobiltelefonját, hogy felhívja Tracyt, amikor az asszony Vol-
vója bekanyarodott a sarkon. Kim meg sem várta, hogy a kocsi megálljon, egyenesen az utasoldali 
ajtóhoz ment, hogy kisegítse Beckyt. A gyerek halványan rámosolygott, amikor meglátta. 

- Hogy vagy, tökmag? - kérdezte Kim. 
- Még jobban fáj a hasam. 
- Mindjárt teszünk róla, hogy elmúljon. - Kim a kocsit megkerülő Tracyre nézett; és látta, 

hogy az asszony legalább olyan ideges, mint előző este. 
Fölvezette a lépcsőn, és a lengőajtót szélesre tárva előreengedte őket. 
A tágas váróterem olyan zsúfolt volt, mint a városi buszpályaudvar indulási csarnoka. Hétfő 

estéken, a hétvégi lazítás utóhatásaként, mindig megszaporodtak a sürgős ellátásra szoruló betegek. 
Kim már majdnem elhaladt a nővérállás mellett, amikor hatalmas, brünhildei termetű nő lépett elő a 
pult mögül, és eltorlaszolta előle az utat. Molly McFadden - hirdette kitűzőjén a felirat. Majdnem 
olyan magas volt, mint Kim, ágaskodnia sem kellett, hogy egyenesen a férfi szemébe tudjon nézni. 

- Sajnálom! - mondta határozott hangon. - Ide nem jöhetnek be hívás nélkül. Jelentkezzenek 
a betegirányítóban! 

Kim megpróbált továbbmenni, de Molly nem engedte, hogy félretolja. 
- Dr. Reggis vagyok - mutatkozott be Kim. - Itt dolgozom, a lányomat hoztam vizsgálatra. 
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- Tőlem akár a pápa is lehet! - horkant fel a nővér. - Mindenkinek, ismétlem, mindenkinek 
jelentkeznie kell a betegnyilvántartóban, hacsak nem a mentők hozzák. 

Kim annyira megdöbbent az ellenséges, rendreutasító hangtól, hogy néhány pillanatig szó-
hoz sem jutott. Képtelen volt elhinni, hogy valaki ilyen stílusban merjen beszélni vele. A nő kihívó-
an nézett rá, fehér köpenyében mérkőzésre készülő szumó-birkózóra hasonlított. Nyilván hallotta a 
bemutatkozást, de a legcsekélyebb jelét sem adta annak, hogy hatott volna rá. 

- Minél előbb jelentkeznek a betegirányítónál, doktor; annál hamarabb vizsgálják meg a lá-
nyát - közölte némi várakozás után. 

- Nem hallotta, mit mondtam? - kérdezte az első megdöbbenéséből fölocsúdva Kim. - A 
szívsebészet vezető külső munkatársa vagyok. 

- Természetesen hallottam, doktor! - válaszolta Molly. - A kérdés csak az, maga is hallott-e 
engem. 

Kim villámló szemmel nézte a nőt, de azon látszott, hogy csöppet sem ijedt meg. 
Tracy érezte, hogy veszélyes pontig jutottak. Ismerte volt férje heves temperamentumát, és 

jobbnak látta, ha közbeavatkozik, még mielőtt bekövetkezik a robbanás. 
- Gyere, kicsim! - szólt Beckynek. - Tartsuk be a rendet, és jelentkezzünk be először! - Elin-

dult a kislánnyal visszafelé, amerről jöttek. 
Kim még dühös, utálkozó pillantást vetett Mollyra, aztán utánuk ment. Együtt álltak a felvé-

telre váró közrendűek hosszan elhúzódó sorába. Kim még mindig dühösködött. 
- Panaszt teszek erre a nőre - ígérte. - Nem viszi el szárazon, hogy ilyen szemtelenül visel-

kedett. Hallatlan! 
- Csak a munkáját végezte - válaszolta Tracy, azt kívánva, hogy felejtsék el minél előbb a 

kellemetlen közjátékot. Örült, hogy Kim nem csapott még nagyobb felhajtást. 
- Valóban?! Szóval őt véded? - dühöngött a férfi. 
- Nyugodj meg! Egészen biztos, hogy az utasításoknak megfelelően járt el. Nyilván te sem 

gondolod, hogy ő találja ki a szabályokat. 
Kim megrázta a fejét. A sor valamelyest előrébb mozdult. Egyetlen személy intézte a felvé-

telt, neki kellett kitöltenie a lapon az összes rubrikát, és bejegyeznie a biztosítás számát is, ameny-
nyiben a beteg nem az AmeriCare ügyfele volt. 

Becky arca hirtelen összerándult a fájdalomtól, és kezét a hasára szorítva nyöszörögni kez-
dett. 

- Mi a baj? - kérdezte Kim. 
- Mégis, mit gondolsz? Újabb görcs - válaszolta Tracy. A kislány elsápadt, homlokán gyön-

gyözött az izzadság. Könyörgő pillantást vetett az anyjára, azt várva, hogy ő majd segít rajta. 
- Elmúlik, mint a többi, kicsim - mondta Tracy. Megsimogatta a fejét, letörölte arcáról az iz-

zadságot. - Nem akarsz leülni? 
Becky némán bólintott. 
- Tartsd a helyünket! - figyelmeztette az asszony Kimet, és odavezette Beckyt a fal mellett 

sorakozó székek egyikéhez. A kislány leült, és látva, hogy bólogat, Kim sejtette, hogy az anyja 
mond neki valamit. Becky arcába lassan visszatért a szín, és Tracy néhány perc múlva magára 
hagyta. 

- Hogy érzi magát? - kérdezte Kim a visszatérő asszonyt. 
- Pillanatnyilag jobban. - Tracy elégedetlenül állapította meg magában, hogy amíg távol 

volt, a sor alig mozdult előrébb. - Nem tudsz kitalálni valamit, hogy ne kelljen annyit várni? 
- Hétfő este van. Ilyenkor mindig nagy a forgalom. 
Tracy hatalmasat sóhajtott. - Nagyon hiányzik dr. Turner. 
Kim egyetértőn bólintott, majd lábujjhegyre állt, hogy megnézze, mi akadályozza az előre-

haladásukat, de nem látott semmi különöset. 
- Ez egyszerűen nevetséges! - mondta dühösen. - Várj itt! Mindjárt jövök. 
Komor vonalba szorított szájjal elviharzott a sorban állók mellett, és már néhány lépés után 

látta mi akadályozza a gyorsabb haladást: mocskos, gyűrött öltönyt viselő részeg ügyetlenkedett 
éppen a betegfelvételnél, azzal volt elfoglalva, hogy előkotort irattárcájából kihulló hitelkártyáit, 
egyéb papírjait összeszedje. A fején hátul nyilván jókora ütéstől származó seb éktelenkedett. 
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- Hello! - küszönt Kim, megpróbálva magára vonni a betegfelvevő - a húszas évei közepén 
járó, fekete nő - figyelmét. - Dr. Reggis vagyok. Szívsebészként dolgozom itt, és a lányomat... 

- Elnézést! - vágott a szavába a nő. - Egyszerre csak egy emberrel tudok foglalkozni. 
- Figyeljen! - váltott parancsoló hangra Kim. - Ide tartozom... 
- Nem számít! - utasította rendre ismét a betegfelvevő. - Nálunk nincs kivételezés. Rutinpa-

nasz esetén az kerül előbb sorra, aki előbb érkezett. 
- Rutinpanasz? - Kim nevetségesnek, önellentmondást tartalmazónak érezte a szót. A felvé-

telt intéző tisztviselőről eszébe jutottak mindazok a gyógyításhoz nem is konyító bürokraták, akik-
kel gyakran meg kellett küzdenie a betegbiztosítóknál, az országos egészségügyi programokat irá-
nyító hivatalokban ahhoz, hogy legjobb meggyőződése szerint kezelhesse a betegeit. 

- Kérem, álljon vissza a sorba! - szólt rá a recepciós. - Ha hagyja, hogy a munkámra kon-
centráljak, és mielőbb végezzek ezekkel az emberekkel, az maguknak is jó lesz, mert előbb kerül-
nek sorra. - Minden figyelmével a részeg felé fordult, akinek közben sikerült összeszednie szétszó-
ródott holmiját. 

Kim újból tiltakozni szeretett volna, de nyilvánvalónak tűnt, hogy csak az idejét vesztegeti, 
ha megpróbál szót érteni a nővel. Az mintha fel sem fogta volna, nem értette volna, hogy ő is a kór-
házban dolgozik. Növekvő dühvel, sértettséggel, idegesen tért vissza Beckyhez és Tracyhez. 

- Nem tudom, honnan szedik ezeket az embereket - mondta. - Olyanok, akár a robotok. 
- Fantasztikus, hogy megkönnyíti az előrejutást kivételezett helyzeted. 
- Ha gúnyolódsz, az sem sokat segít! - válaszolta dühösen Tracynek Kim: - Az egész az ösz-

szevonás miatt van. Itt szinte senki nem ismer. Arra sem emlékszem, hogy valaha jártam volna eb-
ben a járóbeteg-ellátóban. 

- Ha komolyan vetted volna Becky panaszait, most valószínűleg nem kellene itt lennünk. 
- Komolyan vettem őket - védekezett a férfi. 
- Persze! Adtál neki valami könnyű, hasmenés elleni gyógyszert, ami éppen kéznél volt. 

Igazán lelkiismeretes ellátás! Soha nem vetted komolyan, ha Becky bármire panaszkodott. Vagy 
éppen én. 

- Ez nem igaz! - tiltakozott hevesen Kim. 
- De igen - kötötte meg magát az asszony. - Minden sebészfeleség egyetértene velem. Sze-

rinted mindenki szimuláns, akinek nincs szüksége azonnali nyitott szívműtétre. 
- Sajnálom, hogy ez a véleményed. 
- Én is, de muszáj kitartanom mellette. 
- Na jól van, Miss Mindentudó! - csattant fel Kim. - Szerinted mit kellett volna csinálnom 

Beckyvel? 
- Megmutatni valakinek: Az egyik kollégádnak. Ezernyi orvos ismerősöd van, nem lett vol-

na túl nagy kérés, ha szólsz valamelyiknek, hogy vizsgálja meg. 
- Álljunk meg egy percre! - Kimnek komoly erőfeszítésébe került, hogy legalább részben 

meg tudja őrizni a nyugalmát. - Beckynek közönséges hasmenése, hascsikarása volt, és egyik sem 
tartott sokáig. Hétvége volt. Nem akartam zavarni senkit ilyen egyszerű, hétköznapi panasz miatt. 

- Anyu! - szólt panaszosan a hátuk mögül a kislány. - Ki kell mennem! 
Tracy megfordult, és látva, milyen kellemetlenül érzi magát a gyerek, minden indulata 

azonnal elszállt. - Sajnálom, drágám! Gyere, megkeressük a mosdót! 
- Várj! - Kimnek hirtelen támadt egy ötlete. - Lehet, hogy ez segít. Mintát kell adnunk. 

Mindjárt hozok egy székletmintatartályt. 
- Te viccelsz! Egészen biztosan sürgős neki! - tiltakozott Tracy. 
- Tarts ki, Becky! Mindjárt jövök. 
Kim határozott léptekkel a rendelő belső részébe ment; Becky és Tracy nélkül senki sem ál-

lította meg, a debella Molly McFaddent nem is látta. 
A járóbeteg-rendelő több függönnyel kisebb részekre osztott tágas helyiségből, és a legmo-

dernebb berendezésekkel felszerelt kezelőkből állt. Tartozott hozzá néhány különálló, elsősorban 
pszichiátriai betegeknek fenntartott, csöndes szoba is. 

Akárcsak a váróban, a rendelő belső részén is hatalmas volt a zsúfoltság. Valamennyi keze-
lőben lázas munka folyt, orvosok, nővérek, betegszállítók rohangáltak mindenfelé. 
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Kim olyasvalakit szeretett volna találni, akit ismer, de nem volt szerencséje: Végül egy be-
tegszállítót állított meg. - Elnézést! Azonnal szükségem lenne egy székletmintatartályra. 

A fiatalember gyanakvóan végigmérte. - Ki maga? 
- Dr. Reggis... 
- Tudja igazolni magát? 
Kim megmutatta a kórházi belépőjét. 
- Rendben: Mindjárt hozom. - A betegszállító eltűnt az egyik jelzés nélküli, nyilván valame-

lyik raktárhelyiségbe vezető ajtó mögött. 
- Vigyázat! - hallatszott hirtelen a háta mögül egy energikus, erős hang. 
Kim megfordult, és látta, hogy kerekeken gördíthető, nehéz röntgenkészülék közeledik felé 

nagy sebességgel. Félreállt a siető röntgentechnikus útjából, és a fal mellett várta meg a két sterilen 
lezárt műanyag zacskóba tett műanyag tartállyal visszatérő betegszállítót. 

- Köszönöm. 
- Azért ne említse senkinek! - kérte a fiatalember. 
Visszatérve hozzájuk látta, hogy Tracy és Becky majdnem ugyanott áll, ahol hagyta őket. 

Becky szorosan összezárta a szemét, és az anyja, hogy megnyugtassa, gyöngéden az arcát simogat-
ta. 

Kim átadta az egyik zacskót Tracynek. - Megint a hasa? - kérdezte. 
- Persze! - Tracy kézen fogta a kislányt, és sietős léptekkel a mellékhelyiség felé indult vele. 
Kim visszaállt a sorba, és hamarosan mintha a sor gyorsabban kezdett volna mozogni. Már 

ketten ültek a betegfelvevő pult mögött - az egyikük korábban biztosan pihent. 
 
Fél tízre zsúfolásig megtelt a váró. Az összes széket elfoglalták a betegek, és akinek nem ju-

tott hely, az a falat támasztotta, vagy ha már nem bírta tovább az álldogálást, leült a padlóra. Néhá-
nyan halkan beszélgettek, az egyik sarokban televízió lógott alá a mennyezetről, de a CNN-re volt 
állítva, úgyhogy az elé ültetett gyerekek boldogtalan arccal meredtek a képernyőre. Odakint elered-
hetett az eső, mert az újonnan érkezők rövid idő alatt ázott gyapjú szagával töltötték meg a helyisé-
get. 

Kim, Tracy és Becky még talált együtt helyet, és nem is mozdult el onnan, kivéve a kislányt, 
aki többször is megjárta a vécét. A székletmintát tartalmazó dobozt Kim szorongatta a kezében. Bár 
kezdetben látszott benne néhány élénkvörös folt, tartalma a hosszú várakozásban összekeveredett, 
egységes világosbarna lett. Becky elgyötört volt, Tracy kimerült, Kimben pedig változatlanul forrt 
az indulat. 

- Hát ez nem igaz! - csattant fel hirtelen. - Én ezt egyszerűen képtelen vagyok felfogni. Min-
den pillanatban várom, hogy szólítsanak bennünket, de nem. - Az órájára pillantott. - Másfél órája 
vagyunk itt. 

- Isten hozott a való életben - válaszolta keserűen Tracy. 
- Erről kellett volna riportot készítenie Kelly Andersonnak - folytatta Kim. - Nevetséges! Az 

AmeriCare bezáratta a Samaritan sürgősségi betegellátóját, hogy csökkentse a költségeket, és most 
mindenki kénytelen ide jönni. Pusztán azért, hogy több legyen a nyereségük. 

- A betegeknek pedig a kényelmetlenség - szúrta közbe Tracy. 
- Igen. Az AmeriCare arra törekszik, hogy csökkentse a járóbeteg-ellátásra jelentkezők szá-

mát. 
- Jobb módszert el sem tudnék képzelni. 
- Nem hiszem, hogy senki ne ismert volna az itteniek közül. Ez egyszerűen lehetetlen! A 

legismertebb szívsebész vagyok a kórházban – dühöngött tovább Kim. 
- Nem tudnál csinálni valamit? Becky rettentő rosszul érzi magát. 
- Rendben. - Kim határozottan felállt. - Megpróbálom. 
- Csak ne veszítsd el a fejed! - kérte Tracy. - Attól még rosszabb lesz. 
- Szerinted lehet ennél rosszabb? 
Kim az ápolónők körülkerített ügyeleti helye felé indult. Néhány lépést tett csak, amikor 

kintről éles szirénaszó hallatszott, és egy pillanat múlva vörös fény villogott a bejárat üvegén ke-
resztül. A sziréna elhallgatott, de rögtön kivágódott az ajtó, és erősen vérző sérülteket - közlekedési 
baleset áldozatai lehettek - toltak be sietve az ápolók. 
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Nem tehetett róla, a szerencsétleneket meglátva Kim első gondolata rögtön az volt, vajon az 
újonnan érkezők miatt mennyivel többet fog várni Becky. 

Az ügyeleti pulthoz lépve Molly McFaddent kereste a tekintetével, de sehol sem látta. Az ír-
nok telefonkagylóval a fülén laborvizsgálati eredményeket írt fel éppen, mellette egy nővér külön-
böző papírokat rendezgetett. Kitűzője elárulta, hogy Monica Hoskinsnak hívják, és a járóbeteg ren-
delő személyzetéhez tartozik. 

Kim nyugalmat erőltetett magára, és a pultot megkocogtatva igyekezett felhívni magára a fi-
gyelmet. 

- Jó estét! - köszönt, miután a nő odanézett. - Remélem megismer. 
Monica kissé összehúzott szemmel alaposan végigmérte. - Nem - mondta aztán: - Kellene? 
- A sebészeten dolgozom, rendszeresen operálok maguknál - adta meg a választ Kim. - Most 

éppen a lányommal vagyok itt, és már több mint másfél órája várunk. Megmondaná, mikor kerü-
lünk sorra? 

- Nagyon sok a beteg. Autóbalesetek is voltak - magyarázta Monica. - Hogy hívják? 
- Dr. Reggis - válaszolta kihúzva magát Kim. 
- A kislányt kérdeztem. 
- Rebecca Reggis. 
Monica megnyálazta az ujját, és sebesen átlapozta az előtte heverő kartonokat. 
- Megvan - közölte elégedetten, miután rábukkant arra, amit keresett. - Nézzük csak! - Gon-

dosan átolvasta a bejegyzést, aztán enyhén felvont szemöldökkel Kimre nézett. - Két napja tartó 
hasmenés. Nem kimondottan halálos betegség. 

Kim eléje tartotta a mintát. - Délután már véres volt a széklete. 
Monica előrehajolt, hogy közelebbről is megnézze a tartályt. - Nem látok benne vért. 
- Pedig van, csak elkeveredett. Az édesanyja teljesen kétségbeesett tőle. 
- Megvizsgálják, amilyen hamar csak lehet - felelte semmire sem kötelezően fogalmazva a 

nővér. - Ez minden, amit mondani tudok. - Visszarakta Becky kartonját a többi közé. 
- Hallgasson ide! - Kim nem kis erőfeszítés árán, de képes volt megőrizni a nyugalmát. - A 

kórház munkatársaként igényt tartok rá, hogy némi belátással kezeljenek, és mivel már ilyen sokat 
vártunk, azt akarom, hogy rövid időn belül foglalkozzanak vele. Remélem, sikerült elég világosan 
beszélnem. Nagyon rosszul érzi magát. 

Monica csöppet sem őszinte, kincstári mosollyal az arcán válaszolt: - Mint már az előbb is 
mondtam, szólítjuk, mihelyt lehet. Nagyon kevesen vagyunk. Ha valóban másfél órája vannak itt, 
nyilván látta, hogy baleseteseket hoztak, az előbb pedig a rendőrség szólt ide, hogy mindjárt behoz-
nak valakit súlyos lőtt sebbel. 

Alig mondta ezt végig a nővér, kintről már hallani is lehetett a mentő vad szirénázását. 
- Ez biztosan ő lesz? - Monica felpattant a helyéről, megnyomott egy gombot, és mikrofo-

non keresztül szólt a baleseti kezelő személyzetének, hogy készüljön. Utána megfordult, és szó nél-
kül elvonult. 

Kim újabb erőfeszítésének sikertelensége miatt letörve ment vissza a váróba. A főbejárat 
előtt haladt el éppen, amikor orvosok és ápolók együttesen betolták a kocsira fektetett sebesültet. A 
férfi arcát oxigénmaszk borította, karjából infúziós cső állt ki, a bőre hamuszürke volt... 

- Nos? - kérdezte Tracy, mihelyt a férfi visszaült mellé. 
- Azt mondták, hogy szólítják, mihelyt tudják - válaszolta Kim. Túlságosan fel volt dúlva, 

hogy a beszélgetés többi részét el tudta volna mondani. Beckyt figyelte, aki előregörnyedt, és a 
szemét is szorosan összezárta. 

- Elég bizonytalan válasz - állapította meg Tracy. - Mit jelent? Tizenöt percet, egy órát, a 
holnap reggelt? 

- Azt, hogy amikor tudják! - vakkantotta ingerülten Kim. - Lőtt sebbel hoztak az előbb vala-
kit, és közlekedési balesetesek is szép számmal vannak. Zsúfolt az este. 

Tracy erre már nem mondott semmit, csak nagyot sóhajtott, és elkeseredve megcsóválta a 
fejét. 

- Hogy van Becky? 
- Az előbb újabb görcsös rohama volt - válaszolta az asszony. - Úgyhogy találgathatsz. Te 

vagy az orvos. 
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Kim a fogát összeszorítva oldalra fordult. Nem kis erőfeszítésébe került, hogy uralkodni tud-
jon magán, és ne csapjon botrányt. Ráadásul éhes is volt. 

A következő órát némán, egyetlen szó nélkül töltötték. Kim már-már a nevetségessel határo-
san siralmas tapasztalatán gondolkodott, és alig várta, hogy beszámolhasson róla a kollégáinak. 
Biztos volt abban, hogy meg fogják érteni. Becky és Tracy nem panaszkodott, mintha beletörődtek 
volna a soha véget nem érő várakozásba. 

Valahányszor egy nővér vagy gyakorló orvos felbukkant a váró bejáratánál, hogy elkiáltsa a 
következő beteg nevét, Kim arra számított, hogy Rebecca Reggis lesz az, de mindannyiszor csalód-
nia kellett. Végül úgy érezte, nem bírja tovább. 

- Két és fél óra – mondta, miután megnézte az időt, és magából kikelve felpattant. - Ez egy-
szerűen hihetetlen! Ha kicsit is hajlamos lennék a paranoiára, most azt mondanám, szándékosan 
összeesküdtek ellenünk. Nekem ebből elegem van! Mindjárt jövök. 

Tracy nem válaszolt, csak fölnézett volt férjére. Normálisabb körülmények között aggódott 
volna Kim indulatos viselkedése miatt, de mert olyan régen vártak már hiába, nem törődött vele. 
Azt akarta, hogy valaki végre foglalkozzék Beckyvel, és nem tett megjegyzést, hagyta, hogy Kim 
határozott léptekkel, dühösen elmenjen. 

Egyenesen az ügyeleti pulthoz tartott, ami mögött többen is nyugodtan beszélgettek, nevet-
géltek. Odaérve Kim alaposan megnézte a csoport tagjait, ismerős arcot keresett közöttük, de nem 
talált, és őt sem ismerte fel senki. Észre sem vették, csupán a fiatal írnok, korából ítélve a tanulás 
mellett állást vállaló egyetemista lehetett. 

- Doktor Reggis vagyok - mutatkozott be Kim. - Mi folyik itt? - A fiatalember mögött szét-
szórtan álldogálókra mutatott. 

- Szusszannak egy kicsit. A lőtt sebest és az utolsó balesetest is felvitték a sebészetre. 
- Ki az ügyeletes főorvos? 
- Dr. David Washington kell legyen - válaszolta az írnok. 
- Itt van? 
A fiú, hogy egészen biztos lehessen a dolgában, körülnézett. - Nincs - felelte. - Azt hiszem, 

ortopédiás beteget vizsgál. 
- És a főnővér? - kérdezősködött tovább Kim. 
- Nora Labat. Ő pszichés betegnél van. 
- Értem. Köszönöm. 
Kim továbbment, egészen a pult közepéig, és ott a hangját fölemelve odaszólt az orvosok-

nak, ápolóknak: - Elnézést! Halló! 
Senki nem figyelt rá, meg sem hallották. 
Várt még néhány másodpercig, hátha feléje néz valaki, és amikor megbizonyosodott róla, 

hogy hiába, átnyúlt a pulton, felkapott egy fém irattartó kosarat. A feje fölé emelte, remélve, hogy 
ezt már csak észreveszik, de a mozdulat is hatástalan maradt. 

Kim erősen a pulthoz csapta a kosarat, majd még kétszer, akkora erővel, hogy sikerült ala-
posan elgörbítenie. 

Ez végre megtette a hatását - a beszélgetés, mintha elvágták volna, abbamaradt. Gyakorló 
orvosok, nővérek, betegszállítók egyaránt megdöbbenve meredtek Kimre. A biztonsági őr, aki a 
liftek környékén tartózkodott éppen, futva indult feléje, jókora kulcscsomóval a kezében. 

Kim annyira felindult volt, hogy amikor megszólalt, a hangja erősen remegett: - Tudom, 
hogy valamennyien nagyon elfoglaltak, de ez nem igazán látszik magukon. Két és fél órája várok itt 
a lányommal. Én is orvos vagyok, és sokkal hasznosabban is el tudnám tölteni az időmet. 

- Fáradjon velem, uram! - mondta a karjáért nyúlva az őr. 
Kim egyetlen mozdulattal lerázta magáról a kezét, és dühösen ráordított: - Ne merjen hoz-

zám nyúlni! - Az őr bölcsen kitért az útjából, és rádió adó-vevőjéért nyúlt. Kim nemcsak tizenöt 
centivel magasabb volt nála, hanem jóval izmosabb is. 

- Hagyja, nincs szükség erősítésre! - Kim elővette a kórházi igazolványát, és a férfi orra alá 
dugta. - Itt dolgozom, még ha az urak és hölgyek nem is hajlandóak ezt tudomásul venni. 

A biztonsági ember észrevehetően meglepődött, miután elolvasta a nevet és a beosztást. - 
Sajnálom, doktor! - mondta elnézést kérő hangon. 



 - 37 - 

- Semmi gond - válaszolta fegyelmezett hangon Kim. A pult felé fordult, amely mögül ép-
pen Monica Hoskins lépett elő. 

- Dr. David Washingtonnal akarok beszélni - mondta neki. 
- Sajnálom, hogy ilyen sokat kell várniuk - válaszolta a nővér. - Minden tőlünk telhetőt meg-

teszünk. 
- Ennek ellenére beszélni akarok az osztályvezetővel - tartott ki a kívánságánál Kim. 
- Dr. Washington éppen légmellkezelést végez - kapcsolódott be a beszélgetésbe McFadden 

nővér is. 
- Látni akarom! Nyilván akad itt gyakorló orvos, aki tudja, mit kell kezdeni a légmellel. 
- Egy pillanat. - Monica eltávolodott Kimtől, hogy hallótávolságon kívül tudjon szót váltani 

Mollyval és a többiekkel. Nem egészen egy perc múlva visszament, mögötte pedig az egyik kollé-
ganője a telefonért nyúlt. 

- Mindjárt jön valaki, akivel megbeszélheti a dolgot - mondta. 
- Éppen ideje! - felelte még mindig nagyon harapósan Kim. 
Kirohanása elvette a jelenlévők kedvét a további beszélgetéstől, és többségük vissza is ment 

a rendelőbe, folytatni a félbehagyott munkát. Monica az iratkosarat vette kézbe, és megpróbálta 
kiegyengetni, de nem sok sikerrel. 

Kim éppen azt figyelte, milyen sebesen ver a pulzusa, amikor felfordulás támadt a háta mö-
gött. Ápolók egész csapata hozott be egy hevesén zokogó tinédzser lányt. Mindkét csuklójára átvér-
zett törülköző volt tekerve - nyilván öngyilkosságot kísérelt meg, elkeseredett segélykiáltásként, 
hogy felhívja magára a figyelmet. 

Kim hosszan nézett utána, miután beljebb vitték a kezelő felé. Arra számított, hogy bárme-
lyik pillanatban felbukkan a sürgősségi ellátót vezető orvos, ám ehelyett hátulról veregette meg va-
laki a vállát. 

Megfordulva Tracyvel találta magát szemközt. 
- Hol van Becky? 
- A vécében - válaszolta az asszony. - Mindjárt vissza kell mennem. Csak azért jöttem, hogy 

megkérjelek, hagyd a narcisztikus dührohamaidat. Amikor elindultál, nem törődtem vele, mit csi-
nálsz; jelenetet rendezel-e, vagy sem, de most már igen. Biztos vagyok, hogy csak tovább rontod az 
amúgy is elég rossz helyzetet: Még az is lehet, hogy Beckynek tovább kell várnia miattad. 

- Kímélj meg a pszichológusi halandzsától! - vágott vissza Kim. - Nem akarok mást, csak 
nyugodtan, de nagyon nyomatékosan elbeszélgetni a rendelő vezetőjével. Ami itt folyik, az egész 
egyszerűen elfogadhatatlan. 

- Próbálj meg uralkodni magadon! - mondta fagyosan Tracy. - Ha végeztél, tudod, hol ta-
lálsz bennünket. - A választ meg sem várva megfordult; és visszament a váróba. 

Kim egy ideig türelmetlenül dobolt ujjaival a pulton, aztán az órájára nézett. Újabb öt perc 
telt el. A rendelő belseje felé nézett, és bár élénk mozgást észlelt, nem látott senkit, aki felé tartott 
volna. Tekintete egyszer találkozott a fiatal orvosírnokéval, mire az sietve elkapta róla a szemét. A 
többiek, eleve elmerültek a papírmunkában, oda sem néztek. 

Csengetés jelezte, hogy megérkezett az egyik lift. Kim jól megtermett, hagyományos szürke 
öltönyt viselő férfit látott kilépni belőle. Nem kis meglepődésére az illető egyenesen feléje indult. 

- Dr. Reggis? – kérdezte. A hangja erős volt, parancsoló. 
- Az vagyok - válaszolta Kim. 
- Én pedig Barclay Bradford - mondta mereven a férfi. - A kórház elnökhelyettese, az esti 

műszak vezetője. 
- Nagyszerű! Legyen szíves akkor bemenni a rendelőbe, előkeríteni a seggfej vezető orvost, 

és iderángatni hozzám! Lenne egy kis megbeszélnivalóm vele. Két és fél órája várom, hogy valaki 
méltóztassék végre foglalkozni a lányommal. 

- Dr. Reggis! - Barclay stílusa rögtön elárulta, hogy leperegtek róla Kim szavai. - A kórhá-
zunkban dolgozó orvosként, különösen pedig sebészként illene tisztában lennie azzal, hogy a for-
galmas sürgősségi betegellátásban fontossági sorrendet kell felállítani. Az életveszélyes esetek fel-
tétlenül előnyt élveznek holmi gyermekkori hasmenéssel szemben. 
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- Természetesen tisztában vagyok vele, hogy létezik fontossági sorrend! - válaszolta Kim. - 
Baleseti ambulancián töltöttem a teljes gyakorló orvosi időmet. De hadd mondjak magának valamit! 
Amikor tíz perccel ezelőtt idejöttem, tucatnyian lebzseltek itt, fecsegtek és kávézgattak. 

- A látszat néha csal - jelentette ki leereszkedő hangon Barclay. - Nyilván különösen bonyo-
lult eseteket tárgyaltak meg. De függetlenül attól, mivel foglalkoztak, a maga gyerekes viselkedése, 
hogy irattartó tálcákat ver szét az ügyeleti pulton, elfogadhatatlan. Semmilyen jogalapja nincs, hogy 
különleges bánásmódot követeljen. 

- Különleges bánásmód! - ismételte meg a hivatalnok szavait Kim. - Gyerekes viselkedés! - 
Arca elvörösödött, a szeme észrevehetően kidülledt. Úgy érezte, Barclay testesíti meg összes aznap 
esti kínlódásának okozóit, ő képviseli mindazokat, akik a kórházösszevonással, az AmeriCare által 
bevezetett, idegőrlő betegellátási rendszerrel naponta okoznak alig megoldható gondot neki, ő fele-
lős mindazért a sok bajért, nehézségért, amivel a hivatását lelkiismeretesen gyakorolni kívánó orvos 
kénytelen rendszeresen megküzdeni. - Nem volt képes tovább uralkodni megtépázott idegein, vég-
leg elveszítette az önkontrollját, és ökölbe szorított kézzel erőből állon vágta a hivatalnokot. 

Barclay hátratántorodott, a padlóra zuhant, Kim pedig az ütés okozta erős fájdalmat érezve 
másik kezével rögtön az ökléhez kapott. Lenézett áldozatára, csodálkozott pillanatnyi felindulása 
váratlan eredményén, és a legelső gondolata az volt, hogy föl kellene segítenie. 

Az elszörnyedés moraja futott végig a körülöttük állókon. Biztonsági őrök közeledtek futva, 
az írnok pedig az előtte álló mikrofonért kapott, és belekiáltotta: - Vészhelyzet a nővérpultnál! 

A rendelő belsejéből orvosok, ápolónők, betegszállítók rohantak elő, és Tracy is megjelent, 
mert hallotta a kétségbeesett kiáltást. Kim és Barclay körül hamarosan egész kis tömeg gyűlt össze. 
A kórházvezető nehezen ugyan, de fel tudott ülni, és óvatosan megtapogatta vérző ajkát. 

- A fenébe Kim! - kiáltotta elszörnyedve Tracy. - Külön figyelmeztettelek! 
- Ez elképesztő! - hápogott Monica, és mihelyt sikerült valamelyest összeszednie magát, 

rögtön odaszólt az írnoknak: - Hívja a rendőrséget! 
- Állj! Maradjon mindenki a helyén! - hallatszott egy mély, zengő hang a háttérből. A tömeg 

szétvált, utat engedve a magas, széles vállú, kellemes megjelenésű, fekete férfinak. Határozott lép-
tekkel lépett a kör közepébe. Dr. Washington ügyeletes főorvos, látszott jól olvashatóan a kitűzőjén. 
Kimre, majd Barclayre nézett. - Mi folyik itt? 

- Ez az ember leütötte Mr. Bradfordot - válaszolta Kimre mutatva Monica. - Azok után, 
hogy a pulton szétvert egy irattartót. 

- Hihetetlen, de orvos, nálunk dolgozik - fűzte hozzá Molly. 
Dr. Washington felsegítette a padlóról Barclayt, megnézte felhasadt száját, és ujjheggyel 

óvatosan körbetapogatta az állát. 
- Jól van? - kérdezte. 
- Azt hiszem - válaszolta Barclay. Zsebkendőt vett elő, és felitatta a vért az ajkáról. 
A főorvos Monicához fordult: - Vigye az egyik kezelőbe Mr. Bradfordot, és tisztítsa ki a se-

bét! Szóljon dr. Kruggernek, hogy nézze meg, nincs-e szükség röntgenfelvételre! 
- Máris! - Monica óvatosan megfogta Barclay könyökét, hogy átvezesse a tömegen. Mielőtt 

elindult volna, Barclay döbbent pillantást vetett Kimre, de szó nélkül távozott. 
- Mindenki folytassa a munkáját! - Dr. Washington nagyobb nyomatékul határozott intéssel 

is jelezte, hogy a jelenlévők távozhatnak, és miután mindenki engedelmeskedett, szembefordult a 
nyugalmát lassan visszanyerő Kimmel. 

- Hogy hívják? 
- Dr. Kim Reggis. 
- Valóban megütötte Mr. Bradfordot? - kérdezte hitetlenkedve Washington. 
- Sajnos, igen - vallotta be Kim. 
- Hogy az ördögbe volt képes ennyire elragadtatni magát? 
Kim mély lélegzetet vett. - Úgy, hogy ez a szemét leereszkedő hangon különleges bánásmód 

követelésével vádolt, miközben a beteg gyerekem két és fél órája várja, hogy valaki végre ránézzen. 
Dr. Washington másodpercekig szótlanul bámulta Kimet. Mélységesen megdöbbentette, 

hogy egy kolléga képes volt ilyen minősíthetetlen viselkedésre ragadtatni magát. - Hogy hívják a 
gyereket? - kérdezte, miután magához tért annyira, hogy beszélni tudjon. 

- Rebecca Reggis. 
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A főorvos az írnokhoz fordult, és elkérte Rebecca jelentkezési lapját. A fiatalember lázas 
igyekezettel kezdte átlapozni a kartonokat. 

- Valóban itt dolgozik, a University Med Centerben? - kérdezte Washington, miközben vár-
ta, hogy az ideges fiú végre megtalálja, amit keres. 

- Az összevonás óta - válaszolta Kim. - Szívsebész vagyok, bár annak alapján, ahogyan bán-
tak velem, itt ezt valószínűleg senki sem tudja. 

- Igyekszünk megtenni minden tőlünk telhetőt - válaszolta Washington. 
- Persze. Ma már rengetegszer hallottam ezt a kifogást! 
A vezető orvos újból elnémult néhány pillanatra, és csak bámulta Kimet. 
- Szégyellhetné magát a viselkedése miatt. Embereket leütni, irattartókat szétverni! Úgy vi-

selkedik, mint valami fékevesztett tinédzser - mondta aztán. 
- Kapja be! 
- Úgy veszem, mintha ez a megjegyzés el sem hangzott volna. 
- Ne legyen lekezelő! - figyelmeztette vészjóslóan a kollégát Kim. 
- Tessék! - Az írnok odanyújtotta Washingtonnak a kartont. 
Az orvos csak belenézett, aztán az órájára pillantott. - Ami az időt illeti, abban igaza volt. 

Majdnem három órája vannak itt. Természetesen nem mentség a viselkedésére, de mindenképpen 
túl hosszú idő. 

Tracyhez fordult: - Ön Mrs. Reggis? 
- Rebecca Reggis édesanyja vagyok - válaszolta az asszony. 
- Hozza ide a kislányt! Személyesen gondoskodom róla, hogy azonnal megvizsgálják. 
- Köszönöm - mondta Tracy, és már futott is a váróba. Washington a pult mögé lépett, hogy 

kapcsos írólapot vegyen a kartonhoz. Beleszólt a mikrofonba, odarendelt egy nővért, és mire ismét 
előjött, Tracy ott volt Beckyvel. Hamarosan felbukkant a nővér is, a kitűzője tanúsága szerint 
Nicole Michaelsnek hívták. 

- Hogy érzed magad? - kérdezte Beckytől a vezető orvos. 
- Nem jól - válaszolta a kislány. - Haza akarok menni. 
- Azt elhiszem. De előbb megvizsgálunk. Mi volna, ha elmennél Nicole-lal? Bevisz az egyik 

vizsgálóba. 
Tracy, Becky és Kim is elindult, de Washington Kim után nyúlt, és visszatartotta. 
- Szeretném, ha inkább itt várna. 
- A lányommal megyek! - ellenkezett Kim. 
- Nem! Érzelmileg kiegyensúlyozatlanul viselkedik. Olyan, mint a csőre töltött ágyú. Bár-

melyik pillanatban elsülhet. 
Kim kissé elbizonytalanodott. Nem szívesen ismerte ugyan be, de Washingtonnak igaza 

volt. Ugyanakkor sértőnek, lekezelőnek érezte a viselkedését. 
- Ne gyerekeskedjen, doktor! - szólt rá a vezető orvos. - Maga is tudja, hogy igazam van. 
Kim a távolodó Becky és Tracy után nézett, majd a főorvosra, akiről lerítt, hogy nem lehet 

egykönnyen megfélemlíteni. 
- De... 
- Nincs de! Nem akarom hívni a rendőrséget, de megteszem, ha ellenkezik. 
Nem szívesen bár, de Kim megfordult, és lassan kiment a váróba. Üres széket nem talált, 

úgyhogy a bejárat mellett nekidőlt a falnak. Megpróbálta nézni a tévéműsort, de túlságosan is ide-
ges volt ahhoz, hogy koncentrálni tudjon. A kezére nézett, és látta, hogy erősen remeg. 

Félórával később Tracy és Becky kijött a vizsgálóból. Kim csupán a szerencséjének köszön-
hette, hogy észrevette őket, amikor távoztak. 

Gyorsan felkapta a kesztyűjét, kabátját, és utánuk sietett. Tracy éppen besegítette Beckyt a 
kocsiba, amikor utolérte őket. 

- Mit csinálsz? - kérdezte dühösen. - Tudomást sem veszel rólam? 
Tracy nem válaszolt. Becsukta Becky mögött az ajtót, és megkerülte a kocsit, hogy beüljön a 

volán mögé. 
Kim utánament, és a kocsinak támaszkodva nem engedte kinyitni a vezetőülés felőli ajtót: 
- Kérlek, ne csinálj újabb jelenetet! - mondta az asszony. - Már így is éppen elég kellemet-

lenséget okoztál. 
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Az új, váratlan támadástól meghökkenve Kim visszahúzta a kezét, és Tracy beszállt. Az aj-
tóért nyúlt, megfogta, de nem rántotta be rögtön. A mélységesen meglepett, megbántott férfira né-
zett, és figyelmeztette: - Menj haza, és aludd ki magad! Mi is azt tesszük. 

- Mi történt? - kérdezte Kim. - Mit mondtak? 
- Nem sokat - válaszolta az asszony. - Vérsejtszámlálást végeztek, elektrolitot mértek - fo-

galmam sincs, mi az -, és mindent rendben találtak. Húslevest kell innia, áltatában sok folyadékot, 
és egyelőre nem fogyaszthat tejes ételeket. 

- Ez minden? 
- Igen. Egyébként szerintük is könnyen lehet, hogy Ginger csirkéje okozta a bajt. Azt mond-

ták, nagyon gyakoriak a baromfi okozta mérgezések. 
- Nem! - tiltakozott Kim. - Kérdezd meg Beckyt! Már azelőtt rosszul érezte magát, hogy 

evett volna a csirkéből. - Lehajolt, és a nyitott ajtón közvetlenül a lányához fordult: - Igazam van, 
tökmag? 

- Haza akarok menni - válaszolta mereven maga elé nézve Becky. 
- Jó éjszakát, Kim! - Tracy berántotta az ajtót, rögtön indított, és elhajtott. 
Kim mozdulatlanul bámulta a kocsit, és miután befordult a sarkon, fáradt léptekkel elindult 

az orvosi parkoló felé. Egyedül érezte magát, magányosabbnak, mint addig bármikor az életben. 
 

7. fejezet 
Kedd, január 20. 
 
A műtő ajtaja kitárult, Kim és Tom lépett ki rajta. Menet közben meglazították a maszkju-

kat, hagyták, hogy a mellükre hulljon, majd nekiálltak lemosni a kezüket. 
- Kösz, hogy segítettél - mondta kézmosás közben Tom. 
- Természetes - felelte színtelen hangon Kim. 
Együtt indultak el a folyosón a lábadozó felé. 
- Úgy látom, nagyon magad alatt vagy - jegyezte meg Tom. - Mi történt? Felhívott talán a 

könyvelőd, és közölte, hogy túllépted a MediCare költségkeretét? 
Kim nem nevetett, nem is válaszolt. 
- Jól vagy? - kérdezte Tom, ezúttal már komolyan. 
- Azt hiszem - felelte közömbösen Kim. - Csak kicsit kimerültem. - Elmesélte a járóbeteg-

rendelésen szerzett előző esti tapasztalatait. 
- Jézusom! - mondta elszörnyedve Tom. - Borzalmas lehetett. Ne bándd, hogy szájon vágtad 

Bradfordot! Nekem is volt már vele összeütközésem. Hivatalnokok! Éppen tegnap este olvastam 
egy folyóiratban, hogy az Egyesült Államokban minden másfél orvosra és ápolónőre jut egy egész-
ségügyi hivatalnok. El tudod ezt képzelni? 

- Igen. Jórészt ez az oka, hogy az egészségügyi kiadásaink olyan magasak. 
- Ez volt a lényege a cikknek is - folytatta Tom. - De akárhogyan is, tökéletesen meg tudom 

érteni, hogy szájon csaptad Bradfordot. Ha én vagyok a helyedben, én is biztosan kiborultam volna. 
Három óra! A legkevesebb az lett volna, hogy állon vágom. 

- Kösz, Tom! Jólesik, hogy vigasztalsz. A legrosszabb azonban az volt, hogy a sok várako-
zás, kiborulás után még csak nem is tudtam beszélni az orvossal, aki megvizsgálta Beckyt. 

- Hogy érzi magát? 
- Még nem tudom - mondta Kim. - Amikor fölkeltem, túl korán volt ahhoz, hogy felhívjam 

őket, Tracy pedig nem jelentkezett. A vérképe tegnap jól sikerült, és láza sem volt. 
- Dr. Reggis! 
Kim megfordult, és látva, hogy Deborah Silverman, a főnővér int neki, visszament hozzá. 
- Dr. Biddle kereste, amíg a műtőben volt - mondta Deborah. - Azt üzeni, hogy amilyen ha-

mar csak tud, menjen be hozzá. 
Kim átvette az üzenetet tartalmazó cédulát. A rövid mondat végén számos felkiáltójelet lá-

tott - a felszólítás nyilván igen nyomatékosan hangzott. 
- Ajjaj! - szólt Tom, miután Kim válla fölött belepillantott a papírba. - Úgy látszik, a főnök-

nek nem elég az, ahogy ki vagy borulva. Rá akar tenni még egy lapáttal. 
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A lábadozó előtt búcsúztak el egymástól. Kim a sebészeti öltözőbe ment, és hiába volt olyan 
sürgető Forrester Biddle üzenete, csöppet sem sietett az átöltözéssel. Nem volt nehéz kitalálni, mit 
akarhat a főorvos, a gondot csupán az jelentette, hogy Kim maga sem értette száz százalékig a vi-
selkedését. 

Lezuhanyozott, és közben megpróbálta újból átgondolni az előző este eseményeit. Miután 
tiszta sebészruhát vett, a váróban lévő telefonról felhívta a rendelőben Gingert, hogy megbeszélje 
vele a délutáni időbeosztást. Csak ez után indult el a főnökének a kórház adminisztratív szárnyában 
lévő irodája felé. 

Dr. Forrester Biddle maga volt a megtestesült New England-i konzervatív polgár. Első ráné-
zésre puritán prédikátor és aerobicoktató keverékének tűnt, és egyedül azt lehetett érdeméül betud-
ni, hogy rendkívül jó sebész volt. 

- Jöjjön, és csukja be az ajtót! - szólt Kimnek, mihelyt az belépett a szűk, újságokkal, szak-
folyóiratokkal telezsúfolt szobába. - Foglaljon helyet! 

Kim leült, Biddle pedig váratta, mielőtt bármit mondott volna, befejezte a megkezdett pa-
pírmunkát. Kim ezalatt alaposan szemügyre vette az irodát, és megállapította magában, hogy neki a 
Samaritan sebész-főorvosaként sokkal szebb szobája volt. 

Biddle úgy csapta le az asztal közepén lévő írómappára a tollát, hogy az nagyot szólt. 
- Egyenesen a tárgyra térek - mondta a szokásosnál is zordabb hangon. - Tegnap esti, a 

járóbeteg-rendelőben tanúsított viselkedése szégyent hozott az osztályra és valamennyi orvosra. 
- A lányomnak erős fájdalmai voltak - válaszolta Kim. A kijelentést nem mentegetőzésnek 

szánta, pusztán magyarázatnak, és valóban úgy is hangzott. Esze ágában sem volt megbánást tanúsí-
tani. 

- Az erőszakra nincs mentség - mondta Biddle. - Mr. Bradford a feljelentés lehetőségét mér-
legeli, és ha rászánja magát, egyetlen pillanatig sem fogom kárhoztatni. 

- Ha valakit be kellene perelni, akkor az az AmeriCare - jelentette ki Kim. – Több, mint há-
rom órát vártam jórészt azért, mert a betegbiztosító növelni akarja a profitját. 

- Az elégedetlenség kifejezésének nem az a módja, hogy megtámad egy kórházi vezetőt. És 
az sem, hogy közvetlenül a médiához fordul. Nem hoztam volna szóba azt, amit Kelly Anderson 
idézett magától a péntek esti híradóban, ha nem viselkedik megbocsáthatatlanul. Komolyan csök-
kenti a kórház tekintélyét az az alaptalan kijelentése, hogy a University Medical Center és a 
Samaritan összevonása mögött a MediCare nyereségnövelési szándéka húzódik meg. 

Kim felállt. Úgy érezte, nem egyenjogúak közötti párbeszédet folytatnak, ahhoz pedig sem-
mi kedve sem volt, hogy kisiskolásként hallgassa főnöke kioktató szavait. - Ha ez minden, akkor 
inkább megyek a betegeimhez - mondta. 

Biddle indulatosan kirúgta maga alól a széket, és ugyancsak felpattant. - Nagyon szeretném, 
ha megjegyezne valamit, dr. Reggis! - közölte. - Az összevonás után a sebészeten komolyan fontol-
gatjuk, hogy főállású, kifejezetten a szívbillentyű-operációkkal foglalkozó sebészt vegyünk föl. 
Magára gondoltunk, de tegnap esti viselkedése ennek a szándéknak a felülvizsgálatára kényszerít 
bennünket. 

Kim megfordult, és egyetlen szó nélkül távozott. Nem tartotta érdemesnek, hogy akár rövi-
den is reagáljon Biddle fenyegetőzésére, ami mellesleg tökéletesen hidegen hagyta. Az ország szá-
mos neves kórháza kereste már, mindegyik szívesen fogadta volna munkatársai közé, és kizárólag 
azért maradt a University Medical Centerben, mert a bíróság megosztva ítélte nekik Beckyt, Tracy 
pedig a tanulmányai miatt egyelőre nem költözhetett el a városból. 

Hiába fékezte azonban magát, és maradt néma, Kim nagyon dühös volt - az utóbbi időben ez 
a hangulat mintha állandósult volna nála. Az igazgatósági szárnyból távozóban szinte beleszaladt 
Kelly Andersonba és az operatőrébe, Brianbe. 

- Á! - kiáltott fel érezhető örömmel a hangjában Kelly. - Dr. Reggis! Éppen azon törtem a 
fejem, vajon hol találom. 

Kim dühös pillantást vetett a tévériporterre, és gyors léptekkel tovább indult. Kelly utána fu-
tott, és Brian is lépést tartott vele, bár komoly terhet kellett cipelnie. 

- Jóságos ég, dr. Reggis! - mondta lihegve az újságíró. - Csak nem maratoni versenyre ké-
szül? Lassítson, az isten szerelmére! Beszélnünk kell! 

- Eszem ágában sincs szóba állni magával. 
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- Pedig nagyon szeretném, ha mesélne a tegnap esti, a járóbeteg-rendelőben lejátszódott kis 
epizódról. 

A kijelentést hallva Kim olyan hirtelen torpant meg, hogy összeütközött Briannel. - Honnan 
az ördögből tudta meg ilyen hamar? 

- Látom, végre sikerült meglepnem. - Kelly arcán hamiskás, elégedett mosoly bukkant fel. - 
Gondolom, megérti, hogy nem fedhetem fel a forrásaimat. Tudja, annyi egészségüggyel foglalkozó 
riportot csináltam már, hogy sikerült létrehoznom a magam kis "ötödik hadoszlopát". Meglepődne, 
ha tudná, mennyi hír jut el hozzám. Sajnos, többnyire arról szólnak, hogy ki kivel fekszik le, de 
néha igazi tippet is kapok, mint például ez a mostani. A szívsebész leütötte a kórház hivatali vezető-
jét. Remek sztori! 

- Nincs semmi mondanivalóm - válaszolta Kim, és már indult is tovább. 
- Szerintem van - mondta szorosan a nyomában maradva Kelly. - Három óra várakozás egy 

beteg gyerekkel a rendelőben nyilván elég nagy megpróbáltatás ahhoz, hogy elmondja valakinek. 
- Hiába erőlködik - figyelmeztette Kim. - Többek között azért is szemrehányást kaptam, 

amit a múltkor mondtam magának. Soha többé nem fogok nyilatkozni. 
- A kórházvezetést tehát nyugtalanítja, hogy esetleg kiderül az igazság - állapította meg 

Kelly. - Ez önmagában is nagyon érdekes. 
- Ne fárassza magát! Takarékoskodjon az erejével! 
- Ugyan már! - tartott ki a riporter. - A nézőt érdekli, ha azt hallja, hogy másnak is - főleg 

orvosnak - órákig kell várnia a rendelőben. A támadásról, a kórházvezető bántalmazásáról nem is 
kell beszélnünk, ha nincs hozzá kedve. 

- Persze! Úgy beszél, mintha megbízhatnék magában. 
- Nyugodtan megbízhat. Tudja, szerintem ez a hosszú várakozás jól illusztrálja a kórházösz-

szevonás hátrányait. Nyilván az AmeriCare nyereségnövelési szándéka húzódik meg mögötte. 
Kim menet közben Kellyre nézett. Az asszony kék szeme csillogva szegeződött rá. Kényte-

len volt beismerni, hogy bár idegesítően rámenős, szinte levakarhatatlan, az esze a helyén van, 
gyorsan, nagyon logikusan tud következtetni. 

- Maga mondta, nem én - felelte. - Úgyhogy legyen szíves, és ne idézzen! Pillanatnyilag elég 
zűr van az életemben, nem hiányzik hozzá újabb. Viszontlátásra, Miss Anderson! 

Kim bement a műtők előtti folyosóra nyíló lengőajtón, Kelly pedig, Brian legnagyobb meg-
könnyebbülésére, végre megállt. Mindketten alaposan ki voltak fulladva. 

- Hát, legalább megpróbáltuk - szólalt meg elsőnek Kelly. - Az egészben az a legröhejesebb, 
hogy most tökéletesen együtt érzek vele. Egy hónapja nekem is majdnem ugyanennyit kellett vár-
nom a lányommal. 

 
Kim a hátsó ajtón lépett a rendelőjébe, hogy elkerülje a váróban összegyűlt betegeket. Mi-

helyt az egyik kezét kihúzta a kabátból, rögtön a telefonért nyúlt, és kiszólt Gingernek: - Megjöt-
tem. - A kagylót a vállgödrébe szorítva a szekrényhez ment, hogy beakassza a kabátot, a telefonzsi-
nór éppen elért odáig. 

- Teli a váró betegekkel - válaszolta Ginger. - Hála Tom váratlan kérésének, két órával el 
vagy maradva. 

- Valami fontos telefonüzenet? - kérdezte Kim. Sikerült beakasztania a zakóját, és leemelnie 
a vállfáról a rövid orvosi köpenyt. 

- Semmi, ami nem várhat. 
- Tracy nem keresett? 
- Nem. 
- Rendben. Szólj Cherylnek, hogy vigye be az elsőt a vizsgálóba! 
Miután a tollait, egyéb szükséges holmiját berakta a köpenye zsebébe, Kim felhívta Tracyt, 

és amíg a kapcsolásra várt, nyakába akasztotta a sztetoszkópját. 
Tracy az első csörrenésre felkapta a kagylót, mintha a készülék mellett várt volna. 
- Hogy van a beteg? - kérdezte Kim, és megpróbált a lehető legtermészetesebb hangon be-

szélni. 
- Nagyjából ugyanúgy, mint eddig - válaszolta az asszony. 
- Láz? 
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- Nincs. 
- Hasgörcsök? 
- Változatlanul előfordulnak. Sikerült belediktálnom kevés csirkeerőlevest. 
Kimnek már a nyelvén volt, hogy Ginger is ugyanazt akart itatni Beckyvel szombaton, de 

aztán meggondolta magát. Helyette inkább azt mondta: - Úgy tűnik, javul az állapota. Biztos va-
gyok abban, hogy hamarosan rendbe fog jönni. 

- Én is nagyon remélem. 
- Minden esély megvan rá - biztatta Kim az asszonyt. - Az, hogy nincs láza, és a fehér vér-

sejtek száma sem magas, azt jelzi, hogy a szervezete legyőzte a fertőzést. Légy szíves, hívj fel, hogy 
tudjam mi történik! 

- Úgy lesz - válaszolta Tracy, és pillanatnyi szünet után még hozzátette: - Sajnálom, hogy 
tegnap este gorombán viselkedtem. 

- Nem kell mentegetőznöd - mondta Kim. 
- Úgy emlékszem, valami egészen utálatos dolgot mondtam. Nagyon ki voltam borulva. 
- Ugyan: Én veszítettem el teljesen a fejemet, nem te. 
- Felhívlak, ha bármi változás lesz - ígérte meg az asszony. 
- Vagy itt, vagy otthon megtalálsz. 
Kim a helyére rakta a kagylót, és a nap folyamán először kezdte jól érezni magát. Kiment a 

folyosóra, rámosolygott Cherylre, és magához vette az első beteg kartonját. 
 
A garázsajtó előtt eloltva a kocsi reflektorát, Kim teljes sötétségben találta magát. Még csak 

nyolc óra volt, de olyan feketeség vette körül, hogy akár éjfél is lehetett volna. A hold hiányzott az 
égről, csupán a keleti látóhatáron lehetett látni keskeny, világos csíkot, a város fényei verődtek visz-
sza az alacsonyan úszó felhőkről. A ház is koromsötét volt, úgy nézett ki, mint magas, vaskos szik-
latömb. 

Kim kinyitotta az ajtót, a kocsi belső világítása bekapcsolt, és így könnyen össze tudta szed-
ni a vacsoráját, amelyet a kínai kifőzdében vásárolt hazafelé menet. Az utolsó beteg negyed nyolc-
kor távozott a rendelőjéből. 

A papírdobozokkal és a hivatalos papírokkal a hóna alatt - remélte, hogy az este folyamán 
képes lesz átrágni magát rajtuk - a bejárat felé indult. A kikövezett gyalogbejárón csupán az érzéke-
ire hagyatkozott, mivel úgysem láthatta, hová lép. Olyan sötét volt, hogy nehezen lehetett elképzel-
ni, hogy nyáron, a napnak ugyanebben a szakában még javában süt a nap. 

Még be sem lépett az ajtón, már hallotta, hogy odabent kitartóan szól a telefon. Anélkül, 
hogy tudta volna ki keresi, Kimet pánik kerítette hatalmába. Míg előrángatta a kulcscsomóját, kiej-
tette a kezéből az összes papírdobozt. Utána sehogy sem találta a megfelelő kulcsot, és a nagy siet-
ségben elejtette az iratokat is. Amikor végre sikerült kinyitnia az ajtót, mint az őrült vágtatott be a 
lakásba. 

Az előszobában gyújtotta csak fel a villanyt, és már rohant is a nappaliba, felkapni a kagylót. 
Attól félt, hogy bárki telefonál is, abbahagyja a próbálkozást, mielőtt válaszolni tud neki. Nem így 
történt. Tracy hívta. 

- Rosszabbul van! - kezdte minden bevezetés nélkül. A hangja elkeseredett volt, érezni lehe-
tett rajta, hogy sírással küszködik. 

- Mi történt? - kérdezte az ijedtségtől rendszertelenül verő szívvel Kim. 
- Vérzett. A vécé csupa vér. 
- Magánál van? 
- Igen. Sokkal nyugodtabb, mint én. A heverőn fekszik. 
- Tud járni? - kérdezte Kim. - Nem szédül? 
- Rendesen jár - válaszolta valamivel nyugodtabb hangon az asszony. - Örülök, hogy el tud-

talak érni. Már arra gondoltam, hogy felhívom a 911-et. 
- Ültesd kocsiba, és vidd a rendelőbe! - adta ki az utasítást Kim. - Feltéve, hogy tudsz nyu-

godtan vezetni. Ha nem, akkor hívd a mentőket. 
- Tudok vezetni. Nem lesz semmi baj. 
- Ott találkozunk. - A kagylót lerakva Kim a dolgozószobájába rohant, és szinte kitépte a he-

lyéről az íróasztal középső fiókját. Lázas sietséggel túrta fel, hogy megtalálja a címekkel, telefon-
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számokkal teli noteszét. George Turner telefonszámát kereste benne, és miután megtalálta, mobilte-
lefonján hívta a gyerekorvost. 

A füléhez szorított készülékkel rohant ki a kocsijához, átgázolva a küszöbön heverő ételdo-
bozokon, iratokon. Éppen az autó ajtaját nyitotta, amikor Mrs. Turner beleszólt a telefonba. Köszö-
nés, mindenfajta udvariaskodás nélkül Kim rögtön George-ot kérte, és mire előkerült, már el is indí-
totta a kocsit. 

- Elnézést a zavarásért - mentegetőzött. 
- Nem zavarsz - válaszolta George. - Mi történt? Remélem, nem komoly. 
- Tartok tőle, hogy igen - mondta ijedten Kim. - Nem eget rengető persze, csak annyi, hogy 

Beckynek dizentériára emlékeztető tünetei vannak: hasgörcs, hasmenés, most pedig még vérzik is, 
láza azonban nincs. 

- Szegény kislány! 
- Azóta, hogy elmentél, nincs állandó gyerekorvosunk - magyarázta némi bűntudattal Kim. - 

Akiket ismertem, veled együtt itt hagyták a kórházat. Tegnap este bevittük a University Med Center 
rendelőjébe Beckyt, és a vége az lett, hogy három órát kellett vele vámunk. 

- Jóságos isten! Ez borzalmas! - szörnyülködött George. 
- Annyira magamon kívül voltam, hogy dühömben állon vágtam az AmeriCare egyik veze-

tőjét: Beckyt végül hazaküldték, gyógyszert sem írtak ki neki. Tracy az előbb hívott azzal, hogy 
csupa vér volt a széklete. Nem tudom mennyire, de a hangja hisztérikus volt. Éppen úton vagyok a 
kórház felé, ott találkozom velük. Mit javasolsz, kihez vigyem? 

- Hmm - hallatszott a készülékből. - Nem biztos, hogy gyerekgyógyászra van szükségetek. 
Inkább fertőzéses, illetve gyomor- és bélbetegségekben járatos szakorvoshoz kellene fordulnotok. 

- Ki legyen az? Javasolnál valakit? Akiket én ismerek, azok közül egy sem foglalkozik gye-
rekekkel. 

- Van nálatok néhány egészen kiváló szakember - válaszolta George. - Fertőzésekkel foglal-
kozót máris tudok javasolni. Keresd meg dr. Faradayt! Nála jobbat biztosan nem találsz. 

- Kösz, George! 
- Nincs mit. Sajnálom, hogy nem lehetek ott. 
- Én is - mondta nagyon őszintén Kim. 
- Bármi történik, azonnal hívj fel! 
- Úgy lesz. 
Kim szétkapcsolt, utána rögtön a kórházat hívta. A telefonközpontost megkérte, hogy kap-

csolja neki dr. Faradayt. Szerencsére az orvos bent volt. 
Kim röviden, ahogyan George-nak is, elmagyarázta, miről van szó. Faraday nyugodtan vé-

gighallgatta, föltett néhány kérdést, majd készségesen megígérte, hogy bemegy a rendelőbe. 
Kim a kórház elé kanyarodott, és ezúttal egyenesen a rendelőhöz hajtott. Tracy Volvóját ke-

reste, és mert nem látta sehol, felrohant a lépcsőn, be a járóbeteg-rendelőbe. 
Odabent csaknem akkora volt a forgalom, mint előző este, bár ezúttal akadt néhány üres 

szék a váróban. Kim a betegfelvevőnél meg sem állva egyenesen a nővérálláshoz ment. Molly és 
Monica is ott volt, gyors, sokatmondó pillantást váltottak, mihelyt észrevették. 

- Megérkezett már a lányom? - kérdezte Kim. 
- Nem láttam - válaszolta Monica. Közömbösen nézett, a hangján fáradtság érződött. 
- En sem - csatlakozott hozzá Molly. - Miért? Jönnie kell? 
Kim nem vesztegette az időt azzal, hogy válaszoljon. Otthagyta őket, és a rendelő belső ré-

szébe indult. 
- Hé! Hová megy? - kiáltott utána felháborodva Molly. Felpattant a helyéről, hogy útját állja, 

de elkésett, mire kijött a pult mögül, Kim már jócskán a rendelő belsejében járt. 
Monica az ujjával pattintva jelzett az ügyeletes őrnek, és amikor az felé fordult, lázas izga-

lommal Kim után mutatott. A biztonsági ember rögtön megértette, mit akar, és futva a betolakodó 
után vetette magát. Rádió adó-vevőjét menet közben rángatta elő a derékszíjára erősített tokból. 

Kim több helyiségbe is benézett, mire Mollynak sikerült utolérnie. - Mit képzel?! - kérdezte 
felháborodva a nővér - Hogy merészelt hívás nélkül bejönni? 

Kim se róla, se a nyomába szegődő őrről nem vett tudomást. - Mit csináljak? - kérdezte 
Mollytól kétségbeesve a férfi. - Végül is orvos. 
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- Fogalmam sincs - vallotta be őszintén a nővér. 
Kim végigrohant az első terem egyik oldalán sorakozó vizsgálók előtt, és visszafelé indult, a 

másik oldalon is benézve valamennyi helyiségbe. Végül megtalálta Washingtont - egy kisfiú csúnya 
vágott sebét kezelte éppen. Washingtonon vastag, legalább kétdioptriás szemüveg volt, és hogy 
tisztán lássa, a pereme fölött nézett Kimre. 

- A lányom hamarosan itt lesz. Most már komolyan vérzik. 
-. Nagyon sajnálom. Mennyi a vérnyomása és a pulzusa? - kérdezte a vezető orvos. 
- Nem tudom - válaszolta Kim. - A volt feleségem hozza. Én még nem láttam. 
Steril kesztyűbe bújtatott kezét fölemelve Washington Mollyhoz fordult, és sietve elsorolta, 

miket készítsen elő. Molly némán bólintott, és már rohant is, végrehajtani az utasítást. 
- Azt akarom, hogy azonnal megvizsgálják a lányomat! - jelentette ki parancsoló hangon 

Kim. - Fertőzés-specialistával is konzultáljanak! 
- Dr. Reggis! Ne akarja szándékosan elrontani a viszonyunkat! Szeretném, ha nem felejtené 

el, hogy itt én vagyok a főnök! - válaszolta Washington. 
- Már beszéltem dr. Faradayvel - mondta Kim olyan hangon, mintha nem is hallotta volna a 

közbevetést. - Úton van ide. Föltételezem, hogy ismeri. 
- Természetesen ismerem. Nem is erről van szó. Külső szakembert akkor szoktunk alkal-

mazni, ha a betegnek nincs az AmeriCare által kirendelt orvosa. E tekintetben nagyon szigorúak az 
előírások. 

- Azt akarom, hogy dr. Faraday megvizsgálja - vitatkozott változatlan hevességgel Kim. 
- Rendben van - adta be a derekát Washington. - Annyit azonban megérthetne, hogy szíves-

séget teszünk magának. A szabályok általában más eljárást írnak elő. 
- Köszönöm - válaszolta Kim. Megfordult, visszament a nyilvántartóhoz, és mivel még min-

dig nem látta sehol Tracyt, kiállt az épület elé. Izgatottan, tehetetlenül várt, mint előző este. 
Nem sokáig kellett azonban ott maradnia. Tracy kombija hamar megérkezett, és egyenesen a 

bejárathoz gördült. Kim leszaladt a lépcsőn, és mire az asszony behúzta a kéziféket, már a hátsó 
ajtónál volt. 

Felrántotta, behajolt az ülésen fekvő Beckyhez. Kim az épületből kiszűrődő fényben jól látta 
a kislány arcát. Bár nagyon sápadt volt, Becky rámosolygott, és ettől nyugodtabb lett kicsit. 

- Hogy érzed magad, tökmag? - kérdezte. 
- Már jobban. Elmúlt a hascsikarásom. 
- Örülök neki - mondta Kim. - Gyere, csimpaszkodj a nyakamba! 
- Tudok járni - próbált tiltakozni a gyerek. 
- Én pedig elbírlak. 
Kim Becky lába alá nyúlt, és kijjebb húzta úgy, hogy a bal karjával tartani tudja a hátát. A 

kislány nyaka köré fonta a karját, az arcát pedig belefúrta a vállgödrébe. 
- Semmi baj - mondta nyugtató hangon Kim. - Apa itt van. 
- Nem túl nehéz? - érdeklődött Tracy. 
- Csöppet sem. 
Kim ment elöl, föl a lépcsőn, hátával taszította be a lengőajtót. Amikor Tracyvel szorosan a 

háta mögött elment a betegfelvétel előtt, az egyik ott dolgozó utánuk szólt, hogy először be kell 
jelentkezniük. Kim nem is figyelt a nőre, és Tracy, bár kellemetlenül érezte magát, szintén nem 
szólt semmit. 

Monica a nővérek pultja mögött ülve meghallotta a kolléganője kiáltását, és látta, hogy Kim 
közeledik. Azonnal eléje pattant, megpróbálta útját állni, de hát nem Molly volt, se termet, se hatá-
rozottság tekintetében nem versenyezhetett vele. 

- Nem lehet! - tiltakozott. - Nem hozhatja be a gyereket, amíg nem állítják ki a felvételi la-
pot. 

Kim nem állt meg, Monica pedig, hogy le ne gázolja, kénytelen volt több lépést hátrálni. - 
Ezt nem teheti! - mondta kétségbeesve. 

Tracy megfogta a férfi karját. - Ne csináljunk jelenetet! - kérte. 
Kim róla sem vett tudomást, rendületlenül haladt tovább. Monica végül kénytelen volt félre-

állni az útjából, és továbbengedni. 
- A tegnap esti felvételi lapon megtalál minden adatot - szólt hátra a válla fölött Kim. 
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Monica visszarohant a pult mögé, hogy felhívja dr. Washingtont. 
Kim az első szabad vizsgálóba vitte Beckyt, és lerakta az ágyra. Tracy a másik oldalon állt, 

fogta a kislány kezét, miközben Kim a karjára csatolta a vérnyomásmérőt. Monica, miután telefo-
nált, szintén megjelent, és megpróbálta maga elvégezni a mérést, de a férfi oda sem figyelt rá. Szte-
toszkópot tett a fülébe, és elkezdte felpumpálni a mandzsettát. 

Washington és Molly McFadden lépett be. Washingtonon a kétrészes ruha fölött fehér kö-
peny is volt. Bólintással üdvözölte Tracyt, és miután intett Monicának, hogy távozhat, megvárta, 
amíg Kim végez a vérnyomásméréssel. 

- Látom, csöppet sem tiszteli az előírásokat - mondta, miután Kim kivette a füléből a szte-
toszkópot. 

- A vérnyomása kilencven-ötven - felelte Kim. - Kapjon infúziót! Előtte azért, a biztonság 
kedvéért, ellenőrizzék még egyszer a vércsoportját! Aztán... 

- Állj! - vágott közbe Washington, és a nagyobb nyomaték kedvéért a kezét is fölemelte. - 
Dr. Reggis - mondta nyugodt hangon -, teljes tisztelettel hadd figyelmeztessem arra, hogy maga itt 
nem osztogathat utasításokat. 

- Csak a legalapvetőbb dolgokat kértem - hárította el a szemrehányást Kim. - Miss 
McFadden, legyen szíves, adjon egy huszonegyes katétert, Esmarch-pólyát és leukoplasztot! 

Washington kézmozdulattal jelezte csak Mollynak, hogy ne mozduljon, ő pedig odament 
Kimhez, és a karjára tette jókora kezét. 

- Egyszer fogom csak kérni, többször nem - mondta nyugodt, de parancsoló hangon. - Men-
jen ki, és várjon a folyosón! A lányának is az lesz a legjobb. Biztos vagyok abban, hogy ha nyugod-
tan átgondolja a dolgot, egyetért velem. 

Kim összehúzott szemmel, vészjóslóan nézett előbb Washington arcába, majd a karját szo-
rosan markoló kézre. A vizsgáló csaknem síri csöndjét csupán a másik helyiségben működő szív-
működés-ellenőrző bip jelzései törték meg. 

Tracy érezte a két férfi között szikrázó feszültséget. A csönd vihar előtti volt. Hogy elejét 
vegye az újabb kellemetlen jelenetnek, átment az ágy másik oldalára, megfogta Kim vállát, és hát-
rébb húzta. - Kérlek, Kim! - könyörgött: - Hagyjuk, hadd végezzék nyugodtan a dolgukat! 

Kim megfogadta Tracy tanácsát, pattanásig feszült izmait ellazította, és Washington is visz-
szahúzta a kezét. 

- Rendben van - mondta Kim Tracynek, majd Beckyhez fordult, és bátorítón megfogta vé-
kony karját. - Odakint leszek, tökmag! 

- Nem akarom, hogy megszúrjanak - szólt panaszosan a kislány. 
- Szükséged van folyadékra - magyarázta az apja. - Csak egészen apró szúrást fogsz érezni. 

Tudom, hogy nem kellemes, de el kell viselned, hogy aztán megint jól legyél. Rendben? 
- Rendben - válaszolta vonakodva Becky. 
Tracy is megszorította a lánya kezét, elmondta, hogy odakint lesz Kimmel, és hamar vissza 

fognak jönni. Becky bólintott ugyan, de látszott rajta, hogy változatlanul fél. 
Tracy kikísérte Kimet, közben hallotta, hogy a férfi szaggatottan, idegesen veszi a levegőt. 

Csak azután szólalt meg, hogy elhagyták a nővérek pultját. 
- Meg kell nyugodnod! - mondta. Szelíden Kim karjára tette a kezét. - Rettentően feszült 

vagy. 
- Washington teljesen kiborít - válaszolta dühösen Kim. 
- Csak a munkáját végzi. Ha te volnál a helyében, és neked kellene ellátnod az ő gyerekét, 

ugyanígy viselkednél. Tiltakoznál az ellen, hogy utasításokat osztogasson neked. 
Kim nem válaszolt, de nyilván elgondolkodott a dolgon, amíg a lengőajtón át kimentek az 

épület elé. A hideg levegő jólesett neki. Mélyen beszívta, és csak lassan engedte ki a levegőt, Tracy 
eközben változatlanul a karját fogta. 

- Azt hiszem, igazad van - mondta végül Kim. - Nehéz elviselni, hogy Becky olyan kiszol-
gáltatottan fekszik ott. 

- Elhiszem - válaszolta az asszony. - Nagyon rossz lehet. 
Egymásra néztek, találkozott a tekintetük. 
- Megértesz? - kérdezte Kim. - Komolyan? 
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- Tökéletesen - válaszolta Tracy. - Sebész vagy. Hozzászoktál; hogy ha bajjal találkozol, 
azonnal cselekedj. És ki máson akarnál jobban segíteni, mint a saját lányodon? Számodra a világon 
a legnehezebb, hogy látod, Beckynek segítségre van szüksége, és nem tudsz csinálni semmit. 

- Igazad van. 
- Hát persze. Nekem mindig igazam van. 
Bármilyen zaklatott volt is Kim, a megjegyzés hallatán elmosolyodott. - Ilyen messzire azért 

nem mennék. Lehet, hogy gyakran, de semmiképpen sem mindig! 
- Elfogadom, feltéve, hogy visszamegyünk - válaszolta ugyancsak mosolyogva Tracy. - 

Kezdek megfagyni. 
- Hát persze! - kapott észbe Kim. - Ne haragudj! Szükségem volt egy kis friss, hideg levegő-

re. 
 
- Nem zavar az infúzió? - kérdezte a lányát Kim. 
Becky fölemelte a ragtapasszal a csuklótartó laphoz rögzített karját. A keze fején a gézkötés 

alól műanyag cső vezetett ki. - Nem is érzem. 
- Az a jó - válaszolta Kim. 
- Nem fázol? - érdeklődött Tracy. - Emlékszem, amikor kórházban voltam veled, én mindig 

fáztam. 
- De igen! - mondta csodálkozva a kislány: - Amíg nem szóltál, nem is éreztem, de most fá-

zik a karom. 
Washington alaposan megvizsgálta Beckyt, elindította az infúziót, elvégeztette a rutin vér- 

és vizeletvizsgálatot, és röntgenfelvételeket is készíttetett a hasüregről. Azokra várni kellett, a vér- 
és vizeletvizsgálat eredménye azonban normális volt, minimális vérveszteségre utalt csupán. Miután 
megkapta őket, üzent Kimnek és Tracynek, hogy menjenek be Beckyhez, és együtt várják meg dr. 
Faradayt. 

Az infektológus pár perc múlva megérkezett, bemutatkozott Kimnek és Tracynek, és végül 
Beckynek is. Karcsú, kreol bőrű, határozott fellépésű férfi volt. Nyugodtan végighallgatta, mi tör-
tént Beckyvel a tünetek szombat reggeli legelső jelentkezésétől kezdve egészen az aznap esti vérzé-
sig, és közben időnként bólogatott, különösen akkor, amikor Becky kiegészítette a szülei által mon-
dottakat. 

- Rendben van, Miss Reggis - mondta aztán a kislánynak. - Mit szólna hozzá, ha megnéz-
ném? 

Becky Tracyre nézett, mintha tőle várná az engedélyt. 
- Dr. Faraday szeretne megvizsgálni, kicsim - fordította le az orvos szavait Tracy. 
- Vizsgálni lehet. Csak szúrást nem akarok! 
- Nem lesz szúrás - nyugtatta meg Faraday. 
A pulzusnak és a bőr rugalmasságának az ellenőrzésével kezdte a gyors, de alapos vizsgála-

tot. Belenézett a kislány szájába, fülébe, és szemtükörrel a szemébe is. Meghallgatta a mellkasát, és 
megszemlélte a bőrét, nincsenek-e kiütései. A hasát óvatosan megnyomkodva duzzadó nyirokcso-
mót keresett. 

- Úgy látszik, nincs komolyabb bajod, leszámítva egy kis gyomorrontást - mondta végül. - 
Kimegyünk, és kicsit beszélgetek a szüleiddel. Rendben? 

Becky bólintott. 
Tracy homlokon csókolta a lányát, aztán követte Faradayt és Kimet. A folyosón nagy volt a 

jövés-menés, úgyhogy a fal mellé húzódtak, ne legyenek senkinek se útban. Washington észrevette 
őket, odament hozzájuk, és bemutatkozott Faradaynek. 

- Éppen el akartam mondani a szülőknek, mit tapasztaltam - magyarázta a fertőzésszakértő. 
- Nem bánják, ha meghallgatom? - érdeklődött Washington. 
Faraday kérdő pillantást vetett Kimre és Tracyre. 
- Egyáltalán nem - válaszolta az asszony. 
- Összességében rendben lévőnek tetszik - kezdett a magyarázatba az orvos. - Természetesen 

sápadt kicsit; és folyadékpótlásra is szüksége van. Az alhasat puhábbnak éreztem ugyan az ideális-
nál, de így, külső vizsgálattal semmi aggasztót sem találtam. 



 - 48 - 

- És a vérzés? - kérdezte Tracy, félve attól, hogy Faraday nem tulajdonít kellő jelentőséget 
Becky bajának. 

- Hadd fejezzem be! - kérte az orvos. - Átnéztem a laborleleteit is. A tegnap estivel összeha-
sonlítva némileg csökkent a hemoglobinszintje. Számszerűleg nem jelentős a változás, de a folya-
dékvesztés miatt nem árt figyelni rá. A vérlemezek száma szintén kevesebb, mint korábban volt. 
Ezeket leszámítva minden normális, az elfogadható mértéken belül van. 

- Mi az előzetes diagnózis? - érdeklődött Kim. 
- Azt mondanám, hogy ételtől kapott, baktérium okozta betegsége van. 
- Nem vírusos? 
- Nem. Szerintem bakteriális eredetű. - Faraday Washingtonra pillantott. - Azt hiszem, maga 

is erre gyanakodott tegnap este. 
- Igen. 
- De miért nincs akkor láza? - kérdezett tovább Kim. 
- A láz hiánya miatt valószínűbbnek tartom a vérmérgezést, mint a fertőzést. Pontosan bele-

illik ebbe a képbe az is, hogy a fehér vérsejtek száma normális. 
- Mi van a tegnap esti tenyészettel? - kérdezte Kim. - Megvan már a huszonnégy órás ered-

mény? 
- Nem tudok semmiféle tenyészetről - válaszolta Faraday, és kérdő pillantást vetett Wa-

shingtonra. 
- Nem készítettünk tenyészetet - mondta a sürgősségi rendelő vezető orvosa. 
Kim hitetlenül megrázta a fejét. - Mi az ördögöt beszél?! - kérdezte felháborodva. - Átadtam 

a mintát! 
- Egyszerű hasmenés esetén nem szoktunk tenyésztést csinálni - közölte Washington. 
Kim, mint aki nem hisz a fülének, a homlokához kapott. - Várjon csak! Azt mondta, baktéri-

umfertőzésre gyanakodott. Miért nem csinált akkor tenyészkultúrát? Az lett volna a legtermészete-
sebb. Hogyan akarja kezelni különben? 

- Az AmeriCare szabályzata ilyen esetekben tiltja a tenyészetvizsgálatot -, válaszolta Wa-
shington. - Túl sokba kerül, nem elég költséghatékony. 

Kim arca elvörösödött, de ezt csak Tracy vette észre. Megfogta a karját, de a férfi visszarán-
totta. - Költséghatékony! Miféle ostoba kifogás ez? Milyen rendelőt vezet maga! Azt mondja, azért 
nem végezte el a vizsgálatot, hogy megtakarítson néhány szaros dollárt? 

- Na ide figyeljen, maga primadonna! - válaszolta most már ugyancsak dühösen Washing-
ton. - Mondtam, hogy az általános működési szabályok nem engedélyezik. Se magának, se másnak. 

Az önuralmát ugyanúgy elveszítve, mint az előző este, Kim megmarkolta Washington mel-
lén a fehér orvosi kabátot. - Primadonna?! Én?! A maguk ostoba működési szabályai miatt egy 
egész napot veszítettünk! 

- Ne, Kim! - tiltakozott Tracy, megpróbálta elkapni a férfi karját. - Ne kezdd megint! 
- Vegye le rólam a kezét, maga nagyszájú, pökhendi disznó! - mordult fel Washington. 
- Nyugalom! - intette a veszekedőket Faraday, és megpróbált beférkőzni a két, nála jóval 

nagyobb, erősebb férfi közé. - Semmi baj! Készítünk tenyészetet. Nem sokat veszítettünk, mert sze-
rintem igazából nem lesz rá szükség, hogy radikálisabb módszerekhez folyamodjunk. 

Kim elengedte Washingtont, az lesimította a kabátja összegyűrt elejét, utána ádáz tekintettel 
meredtek egymásra. 

- Mit vár a tenyészkultúrától? - igyekezett visszaterelni a beszélgetést normális mederbe 
Tracy: - Milyen baktériumra gondol? 

- Elsősorban szalmonellára, Shigellára, és a kólinak valamilyen újabb változatára - felelte 
Faraday. - Persze sok egyéb is lehet. 

- Engem a vér rémített meg igazán - mondta Tracy. - Lehet persze, hogy eltúloztam a dolgot, 
többnek láttam, mint amennyi valójában volt. Bent tartják a kórházban? 

Faraday gyors pillantást váltott Washingtonnal. 
- Nem rossz ötlet - mondta -, de nem én döntök erről. 
- Szerintem sem ártana - értett egyet Washington. - Folyadék-utánpótlásra van szüksége. Ha 

itt marad, megvizsgálhatjuk azt is, nem vérszegény-e, és megbizonyosodhatunk arról, hogy a vérzés 
nem ismétlődik. 
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- Kell kapnia antibiotikumokat? - kérdezte Tracy. 
- Nem javasolnám őket - válaszolta Faraday. - Semmiképpen sem, amíg nem tudjuk a pontos 

diagnózist. 
- Amiért már tegnap este meg kellett volna csinálni azt a rohadt tenyészetet! - szólt közbe 

dühösen Kim. 
- Kérlek! - fordult hozzá Tracy. - Ne azzal foglalkozzunk, ami már elmúlt! Jó lenne, ha nem 

veszekednél, hanem megpróbálnál inkább segíteni. 
- Rendben - adta be a derekát morózusan Kim. - Ha tenyészeredmény még nincs, miért ne 

kaphatna valamilyen széles hatókörű antibiotikumot? Később, ha kiderül, pontosan mi a kórokozó, 
nyugodtan változhat a gyógyszerelés. 

- Nem javasolom - ismételte meg korábbi kijelentését Faraday. - Ha a kóli valamelyik mó-
dosulatáról van szó, az antibiotikumok még ronthatnak is a helyzeten. 

- Ronthatnak?! - kapta fel a fejét Kim. - Ugyan már! 
- Sajnos, így van - közölte komolyan Faraday: - Az antibiotikumok megtizedelhetik a termé-

szetes bél- és gyomorflórát, és szabad teret biztosíthatnak a kártékony baktériumoknak. A kóli ro-
hamos szaporodásnak indulhat. 

- Maga fogja kezelni? - kérdezett közbe Tracy. 
- Nem. Sajnos, ez lehetetlen - válaszolta az orvos. - Az AmeriCare előírásai szerint kórházi 

orvosnak kell kezelnie. Örömmel segítek azonban, főleg akkor, ha szükségesnek tartja, hogy fertő-
zésspecialistával konzultáljon. 

- Mivel Beckynek nincs állandó gyerekorvosa, Claire Stevens fogja kezelni - közölte Wa-
shington. - Most éppen ő az ügyeletes. Mindjárt felhívom. 

- Claire-nél jobbat nem is kaphatnának - jegyezte meg Faraday. 
- Ismeri? - kérdezte Tracy. 
- Nagyon jól. Szerencséjük van, hogy kifogták! A gyerekeim is hozzá járnak. 
- Végre valami jót is hallok - mondta még mindig nagyon dühösen Kim. 
 

8. fejezet 
Szerda, január 21. 
 
Kim röviddel reggel hat után kanyarodott a kórház előtti parkolóba. Előtte, szakítva meg-

rögzött szokásával, be sem nézett a rendelőjébe. Alig várta, hogy lássa Beckyt, és meggyőződjön 
arról, hogy a kislány körül minden rendben van. 

Az előző este - leszámítva a Washingtonnal való kellemetlen összezördülést - összességében 
sikeres volt. Dr. Claire Stevens félórával azután, hogy szóltak neki, megérkezett. Míg vártak rá, 
Kim másodszor is felhívta George Turnert, és megkérdezte, mi a véleménye a gyerekgyógyászról. 
George is Faraday véleményét visszhangozta, és ettől Kim és Tracy egyaránt megkönnyebbült. 

Stevens doktornő nyúlánk, karcsú nő volt - majdnem olyan magas, mint Kim. Éles vonásai 
nem hatottak zavaróan, kellemes, bizalmat keltő modora ellensúlyozta. Kim első személyes benyo-
mása a legkedvezőbb volt, egyértelműen erősítette az előzetes szakmai véleményt. A nő nagyjából 
vele egykorú lehetett, amiből rögtön következett, hogy sokéves kórházi tapasztalattal kell rendel-
keznie. Fellépése rögtön igazolta a róla alkotott kedvező véleményt, és ami legalább ennyire fon-
tosnak látszott, azonnal szót tudott érteni Beckyvel. 

Kim benyitott a kislány szobájába. A padlóhoz közel éjszakai lámpa égett, amely halvány 
fénybe vonta, elmosódó árnyékkal töltötte meg a szobát. Kim óvatosan az ágyhoz ment, és megnéz-
te az alvó Beckyt, akinek sötét hajtól keretezett arca elefántcsontként fénylett. Áttetsző, vékony 
bőre törékennyé tette, mintha porcelánból lett volna. 

Kim tisztában volt azzal, hogy az adott körülmények között Beckynek az a legjobb, ha a 
kórházban marad. Ugyanakkor a tudat, hogy bent fekszik, nyugtalanította. A tapasztalatai eszébe 
juttatták, hogy a kórház az a hely, ahol a legszörnyűbb, legváratlanabb dolgok is megtörténhetnek. 

Becky lélegzése egyenletes, nyugodt volt. Az infúzió lassan áramlott a testébe. Kim örült, 
mert nyugodtnak látta, és óvatosan kihátrált a szobából. Semmiképpen sem akarta zavarni, hábor-
gatni a gyógyulást segítő álmát. 
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A nővérek ügyeleti pultjánál elővette Becky kartonját, gondosan átolvasta a Claire diktálta 
bejegyzést, aztán megnézte az ápolónők jelentéseit is. Felfigyelt arra, hogy az éjszaka folyamán 
Beckynek a szüntelen hasmenés miatt kétszer is ki kellett mennie. Vért is említett a bejegyzés, de 
csupán Becky közlése alapján. Egyik nővér sem látta, és nem lehetett tudni, milyen erős volt a vér-
zés. 

Kim a rendelési lapért nyúlt, és örömmel tapasztalta, hogy Claire betartotta a szavát: gyer-
mek-gyomor- és bélszakorvost kért konzulensként arra a napra. 

- Tüneményes kislány - mondta váratlanul egy kellemesen dallamos hang. 
Kim hátrafordult, és egy kövér, fáradtságtól kipirult nővért látott maga mögött. A nő haja sű-

rű csigákba volt besütve, arca két oldalán gödröcskék voltak. Kitűzője szerint Janet Emerynek hív-
ták. 

- Volt bent nála? - kérdezte Kim. 
- Igen. Hozzám tartozik. Nagyon aranyos. 
- Hogy érzi magát? 
- Azt hiszem, jól - válaszolta különösebb meggyőződés nélkül Janet. 
- Ez nem hangzott túl biztatóan - jegyezte meg Kim. Egy pillanatra félelem hasított belé, és 

önkéntelenül összerezzent. 
- Amikor legutóbb fent volt, gyöngének látszott - folytatta Janet. - Persze attól is lehetett, 

hogy előtte jó nagyot aludt. Azért csöngetett, hogy segítsek neki visszamenni az ágyba. 
- A kórlapból látom, hogy nem tudta ellenőrizni, mennyi vért veszített - jegyezte meg Kim. 
- Így igaz. Szegénykém szégyelli magát, és nem szól, ha ki kell mennie. Megpróbáltam rá-

venni, hogy ne húzza le a vécét, de nem sikerült. Mit lehet tenni? 
Kim gondolatban följegyezte, hogy beszélnie kell a dologról Claire-rel és Beckyvel is. Fon-

tosnak tartotta, hogy tudják, pár vércsöppről van-e szó mindössze, vagy többről. 
- Konzultáló orvos? - érdeklődött Janet. 
- Nem. Dr. Reggis vagyok. Becky apja. 
- Jézusom! - jajdult fel az ápolónő. - Azt hittem, konzulens. Remélem, nem mondtam semmi 

rosszat. 
- Dehogy! Az az érzésem, hogy tényleg kedveli, és törődik vele. 
- Persze! Imádom a gyerekeket. Ezért dolgozom ezen az emeleten. 
Kim elment megnézni a betegeit, aztán több, délelőttre beütemezett orvosi megbeszélésen 

vett részt. Mint általában a hétfők és a szerdák, ez a nap is zsúfolva volt hivatalos, kihagyhatatlan 
elfoglaltságokkal, úgyhogy nem sokkal tíz óra előtt tudott csak visszamenni Beckyhez. Az emelet 
ügyeletese, miután meglátta, közölte vele, hogy a kislányt elvitték röntgenre, és azt is, hogy Tracy 
megérkezett, és elkísérte. 

- Meg tudná mondani, mi a helyzet a gasztroenterológiai konzultációval? - érdeklődött Kim. 
- Megrendelték - válaszolta az ügyeletes. 
- Mikor lesz? 
- Azt hiszem, valamikor délután. 
- Felhívna, ha megtörtént? - kérdezte Kim, átnyújtva a névjegyét. 
- Természetesen. 
Megköszönte a szívességet, és rögtön indult a rendelőjébe. Szerette volna megvárni Beckyt, 

beszélni vele, ha csak néhány másodpercig is, de nem volt rá ideje. Máris elkésett, és ezt kénytelen 
volt bölcs nyugalommal tudomásul venni, mivel gyakran előfordult. 

- Nos, Mr. Amendola! Van valamilyen kérdése? - érdeklődött Kim. 
Mr. Amendola testes, a hatvanas évei elején járó vízvezeték-szerelő volt. Félt a modern 

gyógyászattól, és rémületet keltett benne Kim ítélete, az, hogy a szíve elkerülhetetlenül billentyű-
cserére szorul. Néhány hete még boldog tudatlanságban élt, nem is tudta, hogy léteznek szívbillen-
tyűk. Most azonban, miután megtapasztalt néhány ijesztő tünetet, már tisztában volt azzal, hogy 
nála az egyik elromlott, és ez akár az életébe is kerülhet. 

Mialatt Mr. Amendola azt latolgatta, mit feleljen az utolsó kérdésre, Kim idegesen beletúrt a 
hajába, és az ablak felé fordulva kinézett a vigasztalanul szürke, téli égre. Tracy egy órával ezelőtt 
felhívta, és azóta csak arra tudott gondolni, hogy az asszony szerint Becky rosszul néz ki, a tekintete 
homályos, semmibe révedő. 
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Mivel a várója tele volt betegekkel, csak azt tudta tanácsolni, hogy keresse meg Claire-t, és 
mondja el, mi aggasztja. Arra is megkérte, szóljon az emeleti ügyeletesnek, figyelmeztesse újból, 
hogy feltétlenül telefonáljon neki, mihelyt a konzultációra behívott gyomor- és bélszakorvos meg-
érkezett. 

- Azt hiszem, jobb, ha megbeszélem a dolgot a gyerekeimmel - válaszolta Mr. Amendola. 
- Tessék? - kérdezte Kim. Annyira elmerült a gondolataiban, hogy már nem emlékezett rá, 

mit kérdezett a betegtől. 
- A gyerekeimmel - ismételte meg Mr. Amendola. - Meg kell kérdeznem, mi a véleményük, 

szerintük mit tegyek. 
- Jó ötlet - válaszolta az íróasztala mögül felállva Kim. - Beszélje meg a családjával! Ha 

bármilyen kérdésük lenne, hívjon fel nyugodtan! 
Kikísérte Mr. Amendolát. 
- Biztos, hogy nem történt tévedés? - kérdezte az ajtóban a beteg. - Talán nem is olyan rossz 

az a billentyű. 
- De. Olyan rossz - válaszolta Kim. - Ne felejtse el, hogy mást is megkérdeztünk! 
- Igaz - ismerte el belenyugvóan Mr. Amendola. - Rendben van, visszajövök. 
Kim megvárta, amíg eltávolodott, aztán a vizsgáló ajtajára erősített tálcába nyúlt a követke-

ző betegnek a kartonjáért. 
Mielőtt elolvashatta volna a nevet, Ginger bukkant fel a folyosón. Kikerülte Mr. Amendolát, 

sietve Kim felé tartott. - Most hívott fel Beckyék emeletének az ügyeletese - mondta. - Megkért, 
szóljak neked, hogy a gasztro... mit tudom én milyen orvos éppen most vizsgálja Beckyt. 

- Akkor már itt sem vagyok! - vágta rá Kim. Gyorsan visszatette a helyére a kartont, és besi-
etett a rendelőjébe. Éppen a szekrényből előkapott zakóját vette fel, amikor Ginger bement utána. 

- Hová indulsz? - kérdezte. 
- A kórházba. 
- Mikor érsz vissza? 
- Nem tudom - válaszolta Kim, és már bújt is a télikabátjába. - Szólj Cherylnek, hogy elmen-

tem, ne várjon fölöslegesen a vizsgálóban lévő beteg! 
- És a többiek? - érdeklődött a titkárnő. 
- Mondd meg nekik, hogy feltétlenül el kellett mennem! Visszajövök, de valószínűleg csak 

egy-másfél óra múlva. 
Kim felkapta a kocsikulcsát, és a rendelő hátsó kijáratához sietett. 
Ginger nem tehetett mást azon kívül, hogy rosszallóan a fejét csóválta. Neki kellett szembe-

néznie a váróban ücsörgő betegekkel, és korábbi tapasztalata alapján tudta, milyen dühösek lesznek, 
különösen azok, akik a városon kívülről, környékbeli farmokról érkeztek. 

- Próbáld meg a legjobb formádat nyújtani! - kérte Kim, mintha csak olvasott volna a gondo-
lataiban. 

A kocsijához rohant, beugrott a volán mögé, és vadul végigvágtatott a zsúfolt utcákon. A 
kürtjelzést folyamatosan használva ide-oda szlalomozott a sűrű forgalomban. Egyébként is beszélni 
akart a konzulenssel, de azóta, hogy Tracy felhívta, és elmondta, mit tapasztalt, feltétlenül. 

A kórház előcsarnokában többször is rácsapott a lift gombjára, mintha azzal felgyorsíthatta 
volna a liftet. Több várakozó gyanakodva figyelte, nem értették, miért olyan türelmetlen. 

Becky emeletére érve Kim a szó szoros értelmében végigvágtatott a folyosón, és hevesen 
dobogó szívvel érkezett a betegszobába. A szeme sarkából látta csak Tracyt, aki éppen hosszú, fe-
hér orvosi köpenyt viselő nővel beszélgetett, de egyetlen pillantással fölmérte, hogy nagyon nyugta-
lan. 

Becky párnával feltámasztva a hátán feküdt, sötét szeme rezzenéstelenül meredt előre. A 
szobában néhány pillanatig nem mozdult más, csak a palackból lassan csöpögő, az infúziós csőben 
áramló folyadék. 

Kim az ágy mellé lépett. - Hogy érzed magadat, tökmag? - kérdezte. Megfogta a kislány ke-
zét, és ellenállást alig érezve fölemelte. 

- Fáradt vagyok - válaszolta Becky. 
- Elhiszem, drágám! - Kim szinte reflexszerűen ellenőrizte a pulzusát - a megengedett tar-

tományon belül volt, de inkább a felső határ közelében. Óvatosan lehúzva a lánya egyik szemhéját, 
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ellenőrizte a kötőhártyát, és bár színtelenebbnek találta, mint korábban, annyira nem, hogy abból 
messzemenő következtetést vonhatott volna le. Becky bőre sem volt szokatlanul forró, vagy nedves, 
víztartalma pedig jobbnak tűnt, mint előző este. 

Ennek ellenére a szíve vadul vert - rájött, miért mondta Tracy, hogy a kislány szeme homá-
lyos, semmibe révedő. Becky riasztó változáson ment át, az édesanyja által adott leírás pontosan 
fedte a valóságot - mintha korábban kifogyhatatlan életkedve elszállt volna, közömbössé, a beteg-
ségbe beletörődővé vált. 

- Megyek, beszélek anyuval - figyelmeztette Kim. 
- Rendben - válaszolta Becky. Tracyhez lépve Kim látta, hogy az asszony egész testében 

reszket. 
- Dr. Morgan - mutatta be Tracy a nőt, akivel beszélgetett. 
- A gasztroenterológus? - kérdezte Kim. 
- Igen. 
Kim alaposan megnézte magának a nőt. Bár nagyjából egyforma korúak lehettek, dr. 

Morgan sok tekintetben tökéletes ellentéte volt Claire Stevensnek. Nem sokkal volt magasabb száz-
ötven centiméternél, az arca kerek volt, a vonásai lágyak. Vékony, fémkeretes szemüveget viselt, 
ami tanítónős külsőt kölcsönzött neki. Sötét haja idő előtt őszülni kezdett, tele volt fehér szálakkal. 

- Dr. Morgan épp az előbb mondta, hogy szerinte Becky állapota súlyos - nyögte ki Tracy. 
- Ragyogó megfigyelés! - válaszolta nem titkolt gúnnyal a hangjában Kim. - Szóval súlyos? 

Ahhoz, hogy ezt megállapítsam, magam is elég vagyok. Nem lenne ebben a rohadt kórházban, ha 
nem volna súlyos az állapota! Szeretném, ha valaki végre azt is megmondaná, hogy pontosan mi a 
baja, és hogyan lehet meggyógyítani. 

- A laboratóriumból felhívnak, mihelyt megkapják az eredményt - válaszolta óvatosan, Kim 
heves reagálásától kissé megfelhőzve dr. Morgan. - Addig azonban meg van kötve a kezünk, nem 
tudjuk, milyen kezelést alkalmazzunk. 

- Megvizsgálta már? 
- Igen. Átnéztem az eddigi laboratóriumi leleteket is. 
- És? - kérdezősködött tovább türelmetlenül Kim. 
- Egyetértek dr. Faradayvel - közölte dr. Morgan. - Élelmiszertől származó baktériumfertő-

zése van. 
- Mintha romlott volna az állapota. 
- Szerintem is - csatlakozott Kimhez Tracy. - Tegnap este óta egészen megváltozott. Más, 

mint eddig volt, nem olyan élénk. 
Dr. Morgan aggódva gyors pillantást vetett Beckyre. Megkönnyebbülve látta, hogy a kislány 

nem hallgatja a beszélgetésüket, ám ennek ellenére javasolta, hogy menjenek ki a folyosóra. 
- Mivel most láttam először, nem tudom megállapítani, bekövetkezett-e nála valamilyen vál-

tozás - mondta már odakint. -A nővérek jelentéseiben erre vonatkozólag semmit sem találtam. 
- Azt akarom, hogy alaposabban figyeljék - közölte Kim. - Mi volna, ha bevinnék az inten-

zív osztály elkülönítőjébe? 
- Én csak konzulens vagyok - felelte dr. Morgan. - Hivatalosan dr. Claire Stevens felügyele-

te alá tartozik. 
- És ha meggyőzné róla, hogy vitesse át? - kérdezte Kim. - Tegnap este már javasoltam neki, 

de az az érzésem, hogy az AmeriCare oldalán áll, és elsősorban a költségek izgatják. 
- Nem olyannak ismerem Claire-t. Hogy egészen őszinte legyek, nem hiszem, hogy a lá-

nyuknak intenzív osztályon lenne a helye. Egyelőre legalábbis nem. 
- Bátorító megállapítás! - mondta dühösen Kim. - Másképp fogalmazva arra számít, hogy 

amíg maguk ölbe tett kézzel ülnek, és nem csinálnak semmit, tovább fog romlani az állapota. 
- Ez igazságtalan megjegyzés volt, dr. Reggis - felelte őszintén megbántódva dr. Morgan. 
- Egy fenét, dr. Morgan! - háborgott Kim, dühösebben mondva ki a nevet, mint akarta. - Az 

én szempontomból egyáltalán nem az. Sebészként megszoktam, hogy felállítom a diagnózist, és 
utána azonnal cselekszem. Más szóval csinálok valamit. Most viszont az a szörnyű érzésem van, 
hogy a lányom a szemem láttára megy tönkre, és senki sincs, aki ezt meg akarná akadályozni. 

- Hagyd abba, Kim! - tiltakozott a könnyeivel küszködve Tracy. Rettenetesen aggódott 
Beckyért, és nem érzett erőt, hogy volt férje pörlekedő természetével is megküzdjön. 
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- Mit hagyjak abba?! - kérdezte haragosan a férfi. 
- A veszekedést. Nem segítesz azzal, ha állandóan szidod az orvosokat és az ápolónőket, 

csak még jobban kiborítasz vele. 
Kim nem válaszolt, csak keserűen nézett volt feleségére. Nehezen hitte el, hogy ilyen hamar 

képes hátat fordítani neki, különösen akkor, amikor Beckyről van szó. 
- Velem jönne, dr. Reggis? - kérdezte váratlanul dr. Morgan, és rögtön indult is a nővérek 

ügyeleti pultja felé. 
- Menj! - biztatta Tracy. - És próbálj uralkodni magadon! 
Az asszony visszament Beckyhez, Kim pedig hosszú léptekkel dr. Morgan után sietett. A 

doktornő szorosan összeszorította a száját, és rövid lábaihoz képest meglepő gyorsasággal ment 
végig a folyosón. 

- Hová megyünk? - kérdezte Kim, miután beérte. 
- Az ügyeleti szobába. Mutatni akarok magának valamit, és szeretném, ha négyszemközt be-

szélgethetnénk kicsit, mint orvos az orvossal. 
A nővéreknél nagy volt a nyüzsgés - a nappali műszak tagjai éppen távozni készültek, az es-

tiek pedig arra, hogy felvegyék a munkát. Dr. Morgan gyakorlottan, a kis réseket is megtalálva át-
vágott közöttük, és kitárta Kim előtt az ügyeleti szoba ajtaját. 

Odabent viszonylagos csönd fogadta őket, nyugalom a kinti nagy nyüzsgés után. Az ügyeleti 
szoba ablaktalan helyiség volt beépített asztalokkal és röntgenfelvételek vizsgálatához szükséges, 
üveglappal fedett lámpákkal. 

Anélkül, hogy egyetlen szót szólt volna, dr. Morgan röntgenfelvételeket szedett elő egy 
mappából, felcsíptette őket az egyik üveglapra, és bekapcsolta a világítást. A képek gyermek has-
üregét ábrázolták. 

- Beckyé? - kérdezte Kim. Dr. Morgan csupán bólintott. 
Kim előrehajolt, és gyakorlott szemmel alaposan megvizsgálta a felvételeket. A mellkasi 

képeken jobban eligazodott, de birtokában volt a gyomortájékra vonatkozó alapismereteknek is, és 
nem jött zavarba. 

- A bél minden szakaszon ödémásnak tűnik - állapította meg rövid vizsgálódás után. 
- Pontosan. - Dr. Morgan meglepődött, mert arra számított, hogy neki kell felhívnia Kim fi-

gyelmét a patológiás tünetekre. - A bélnyálkahártya csaknem teljes egészében duzzadt. 
Kim ellépett a készüléktől. - Mire utal ez? - kérdezte. Csöppet sem tetszett neki, amit látott, 

de a gyomor- és bélrendszerre vonatkozó ismeretei hiányosak voltak ahhoz, hogy következtetést 
vonjon le belőle. 

- Az O157:H7 kólibaktérium miatt aggódom - válaszolta dr. Morgan. - A Shigella-dizentéria 
nagyjából hasonló tünetet produkál, de akkor a betegnek láza is van. Beckynek azonban nincs. 

- Mi a helyzet az antibiotikumokkal? Faraday nem javasolta őket, mert fél, hogy tönkrete-
szik a természetes bélflórát. Egyetért vele? 

- Igen. Nem annyira azért, hogy ne zavarják a természetes flórát, hanem mert valószínűleg 
hatástalanok lennének. Mivel nincs láz, könnyen lehetséges, hogy a betegséget okozó organizmus 
már távozott Becky beleiből. 

- Hogyan lehet megbizonyosodni arról, hogy valóban vérmérgezésről van-e szó? 
- Van teszt, amivel kimutatható maga a toxin - válaszolta dr. Morgan. - Sajnos, az 

AmeriCare nem engedélyezi a laboratóriumunknak ennek a vizsgálatnak az elvégzését. 
- Csak azt ne mondja, hogy anyagi megfontolásból! - figyelmeztette vészjóslóan Kim. 
- De, sajnos, azt kell mondanom. Olyan tesztről van szó, amelyet ritkábban végeznek annál, 

semhogy az AmeriCare indokoltnak tartaná a vele járó kiadásokat. Azt mondják, nem elég 
költséghatékony. 

- Jézusom! - csattant fel dühösen Kim, és indulatában hatalmasat vágott ököllel az asztalra. - 
Ha még egyszer meghallom, hogy valami nem elég költséghatékony, helyben gutaütést kapok. Attól 
a pillanattól, hogy Becky beteg lett, egyfolytában az AmeriCare nyereségre törekvésével kell küsz-
ködnöm. 

- Sajnos, a biztosítási alapú gyógyellátás realitás, amivel mindannyiunknak együtt kell él-
nünk - jelentette ki dr. Morgan. - Ebben az esetben viszont vállaltam, hogy saját felelősségemre 
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elküldjek egy mintát a Sherring Laboratóriumba. Huszonnégy-negyvennyolc órán belül megkaphat-
juk az eredményt. 

- Hála istennek! Köszönöm, és elnézést kérek, mert azt mondtam, nem csinál semmit. Ha 
Becky egészségéről van szó, a pénz nem számít. 

- Mit tud erről a kólibaktériumról? - kérdezte dr. Morgan. - Induljunk ki egyelőre abból, 
hogy Becky valóban ettől fertőződött meg. 

- Nem sokat - vallotta be Kim. - Azt sem tudtam, hogy az antibiotikumok hatástalanok vele 
szemben. Ritkán találkozom kólibaktériummal a munkám során. A Vancomicinrezisztens 
enterococcus egészen más. Mi sebészek, valósággal rettegünk tőle. 

- Értem. Az enterococcus nekem nem ismerős, az O157:H7 viszont annál inkább. Talán túlsá-
gosan is az. Azt hiszem, jobb, ha tudják, hogy nagyon gonosz tud lenni. 

- Mennyire? - kérdezte idegesen Kim. Nem tetszett neki dr. Morgan hangja, és az sem, amire 
utalt. Annyira aggódott, hogy a tévedését sem igazította ki, nem mondta meg, hogy elvált Tracytől. 

- Foglaljon talán helyet! - Dr. Morgan küszködött, nem tudta, hogyan számoljon be félelmé-
ről, hogy ne keltsen pánikot Kimben. Érezte, kollégáját hajszál választja csak el attól, hogy elveszít-
se az uralmat idegei felett. 

Kim engedelmesen leült az egyik székre - jobban félt, semhogy ne engedelmeskedett volna. 
- Ha valóban kólibaktérium okozza Becky problémáit - kezdte dr. Morgan -, akkor erősen 

aggaszt a vérlemezek számának csökkenése. Tegnap este még csak enyhe csökkenést lehetett ész-
lelni, de a folyadékpótlás után a hiány szignifikánssá vált. Sajnos, HUS-tól kell tartanunk. 

- HUS? - kérdezte értetlenül Kim. - Mi az ördög az a HUS? 
- Hernolitikus urémiás szindróma - Válaszolta dr. Morgan. - A Shigella típusú toxin okozza, 

amilyet az O157:H7 is termel. A toxin megalvasztja a vérlemezeket, és elpusztítja a vörösvértesteket, 
amitől több szerv működése leállhat. Legtöbbször a vesénél jelentkezik a baj, ezért is nevezik uré-
miás szindrómának. 

Kim annyira megdöbbent, hogy hosszú másodpercekig még a száját is eltátotta. Nem volt 
képes egyébre azon kívül, mint hogy kétségbeesett reménykedéssel nézzen dr. Morganre, és várja, 
hogy elmosolyodjon, azt mondja, csupán rossz tréfa volt, amivel fenyegetőzött. De sajnos, a kollé-
ganő arca komoly maradt. 

- Tehát azt gondolja, hogy Beckynek HUS-a van? - kérdezte halkan, nyugodt hangon, ami 
éles ellentétben állt a lelkiállapotával. 

- Mondjuk inkább úgy - próbált enyhíteni a szavai hatásán dr. Morgan -, hogy ettől félek! 
Egyelőre nincs rá bizonyíték, csupán a tapasztalat mondatja velem, hogy erről lehet szó. 

Kim hatalmasat nyelt, a szája egészen száraz volt. - Mit lehet tenni? 
- Tartok tőle, hogy egyelőre nem sokat. Elküldtem a mintát a laboratóriumba, hogy nézzék 

meg, van-e benne toxin. Addig is, amíg az eredmény megérkezik, javasolni fogom, hogy kérjünk 
hematológusi és vesegyógyászi szakvéleményt. Úgy érzem, feltétlenül szükség lenne rá. 

- Rajta! - mondta indulatosan Kim. 
- Várjon kicsit, dr. Reggis! - kérte dr. Morgan. - Ne felejtse el, hogy én is csupán konzulens 

vagyok. Más szakorvost csak Claire Stevens kérhet fel, hogy adjon szakvéleményt. Tőle függ, 
igénybe akarja-e venni. Az AmeriCare előírásai ezzel kapcsolatban teljesen egyértelműek. 

- Beszéljen vele, az isten szerelmére! Történjék már valami! 
- Akarja, hogy rögtön felhívjam? - kérdezte dr. Morgan. 
- Feltétlenül! - Kim a telefonkagylóért kapott, és odatartotta kolléganőjének. 
Míg dr. Morgan a gyerekorvossal beszélt, homlokát a tenyerébe hajtva, kínzó gondolataival 

küszködve várt. Egészen gyöngének, tehetetlennek érezte magát a félelemtől. Ami Beckynek némi 
szenvedést okozó, és kórházi ápolást szükségessé tevő, de azzal együtt is szokványos betegségnek 
indult, arról kiderült, hogy egészen más, rémisztő dolog. Életében először került szembe komoly 
orvosi problémával úgy, hogy a sövény túloldalán állt, és még csak nem is tudta, hogyan lehet ke-
zelni a betegséget. Érezte, hogy tanulnia kell, tájékozódnia, mégpedig minél hamarabb és minél 
alaposabban. 

- Claire tökéletesen egyetért a javaslatommal - mondta dr. Morgan, helyére rakva a telefon-
kagylót. - Szerencséjük van vele. Sok HUS-os beteget kezelt már. 

- A többiek mikor nézik meg Beckyt? - kérdezte sürgetően Kim. 



 - 55 - 

- Szerintem amilyen hamar csak lehet. Mihelyt Claire-nek sikerül elintéznie az ilyenkor 
szükséges formaságokat. 

- Azt akarom, hogy már ma délután itt legyenek! - jelentette ki követelőző hangon Kim. 
- Dr. Reggis, kérem, nyugodjon meg! - szólt rá dr. Morgan. - Azért is hoztam ide, hogy nyu-

godtan tudjunk beszélgetni, szakemberek módjára. 
- Nem tudok megnyugodni - vallotta be szaggatottan, hangosan lélegezve Kim. - Mennyire 

gyakori a HUS? 
- Sajnos, elég sűrűn előforduló betegséggé vált. Általában az O157:H7 okozza - az ilyen ese-

tekből körülbelül húszezer fordul elő évente. Elég gyakori, a gyerekeknél fellépő akut veseelégte-
lenség legfőbb okának számít. 

- Magasságos isten! - szörnyedt el Kim, és idegesen, tehetetlenül beletúrt a hajába. - Húsz-
ezer eset évente! 

- A Központi Betegség-nyilvántartó adatai szerint - válaszolta dr. Morgan. - A statisztika 
természetesen nem teljes, nem is lehet az. 

- Halálos kimenetelű? - Kimnek kényszerítenie kellett magát, hogy meg tudja kérdezni. 
- Ragaszkodik hozzá, hogy a dolognak erről a vonatkozásáról is beszéljünk? Ne felejtse el, a 

kólibaktérium-fertőzés egyelőre csupán feltételezés. Azért említettem, hogy felkészítsem erre a le-
hetőségre is. 

- Feleljen a kérdésemre, a szentségit! - csattant fel önuralma végső határához érve Kim. 
Dr. Morgan nagyot sóhajtott - korábban azt remélte, Kim lesz olyan okos, hogy nem kíván 

belemenni a részletekbe. Mivel megtette, nem sok választási lehetősége maradt. Megköszörülte a 
torkát, és összeszedve a bátorságát, közölte: - Évente kétszáz-ötszáz azoknak a száma, akik az 
O157:H7 miatt halnak meg. Többsége HUS-ban, és majdnem mind gyerek. 

Kim homlokán kövér izzadságcsöppek ütköztek ki. Megdöbbent, alig tudott szóhoz jutni. - 
Hihetetlen! Eddig nem is hallottam a HUS-ról. 

- Mondtam, hogy ez csupán a Központi Betegség-nyilvántartó becslése. 
- Ha valóban ekkora a halálozási szám, akkor miért nem hallunk többet erről a betegségről? 

- kérdezte Kim. A foglalkozásával járó érzelmi megterhelést igyekezett úgy csökkenteni, hogy el-
méleti problémával kapcsolatos fejtegetésekbe merült. 

- Nem tudom - vallotta be őszintén dr. Morgan. - Volt néhány emlékezetes, a kólibaktérium-
nak ezzel a törzsével kapcsolatos eset, mint például a Jack-in-the-Boksz járvány, vagy a Hudson 
Meat termékeinek a visszavonása kilencvenhét nyarán. Hogy ezek, és más előfordulások miért nem 
váltottak ki országos visszhangot, azt nem tudom. Szerintem is rejtélyes a dolog. 

- Két esetre emlékszem - mondta Kim -, de úgy rémlik, hogy a kormány, a Mezőgazdasági 
Minisztérium idejében közbelépett. 

Dr. Morgan keserű hangon fölnevetett. - Nyilván azért emlékszik rá így, mert a Mezőgazda-
sági Minisztérium és a marhahústermelők ezt akarták elhitetni magával. 

- Általában a marhahús okozza a fertőzést? -. kérdezte Kim. 
- Egészen pontosan a darált hús - felelte dr. Morgan. - A nem elég alaposan átsütött, darált 

hús. Igaz ugyanakkor, hogy az almalé, almabor, sőt, a pasztőrözetlen tej is bűnös volt már a beteg-
ség felbukkanásáért. A legfőbb ok, hogy a feldolgozás során az élelmiszer fertőzött marhaürülékkel 
érintkezik. 

- Hiába erőlködöm, nem emlékszem rá, hogy gyerekkoromban ilyesmi előfordult volna. Pe-
dig éjjel-nappal hamburgert ettem. 

- A jelenség viszonylag új - magyarázta dr. Morgan. - A hetvenes évek végén bukkant fel, és 
valószínűleg Argentínából kiindulva kezdett terjedni. A legáltalánosabb nézet szerint a Shigella 
baktérium adta át a kólinak azt a DNS-t, aminek köszönhetően a Shigellára hasonlító vérmérget 
kezdett termelni. 

- Két különböző baktérium egyesülése. 
- Pontosan. A baktériumoknál az egyesülés helyettesíti a szexuális reprodukciót, ez teszi le-

hetővé számukra a genetikai módosulást. De ha egyesülésről van szó, az már önmagában is külö-
nös, mivel csak fajok között szokott előfordulni. A legmeglepőbb az, hogy miután a kólibaktérium-
nak ez az új változata megjelent, villámgyorsan el is terjedt mindenütt. Ma már a szarvasmarhák 
három százalékának a bélrendszerében megtalálható. 
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- A fertőzött marhák megbetegszenek? - kérdezte Kim. 
- Nem feltétlenül. Bár okozhat hasmenést náluk, a tapasztalat az, hogy a többségük genetika-

ilag védett a toxinnal szemben. 
- Különös. És hátborzongató! Amikor a molekuláris biológia még gyerekcipőben járt, a vég-

ítélet mindenkit elborzasztó receptje úgy szólt, hogy valahol, valamikor egy kutató a kísérletei során 
képessé teszi a kólit arra, hogy kitermelje a botulizmus toxinját, és a baktérium kiszabadul a labora-
tóriumból. 

- Nem rossz analógia - állapította meg dr. Morgan. - Főleg azért nem, mert az O157:H7 felté-
telezhetően nem természetes okokból kezdett ilyen gyors ütemben szaporodni. Alapos, emberi se-
gítség kellett, hogy bekövetkezzék. 

- Hogyhogy? - kérdezte meghökkenve Kim. 
- Azt hiszem, a kólibaktériumoknak ezt a törzsét a manapság használatos intenzív állatte-

nyésztési módszerek tették ennyire elterjedtté - válaszolta dr. Morgan. - Az állatok etetéséhez hasz-
nálatos olcsó protein utáni hajsza ötletes, de nagyon veszélyes megoldásokat szült: A szarvasmarhát 
elhullott állatokból készített tápokkal tömik, köztük szarvasmarhából készítettekkel is. Még a ba-
romfitrágyát is felhasználják takarmányozási célra. 

- Viccel! - kiáltott fel hitetlenül Kim. 
- Bár azt tenném - mondta rezignáltan a gyomor- és bélrendszeri betegségek szakértője. - 

Ráadásul az állatoknak antibiotikumokat adnak, amelyek táptalajul szolgálnak a bélrendszerükben 
az újabb törzsek kifejlődéséhez. Az O157:H7 is nyilván antibiotikumos kezelés közvetítésével jött 
létre. 

Kim nem tudott mást tenni, hitetlenül rázta csupán a fejét. Hallatlanul érdekes, számára va-
donatúj témával ismerkedett meg, de mielőtt a felfedezés legcsekélyebb örömét érezhette volna, 
belévágott a rémisztő gondolat: Becky élete a tét. A felismerés kijózanítóan, egyszersmind lelkét 
bénítóan hatott rá. 

- Összefoglalva tehát a betegséget elsősorban a marhatrágyával érintkező darált hús okozza - 
mondta, miután sikerült úgy-ahogy összeszednie magát. 

- Azt hiszem, ez így tökéletesen helytálló - jelentette ki dr. Morgan. 
- Akkor tudom, mitől betegedett meg Becky - mondta dühösen Kim. - Pénteken este nem 

eléggé átsütött hamburgert evett az Onion Ringben. 
- Ez fontos körülmény lehet - értett egyet dr. Morgan. Igaz ugyanakkor, hogy az O157:H7 

lappangási ideje rendszerint hosszabb, néha eléri az egy hetet is. 
Alig fejezte be a mondatot, vadul kivágódott az ügyeleti szoba ajtaja, és izgalomtól tágra 

nyílt szemű nővér dugta be a fejét. 
- Dr. Morgan! - mondta felhevülve. - Siessen! Rebecca Reggis nagyon rosszul van! 
Kim és dr. Morgan lélekszakadva rohant ki az ügyeleti szobából. 
 

9. fejezet 
Szerda délután, január 21. 
 
Az első, amit Becky szobájába lépve Kim észrevett, az volt, hogy az ágy két oldalán egy-

egy nővér áll. Egyikük vérnyomást mért, a másik hőmérsékletet, miközben Becky fájdalomtól 
nyögve egész testében remegett, és halálosan sápadt volt. Tracy is az ágy mellett állt, hátát a falnak 
támasztotta, és összeszorított öklét rémülten a szája elé kapta. Csaknem olyan halottsápadt volt, 
mint a lánya. 

- Mi történt? - kérdezte Kim. 
Mire a kérdés elhangzott, dr. Morgan is odaért. 
- Nem tudom - válaszolta halálra válva Tracy. - Éppen beszélgettünk, amikor váratlanul fel-

sikoltott. Azt mondta, borzalmasan fáj a gyomra és a bal válla. Utána remegni kezdett, és azóta sem 
hagyta abba. 

A vérnyomást ellenőrző nővér bemondta az értéket: kilencvenöt-hatvan volt. 
Dr. Morgan az ágyhoz lépett, és megfogta Becky pulzusát. - Értesítették dr. Stevenst? - kér-

dezte. 
- Igen, azonnal - válaszolta az egyik ápolónő. 
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- Negyven egész öttized a láza! - kiáltotta elszörnyedve a másik nővér. Lorraine Phillipsnek 
hívták, a kolléganőjét pedig Stephanie Gragoudosnak. 

Kim a szó szoros értelmében ellökte Lorraine-t az ágy mellől. Magánkívül volt - lánya szen-
vedését látva úgy érezte, mintha hegyes tőrt forgatnának a szívében. 

- Mid fáj, Becky?! - kiáltotta. 
- A hasam - válaszolta két nyögés között a kislány. - Nagyon fáj. Segíts, apu! Kérlek! 
Kim lázas sietséggel visszahajtotta rajta a takarót, és megdöbbenve látta a mellkasán a sűrű, 

bőr alatti bevérzést. Dr. Morganhez fordult: - Tudta ezt? 
- Igen. Láttam - válaszolta a doktornő. 
- Tegnap este még nyoma sem volt - mondta elkeseredve Kim, és rögtön tovább faggatta 

Beckyt. - Mondd el pontosan, hol fáj. 
A gyerek a hasának az alsó részére mutatott, a középvonaltól kissé balra, és nagyon vigyá-

zott, nehogy megérintse magát. 
Kim három középső ujját óvatosan a jelzett helyre rakta, és lehelet finoman megnyomta. 

Becky fájdalmasan összerándult. 
- Ne nyúlj hozzám, apa! Kérlek! 
Kim azonnal visszarántotta a kezét, a kislány szeme pedig tágra nyílt, torkából szenvedő si-

koly tört fel, biztos jeleként a legkisebb érintésre is érzékeny, rendkívül fájdalmas hashártyagyulla-
dásnak. Egyetlen dolog volt csak, ami ilyesmit okozhatott... 

- Perforálódott! - kiáltotta elkeseredve Kim. 
Pillanatnyi késlekedés nélkül megragadta az ágy végét, és lenyomta a kerekeket rögzítő pe-

dált. - Segítsen valaki! - üvöltött a körülötte állókra. - Ágyastul visszük! Azonnal meg kell operálni! 
- Azt hiszem, meg kell várnunk dr. Stevenst - válaszolta nyugodt hangon dr. Morgan, és in-

tett Stephanie-nak, hogy hagyja békén az ágyat, jöjjön el a végétől. 
- Az ördögbe dr. Stevensszel! - kiabálta Kim. - Itt csak a szike segít. A kézremegés meg-

szűnt... azonnal műteni kell. 
Dr. Morgan a vad, vérben forgó szemekkel mit sem törődve megfogta Kim karját. - Dr. 

Reggis, itt nem maga dönt. Nyugodjon meg... 
Feldúlt állapotában Kim csupán az akadályt látta dr. Morganben, nem a kollégát, és mivel 

minél előbb a műtőbe akarta juttatni Beckyt, elsöpörte az útjából - jelentős súlyfölénye és a nő apró 
termete miatt könnyedén nekilódította a fal melletti kisasztalnak. 

Dr. Morgan kapaszkodni próbált, hogy talpon maradjon, de erőfeszítésével csak annyit ért 
el, hogy mindent levert - vizeskancsó, pohár, virágváza, hőmérő mind a padlón kötött ki, és apró 
darabokra tört. 

Stephanie a folyosóra kirohanva segítségért kiabált, miközben Lorraine elkeseredett erőfe-
szítéssel megpróbálta helyben tartani az ágyat. Kimnek azonban, bár a hátsó kerekek rögzítve vol-
tak, sikerült csaknem az ajtóig tolnia. 

Tracy a megdöbbenésből magához térve a férfi után vetette magát, és megragadta a karját - 
Állj meg, Kim! - könyörgött sírva. - Kérlek! 

Újabb nővérek érkeztek, köztük a főnővér, és egy izmos ápoló is. Mindannyian Kimre vetet-
ték magukat, és csatlakozott hozzájuk a padlóról nagy nehezen feltápászkodó dr. Morgan is. A túl-
erő végül legyőzte Kimet, aki változatlanul magából kikelve azt üvöltötte, hogy Beckyt azonnal 
meg kell operálni, és aki ezt nem érti, annak nincs semmi keresnivalója a kórházban. 

 
- Hogy fognak elaltatni? - kérdezte lassan, álomittas hangon a kislány. 
- Gyógyszert kevernek az infúziódba - válaszolta Kim. - Ne félj, nem fogsz érezni belőle 

semmit. Elalszol, és amikor felébredsz, már sokkal jobban leszel. 
Becky kerekes műtőasztalon feküdt, műanyag sapkával a fején. A gyógyszerektől szűntek 

ugyan a fájdalmai, el is kábult kicsit, de az operációtól változatlanul nagyon félt. 
Kim a kerekes asztalok között állt - több beteg is várta, hogy betolják a műtőbe -, operáció-

hoz beöltözve, sapkával a fején! A Becky szobájában másfél órával korábban lezajló jelenet után 
valahogyan összeszedte magát, és elnézést kért dr. Morgantól, aki el is fogadta mentegetőzését. 
Nem sokkal később dr. Stevens is megérkezett, és azonnal sebészi vizsgálatot kért a kislánynak. 

- Meggyógyulok, apa? - kérdezte Becky. 
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- Miről beszélsz?! - Kim megpróbált olyan hangot megütni, mintha valóban nevetséges, buta 
kérdés lett volna. - Persze, hogy meggyógyulsz! Kapsz egy kis cipzárat, és minden rendben lesz. 

- Lehet, hogy ez a büntetés azért, mert nem jelentkeztem az országos bajnokságra. Már bá-
nom, hogy nem tettem meg. Tudom, te szeretted volna. 

Kim nagy erőfeszítéssel visszatartotta kibuggyanni készülő könnyeit. Pár másodpercre félre-
fordult, hogy összeszedje magát, és kitaláljon valamilyen választ. Nehezen tudott magyarázattal 
szolgálni a lányának, mivel a történtekkel kapcsolatban neki is szinte csak kérdései voltak. Néhány 
napja Becky még maga volt a viruló élet, most pedig a pusztulás szakadékának a szélén egyensú-
lyozott. Miért? 

- Megkérem anyut, hozza be a jelentkezési lapot - közölte Becky. 
- Ne törődj a bajnoksággal! - intette Kim. - Nem érdekel! Csak az a fontos, hogy meggyógy-

ulj. 
- Készen vagyunk, Becky! - mondta egy vidám, élénk hang. - Ideje, hogy rendbe hozzunk. 
Kim felnézett - Jane Flanagan, az altatóorvos és James O'Donnel, a gyomorsebész közele-

dett a műtéti blokk belseje felől. Egyenesen Beckyhez mentek, és Jane kioldotta az asztal kerekeit. 
A kislány - meglepően nagy erővel ahhoz képest, hogy milyen sok nyugtatót kapott - meg-

markolta Kim kezét. - Fájni fog? - kérdezte. 
- Jane tesz róla, hogy ne érezz semmit - válaszolta a kérdést meghallva James. - Nála jobban 

senki nem ért az altatáshoz. 
- Rendelünk neked valami kellemes, szép álmot - tréfálkozott Jane is. 
Kim jól ismerte, és őszintén tisztelte mindkettőjüket. Jane-nel sok műtétet végzett már 

együtt, Jamesszel pedig számos kórházi szakmai bizottságban közösen dolgozott. 
A Samaritanból kerültek át a University Med Centerbe, és Jameset mindenki a város legjobb 

gyomorsebészének tartotta. Kim megkönnyebbült, amikor hallotta, hogy minden aznapi munkáját 
lemondta, és vállalta, hogy megoperálja Beckyt. 

James láb felől állt, és a műtők előtti folyosóra nyíló lengőajtó felé tolta a kerekes asztalt 
Jane-nel. 

Kim mellettük ballagott, Becky változatlan erővel markolta a kezét. Jane a fenekével tolta be 
az ajtót, és mihelyt az asztal orra belülre került, James a karját megfogva visszatartotta Kimet. Az 
ajtó becsukódott Jane és Becky mögött. 

Kim előbb a karját markoló kézre, onnan pedig kollégája arcába nézett. James nem volt 
olyan magas, mint ő, viszont jóval testesebb. Az orrát, a szeme alatt az arcát sűrű szeplők borítot-
ták... 

- Mit csinálsz? - kérdezte értetlenül. - Engedd el a karomat, James! 
- Hallottam, mi történt a rendelőben - válaszolta James. - Azt hiszem jobb, ha nem jössz be a 

műtőbe. 
- Ott akarok lenni! - ellenkezett Kim. 
- Lehet, de nem fogsz. 
- Egy frászt nem! A lányomról van szó. Az egyetlen lányomról. 
- Éppen azért - mondta nyugodtan James. - Maradj idekint az előtérben, különben nem válla-

lom a műtétet! Ilyen egyszerű. 
Kim arca elvörösödött. Pánikot érzett, mert sarokba szorították, és zavarban volt, nem tudta, 

mit tegyen. Nagyon szerette volna, hogy James végezze a műtétet, ugyanakkor a gondolat is meg-
rémítette, hogy el kell válnia Beckytől. 

Dühösen kiszabadította a karját, és anélkül, hogy egyetlen szót szólt volna, otthagyta 
Jameset, a sebészeti öltöző felé indult. 

A pihenőn keresztülvágva rá se nézett a bent tartózkodókra - túlságosan feldúlt volt, hogy 
bárkivel is szót tudjon váltani. Megjelenése ugyanakkor nem maradt észrevétlen. 

Az öltözőben egyenesen a mosdóhoz ment, megnyitotta a hideg vizes csapot, és alaposan 
megmosta az arcát, mielőtt belenézett volna a tükörbe. Az első, akit észrevett, a háta mögött álló 
Forrester Biddle volt. 

- Beszélni akarok magával - közölte merev, feszes hangon a sebészfőorvos. 
- Mondja! - Kim törülközőért nyúlt, és anélkül, hogy megfordult volna, törölni kezdte az ar-

cát. 
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- Kértem, hogy ne a sajtóban tegye közzé a kórházi munkára vonatkozó véleményét, és ezek 
után a tizenegy órás híradóban azt kellett hallanom, hogy Kelly Anderson ismét magát idézi. 

Kim kurtán, szárazon fölnevetett. - Ez érdekes, ugyanis nem voltam hajlandó szóba állni ve-
le. 

- Azt mondta, maga szerint az AmeriCare azért záratta be a Samaritan sürgősségi rendelőjét, 
és kényszerített mindenkit az itteni túlzsúfolt rendelőbe, hogy csökkentse a költséget, és nagyobb 
nyereségre tehessen szert. 

- Nem én mondtam, hanem ő - válaszolta Kim. 
- Magát idézte. 
- Érdekes helyzet - állapította meg hanyagul Kim. Feldúlt állapota okozhatta, hogy különös, 

perverz örömet váltott ki belőle Biddle felháborodása. Eszébe sem jutott védekezni, bár amit hallott, 
megerősítette azt az elhatározását, hogy soha többé nem áll szóba a riporternővel. 

- Újból figyelmeztetem! - szólt fensőbbséges hangon Biddle. - Az igazgatóságnak és sze-
mély szerint nekem is erősen fogytán a türelmem. 

- Nagyszerű - válaszolta Kim. - Vegye úgy, hogy a figyelmeztetés megtörtént! 
A főorvos szája egy pillanatra vonallá keskenyedett, az ajka teljesen eltűnt. - Minősíthetetle-

nül tud viselkedni - mondta dühösen. - Vegye tudomásul, hogy azért, mert a Samaritanben a sebé-
szet vezetője volt, nem követelhet nálunk különleges elbánást magának! 

- Ez nyilvánvaló - felelte Kim. Hanyagul a tartóra dobta a törülközőt, és anélkül, hogy még 
egyszer Biddle-re nézett volna, kiment az öltözőből. 

Telefont keresett, és felhívta Gingert, hogy megmondja, nem megy vissza a rendelőbe. A 
lány azt felelte, hogy számított erre, és már hazaküldött minden beteget. 

- Csalódottak voltak? - érdeklődött Kim. 
- Még kérdezed? Természetesen csalódottak voltak, de megértették, amikor elmondtam ne-

kik, miről van szó. Remélem, nem haragszol, hogy beszéltem nekik Beckyről. Tudtam, hogy együtt 
fognak érezni veled. 

- Semmi gond - válaszolta Kim, bár a magánéleti gondok összekeverése a szakmával ezúttal 
is zavarta. 

- Hogy van Becky? - kérdezte Ginger. Kim beszámolt arról, hogy mi történt, és azt is közöl-
te, hogy a kislány éppen a műtőben van. 

- Sajnálom. Tehetek valamit? 
- Nem jut eszembe semmi különös. 
- Hívj fel! - kérte a lány. - Aerobic után otthon leszek. 
Jól tudva, hogy képtelen volna egy helyben ülni, és tétlenül várakozni, amíg Beckyt operál-

ják, a kórház könyvtárába ment Kim. Rengeteg olvasnivalója volt, mindent meg akart tudni, amit 
lehetett, az O157:H7 kólibaktériumról és a HUS-ról. 

 
Kim az órájára pillantott - már majdnem éjfél volt -, aztán Beckyre nézett, és enyhén meg-

borzongott. - A kislány arcát idegenné változtatta az orrából kilógó, a szívóberendezéshez csatlako-
zó, vékony műanyag cső. A haja lágy, dús hullámokban keretezte sápadt, egyébként angyalian nyu-
godt arcát. Tracy majdnem egy órán keresztül fésülte. Becky mindig imádta ezt, és a trükk ezúttal is 
tökéletesen bevált. A kislány mélyen aludt, akár a nyugalom szobrát is meg lehetett volna mintázni 
róla. 

Kim az ágy mellett állt az éjszakai lámpától halványan megvilágított szobában, érzelmileg 
és fizikailag rettentően ki volt merülve. 

Tracy a másik oldalon, a két műanyag szék egyikén ült. A szemét behunyta ugyan, de Kim 
biztos volt abban, hogy nem alszik. 

Halkan nyitva az ajtót Janet Emery, a kövér éjszakás nővér dugta be óvatosan a fejét. Nem 
szólt, hangtalanul odament az ágyhoz, és elemlámpáját használva megmérte Becky vérnyomását, 
hőmérsékletét, ellenőrizte a pulzusát. A kislány kicsit összerezzent ugyan, de nem ébredt fel. 

- Minden rendben - közölte Janet, miután végzett az ellenőrzéssel. 
Kim csupán bólintott. 
- Jobban tenné, ha hazamenne. Majd vigyázok rá, nem lesz semmi baj! - ígérte meg a nővér. 
- Köszönöm, de inkább maradok. 
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- Nem ártana, ha pihenne kicsit. Hosszú napja volt. 
- Törődjön csak a dolgával! - mordult fel Kim. 
- Azt teszem - válaszolta rendíthetetlen vidámsággal az ápolónő, és halkan kiment a szobá-

ból. 
Tracy kinyitotta a szemét, és mivel szemben ült vele, rögtön meglátta Kimet. A férfi nyúzott 

volt, megviselt, a haja kócos, az arca borostás. Az alacsonyan, a padlóhoz közel elhelyezett éjszakai 
lámpa fénye rávetült, ettől az arca kísértetiessé vált, szeme helyén csupán sötét üreg látszott. 

- Kim! - Az asszony hangja fáradt, szemrehányó volt. - Miért nem uralkodsz magadon? 
Senkinek sem jó, ha így viselkedsz, még neked sem. 

Tracy választ várt, de nem kapott. Kim némán, a lehetetlen indulat mozdulatlan szobraként 
állt előtte. 

- Hogy van Becky? - váltott témát az asszony. 
- A körülményekhez képest jól. A műtét megszüntette az azonnali veszélyt. 
Az operáció rövid volt. Mint James később elmondta, a legtöbb időt azzal töltötte, hogy az 

újabb fertőzést megelőzendő, alaposan kitisztítsa Becky hasüregét. A műtét után a kislányt rövid 
időre a lábadozóba vitték, majd vissza a szobájába. Kim ismét kérte, hogy az intenzív osztályra ke-
rüljön, de hiába. 

- Mi lesz a csővel? - kérdezte Tracy. - Pár héten belül valóban ki lehet venni? 
- Valahogy úgy - válaszolta Kim. - Ha nem jön közbe semmi. - Nagyon megrázta, amikor 

észrevette az orrába rakott csövet. Becsapva érzi magát, mert senki nem figyelmeztette előre, hogy 
ilyesmire is sor kerülhet. 

- Nem lehetett megoldani másként! - hárította el ingerülten a szemrehányást Kim. 
Ellépett az ágytól, fáradtan lerogyott a másik műanyag székre. Feltámasztotta a könyökét, és 

tehetetlenül a tenyerébe temette az arcát. 
Tracy csupán a feje búbját látta. A férfi nem mozdult, és tartása a korábbinál is jobban kife-

jezte feldúlt lelkiállapotát. 
A magába roskadó Kimet figyelve Tracy azon kapta magát, hogy megpróbálja az ő szem-

szögéből nézni az eseményeket. Pszichológusi tapasztalatai alapján tudta, milyen nehéz lehet a fér-
finak - nemcsak mert sebészként nem segíthetett, hanem mert a mindenhatóságába vetett hite is 
megrendült. Sajnálta érte, megértette, és már nem haragudott rá. 

- Kim! - mondta halkan. - Jobb volna, ha hazamennél. Pihenned kell. Holnap dolgozni fogsz. 
Én tudok maradni, holnap legfeljebb kihagyom az előadásokat. 

- Ha hazamennék, akkor sem lennék képes aludni - válaszolta a fejét föl sem emelve a férfi. 
- Ahhoz túl sokat tudok. 

Míg Becky a műtőben volt, a könyvtárban ült, és a HUS-ra vonatkozó szakirodalmat tanul-
mányozva, ijesztő dolgokat tudott meg. Minden, amit dr. Morgantől hallott, igaz volt. Megbizonyo-
sodott arról, hogy a HUS borzalmas betegség, és már csak abban reménykedett, hogy Beckynek 
más baja van. Kénytelen volt ugyanakkor belátni, hogy a kislánynál minden tünet a HUS-ra utal. 

- Tudod, kezdem megérteni, milyen nehéz lehet neked, és pontosan azért, mert érted, miről 
van szó - jegyezte meg Tracy. 

Kim végre leeresztette a kezét, és az asszonyra nézett. - Hagyd ezt a pszichológusi halan-
dzsát! 

- Nevezd, aminek akarod! Tény, hogy életedben talán először kerültél szembe olyan súlyos 
problémával, amit nem tudsz megoldani, hiába van benned akaraterő és szakmai tudás. Azt hiszem, 
ettől még nehezebb. 

- Persze! Téged pedig az egész nem érint! 
- Éppen ellenkezőleg - válaszolta nyugodtan az asszony. - Rettenetesnek érzem, de nálad 

másról van szó. Sokkal többel kell megbirkóznod, nemcsak Becky állapotával. Új korláttal találtad 
szembe magadat, rá kellett jönnöd, bármilyen rendkívüliek is a képességeid, nem tudsz segíteni a 
lányodon. Borzasztóan nehéz ezt tudomásul venni. 
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10. fejezet 
Csütörtök, január 22. 
 
Kim végül hazament, de amint arra számított is, sokáig nem volt képes elaludni. Végül úrrá 

lett rajta a kimerültség, rövid alvása azonban tele volt nyugtalanító álmokkal. Sokat közülük nem 
értett, képtelen volt rájönni, mit jelent - a legtöbb arról szólt, hogy az egyetemen rosszul vizsgázott, 
nem volt képes megoldani a teszteket. A legszörnyűbb azonban Beckyhez kapcsolódott, és ezt 
könnyen meg lehetett fejteni. A kislány a mólóról beleesett a vadul hullámzó tengerbe, és bár Kim 
ott volt, hiába küzdött érte, nem tudta kimenteni. Amikor felébredt, egész teste verejtékben fürdött. 

Bár nem sokat pihent, legalább volt módja arra, hogy lezuhanyozzon és megborotválkozzon. 
Ha fáradtan is, de elfogadható külsővel ült be nem sokkal hajnali öt után a kocsijába, és indult el az 
éjszaka lezúduló hótól vastagon beborított, kihalt utcákon. 

A kórházba érve ugyanúgy találta Beckyt, ahogyan hagyta. A kislány arca megtévesztően 
nyugodt és békés volt. Tracy a műanyag karosszékben összekuporodva, pléddel betakarva szintén 
aludt. 

Kim óvatosan behúzta rájuk az ajtót, és megkereste az éppen a jelentését író Janet Emeryt. 
- Ne haragudjon, hogy tegnap este olyan durva voltam! - kért elnézést. Leült a nővér melletti 

székre, és rögtön Becky kartonjáért nyúlt. 
- Nem sértődtem meg - válaszolta Janet. - Tudom, milyen szörnyű, ha valakinek kórházban 

van a gyereke. Én is átéltem már ilyet a fiammal. 
- Hogyan töltötte Becky az éjszakát? - érdeklődött Kim. - Történt valami? 
- Nyugodt volt. - Ami a legfontosabb, a láza sem szökött fel. 
- Hála istennek! - Kim megtalálta Jamesnek a műtétről szóló, a dossziéba éjszaka bekerült 

jelentését. Gondosan elolvasta, de nem akadt benne semmi, amiről még nem tudott volna. 
Mivel egyebet úgysem tehetett, a rendelőjébe ment, és nekiállt elvégezni a felhalmozódott 

papírmunkát, de közben időnként az órájára pillantott. Amikor elérkezett a számítása szerint leg-
megfelelőbb pillanat, felhívta a keleti parton George Turnert. 

George mély együttérzéssel hallgatta végig a perforációról, és a szükségessé váló műtétről 
szóló beszámolót. Kim megköszönte az aggódását, és rögtön rá is tért a lényegre: azt kérdezte Ge-
orge-tól, szerinte mit kell tenni, ha bebizonyosodik, hogy valóban kólibaktérium okozta HUS-szal 
állnak szemben. Különösen az érdekelte, hogy szerinte nem kellene-e átszállítani máshová Beckyt. 

- Nem javaslom - válaszolta George. - Ragyogó csapat van nálatok, Claire Stevens és dr. 
Morgan kiválóan érti a dolgát. Nagy tapasztalatuk van ennek a szindrómának a kezelésében, leg-
alább annyi, mint bárki másnak. 

- Találkoztál már HUS-szal? - érdeklődött Kim. 
- Csak egyszer. 
- Valóban olyan szörnyű, mint amilyennek leírják? Elolvastam róla mindent, amit a könyv-

tárban találtam, és az Interneten is utánanéztem. Viszonylag kevés róla az anyag. 
- Az az eset, amivel én találkoztam, borzalmas volt - vallotta be George. 
- Kifejtenéd bővebben? 
- Kiszámíthatatlan és kezelhetetlen. Remélem, Beckynél nem erről van szó. 
- Fogalmaznál konkrétabban? - kérdezte Kim. 
- Inkább nem - felelte George. - Sokféle formában fordul elő, és van rá esély, hogy ha 

Beckynek az is a baja, nem olyan lesz a lefolyása, mint az én esetem. 
Beszélgettek még egy darabig, aztán Kim elbúcsúzott. Mielőtt lerakta volna a kagylót, Ge-

orge a lelkére kötötte, hogy folyamatosan tájékoztassa Becky állapotáról, és ezt meg is ígérte. 
Lenyomta egy pillanatra a telefon gombját, de utána rögtön a kórházat hívta. Janet hangját 

meghallva Tracy felől érdeklődött. 
- Felébredt, és itt van valahol - válaszolta készségesen a nővér. 
- Szólna neki? 
- Természetesen. 
Kim a várakozás közben George válaszain gondolkodott. Nem tetszettek neki, erősen nyug-

talanították, különösen amit Turner a betegség kiszámíthatatlanságáról és kezelhetetlenségéről 
mondott. 
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- Te vagy az, Kim? - hallotta kis idő múlva a kagylóból Tracy hangját. 
Néhány szóban elmondták egymásnak, hogyan töltötték a megelőző néhány órát - egyikük 

sem aludt jól -, aztán rögtön rátértek Beckyre. 
- Valamivel talán jobban van, mint tegnap este - mondta Tracy. - Élénkebbnek látszik. Azt 

hiszem, sikerült kialudnia magát, és elmúlt a nyugtatók hatása. Leginkább az orrában lévő csőre 
panaszkodik. Mikor lehet kivenni? 

- Mihelyt a gyomra és a belei ismét normálisan működnek. - válaszolta Kim. 
- Bízzunk abban, hogy mielőbb bekövetkezik! 
- Beszéltem George-dzsal. 
- Mit mondott? - érdeklődött az asszony. 
- Szerinte Claire-nél és dr. Morgannél jobb orvosokat nem találnánk, és főleg akkor nem, ha 

bebizonyosodik, hogy valóban HUS-ról van szó. Azt mondja, bárhová vinnénk Beckyt, sehol sem 
tudnák jobban ellátni. 

- Megnyugtatóan hangzik. 
- Figyelj! - szólt az asszonynak Kim. - Itt kellene maradnom. Jön hozzám néhány beteg, 

köztük olyanok is, akiket holnap meg kell műteni. Remélem, nem bánod. 
- Dehogy! Végezd csak nyugodtan a dolgodat! - biztatta Tracy. 
- Nehéz itt ülnöm, és nem csinálni semmit - magyarázkodott Kim. 
- Tökéletesen megértem. Foglalkozz a betegeiddel! Én itt leszek, úgyhogy ne aggódj! 
- Hívj fel, ha bármi történik! 
- Természetesen! - ígérte meg az asszony. - Azonnal szólok. 
Amikor Ginger nem sokkal kilenc előtt megérkezett, Kim figyelmeztette, hogy mondja le a 

délutánra bejelentkezett betegeket, mert vissza akar menni a kórházba. 
A lány Becky felől érdeklődött, érezhető csalódással a hangjában, mert Kim előző este nem 

hívta fel, hogy beszámoljon, nagyon aggódott egész éjjel, és csak azért nem telefonált, mert nem 
akart alkalmatlankodni. 

Kim elmondta, hogy a műtét után Becky jól van, és azt is, hogy amikor éjfél után hazaért, 
már túl későinek találta az időpontot, hogy felhívja. 

Elkezdte a rendelést, és bár eleinte nagyon nehéznek találta, kényszerítette magát, hogy a 
betegeire koncentráljon. Az erőfeszítés fokozatosan meghozta a gyümölcsét, és déltájt valamivel 
nyugodtabbnak érezte magát, bár a szíve minden alkalommal vadul verni kezdett, amikor meghal-
lotta a telefoncsörgést. 

Nem volt éhes, és a szendvics, amit Ginger hozatott, érintetlenül maradt az íróasztalán. 
Igyekezett kizárólag a betegei bajára összpontosítani, hogy azalatt se kelljen törnie a fejét a magáén. 

A délután közepe táján éppen egy chicagói kardiológussal beszélt telefonon, amikor Ginger 
benyitott. Elég volt egyetlen pillantás az arcára, hogy megállapítsa: nagy baj van. Kim, rögtön rá-
rakta a tenyerét a mikrofonra. 

- Tracy telefonált - mondta Ginger. - Nagyon fel volt dúlva. Azt mondta, Becky állapota hir-
telen rosszabb lett, és bevitték az intenzívre. 

Kim szíve lázasan zakatolni kezdett. Gyorsan elbúcsúzott a chicagói kollégától, magára kap-
ta a zakóját, és már rohant is kifelé. 

- Mit csináljak a többi beteggel?! - kiáltott utána Ginger. 
- Küldd haza őket! 
Kim a megsűrűsödött délutáni forgalomban vadul cikázva hajtott, és ahogy közeledett a kór-

házhoz, úgy lett egyre idegesebb. Bár korábban maga követelte, hogy Beckyt vigyék az intenzív 
osztályra, most, hogy ez megtörtént, rettentően aggódott miatta. Tudta, milyen szigorúan bánik az 
AmeriCare a kiadásokkal, és biztos volt abban, hogy nem megelőzési célzattal tették intenzív keze-
lőbe a kislányt, hanem azért, mert. igazán nagy baj történt. 

Az orvosok parkolóját kikerülve egyenesen a kórház bejáratához hajtott, kiugrott a kocsiból, 
és odahajította az indítókulcsot a meglepett őrnek, hogy arrébb vihesse az autót. 

Idegesen toporgott, alig győzte kivárni, hogy a csigalassú lift felvigye az intenzív osztály 
emeletére. A látogatókkal zsúfolt folyosón is futott, amilyen gyorsan bírt. Tracyt abban a váróban 
találta, amit külön az intenzíven fekvő betegek hozzátartozói számára rendeztek be. Az asszony, 
mihelyt meglátta, rögtön felállt, és elébe ment. 
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Nem szólt, csak szorosan átölelte úgy, hogy Kimnek erővel kellett kiszabadítania a karját. 
Eltolva magától, látta, hogy Tracy szeme tele van könnyel. 

- Mi történt? - kérdezte, előre félve a választól. 
-. Rosszabbul van. Sokkal rosszabbul! Az egész olyan hirtelen jött, váratlanul, mint a perfo-

ráció. 
- Micsoda?! - faggatózott tovább rémülten Kim. 
- A légzése. Egyik pillanatban még nyugodt volt, a következőben pedig nem kapott levegőt. 
Kim megpróbált hátrahúzódni, de Tracy nem engedte, elkeseredve markolta tovább a zakó-

ját. - Kim! Ígérd meg, hogy uralkodni fogsz magadon! Meg kell tenned Becky kedvéért. 
Kim kitépte magát a szorításból, és a betegszoba felé rohant. 
- Kim! - kiáltott utána Tracy, de oda sem figyelt rá. Átvágtatott a várón, és az intenzív kórte-

rembe lépve is csak egy pillanatra állt meg, amíg gyorsan körbenézett. Az ágyak többsége foglalt 
volt, súlyos betegek feküdtek bennük, és mindegyik mellett nővérek sürgölődtek. Elektronikus be-
rendezések zümmögése hallatszott, mindenütt monitorok villogtak. 

A legélénkebb mozgást a teremből nyíló kisebb szobában látta. Orvosok, nővérek sürögtek 
odabent, puszta létszámukkal is jelezve, hogy a beteg súlyos állapotban van. Kim az ajtóhoz ment, 
megállt, és tekintete rögtön a bekapcsolt, ritmikusan dolgozó lélegeztetőkészülékre tévedt. 

Ismerős nővér, Judy Carlson vette észre először. Halkan felkiáltva a nevét mondta, mire az 
ágy körül nyüzsgők megálltak, és csöndben hátrébb léptek, hogy utat engedjenek Kimnek. Becky 
nyitott szájjal, lélegeztetőcsővel a torkában feküdt az ágyon. 

Rémült szemmel nézte az apját. Nyugtatókat adtak neki, de eszméleténél volt, a karját az 
ágyhoz rögzítették, nehogy kirántsa torkából a csövet. 

Kim úgy érezte, mintha leküzdhetetlenül erős kéz fogná marokra a mellét. Éjszakai álmát él-
te át, csak éppen a valóságban. 

- Semmi baj, tökmag! Megjöttem - szólt az érzelmeivel küszködve Kim. Rettentően szeretett 
volna valami igazán biztatót mondani, és mivel nem tudott, a kislány karját fogta meg, hogy leg-
alább azzal vigasztalja. Becky is beszélni akart, de nem tudott megszólalni a cső miatt. 

Kim körbenézett a jelenlévőkön, és végül Claire Stevensen állapodott meg a tekintete. 
- Mi történt? - kérdezte, igyekezve megőrizni a nyugalmát. 
- Menjünk ki! - válaszolta a doktornő. 
Kim bólintott. Megszorította Becky karját, megígérte, hogy hamar visszajön, és kifelé in-

dult. 
A többi orvos követte, és csoportba verődve körbeállta őket a kinti teremben. Kim a háta 

mögé rejtette vadul remegő kezét, majd parancsoló hangon rájuk szólt: - Beszéljenek! 
- Hadd mutassam be előbb a kollégákat. - kezdte Claire. - Dr. Morgant már ismeri. Dr. 

Arthur Horowitz vesespecialista, dr. Walter Ohanesian hematológus, és Kevin Blanchard légző-
szervi szakértő - sorolta a jelenlévőket, egyenként rá is mutatva mindegyikre. Mindannyian fejbó-
lintással köszöntötték Kimet, aki hasonlóképpen válaszolt, és miután túl voltak a bemutatkozáson, 
türelmetlenül ismét megkérdezte: - Mi történt? 

- Először is azt akarom mondani, hogy valóban kólibaktériummal van dolgunk - válaszolta 
Stevens doktornő. - Hogy pontosan milyen törzzsel, azt holnap a laborvizsgálati eredmény ismere-
tében lehet megmondani. 

- Miért kellett intubálni? 
-A mérgezés eljutott Becky tüdejéig. A vérgázok összetétele drasztikusan megváltozott. 
- A veséje sem működik rendesen - vette át dr. Stevenstől a szót dr. Horowitz. - Peritoneális 

dialízist kellett alkalmaznunk. - a vesespecialista tökéletesen kopasz, ellenben dús, tömör szakállú 
férfi volt. 

- Miért nem rakták művesére? - kérdezte Kim: - Nem lett volna hatékonyabb? 
- A peritoneális dialízis szintén megfelelő eredményt hozott. 
- De hát épp most esett át bélműtéten! 
- Azt is figyelembe vettük - válaszolta a vesespecialista. - A gond az, hogy az AmeriCare 

művesekezelést csak a Suburban Hospitalben engedélyez. Oda kell szállítani a betegeket, amit 
Becky esetében semmiképpen sem javasolunk. 
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- További gondot jelentenek a vérlemezek - kapcsolódott a beszélgetésbe dr. Ohanesian. A 
vérszakértő idős, Kim megítélése szerint már a hetvenes éveiben járó, ősz hajú férfi volt. - Olyan 
kevés a trombocitája, hogy a nyilvánvaló kockázat ellenére is pótolni kell őket, máskülönben vérzé-
kenység állhat elő. 

- Gond van a májával - mondta dr. Stevens. - A májenzimek mennyisége jelentősen meg-
emelkedett, ami azt jelzi... 

Kimet annyira letaglózta a rázúdított információtömeg, hogy nem volt képes feldolgozni 
őket. Látta ugyan, hogy kollégáinak mozog a szája, de nem hallotta a szavukat. Újból rémálmot élt 
át, Becky ismét a veszélyesen hullámzó, vad tengeren hányódott. 

Félórával később összetörve támolygott ki az intenzív osztály előtti váróba. Mihelyt felbuk-
kant, Tracy azonnal felállt, és eléje ment. 

Néhány másodpercig csak álltak, nézték egymást szótlanul, és ezúttal Kim szemét öntötte el 
a könny. Tracy azonnal mellé lépett, és mély bánattal, a legszörnyűbbtől félve belekapaszkodott. 

 
11. fejezet 

Péntek, január 23. 
 
Kim pillanatnyi szünetet tartva a műtő falán az órára nézett. Még két óra sem volt, elégedet-

ten állapíthatta meg, hogy jól halad - a három, aznapra kiirt műtét közül az utolsónál tartott. 
Visszafordult a beteghez, belenézett a kitágított sebbe. A szív jól hozzáférhetően helyezke-

dett el, a nyílás közepén koszorúér-áthidalást készültek elvégezni, hogy utána megállítsák, felnyis-
sák, és kicseréljék a működésképtelenné vált szívbillentyűt. 

A következő lépés különösen kritikusnak ígérkezett: az aortába arteriális kanült kellett beve-
zetni, hogy azon keresztül juttassák a szívbe a magas káliumtartalmával a működést leállító, de a 
szívizom roncsolódását megakadályozó oldatot. A legnagyobb gondot az artériában keringő vér 
nyomása jelentette. 

- Szikét! - szólt Kim a műtősnőnek, az pedig kinyújtott kezébe rakta az élével megfelelő 
irányba fordított operálókést. 

Kim a sebbe nyúlt, az aorta felé irányította a hegyét, és közben a szike enyhén megremegett 
a kezében. Nem tudta, Tom észrevett-e belőle valamit, de ideje sem volt törni rajta a fejét. 

Gyors mozdulattal beledöfött az aortába, aztán bal keze mutatóujját rászorította a sebre. 
Olyan sebesen csinálta, hogy csak nagyon kevés vér ömlött ki, amit aztán Tom rögtön le is törölt. 

- Kanült! 
A kezébe adták, és szorosan az aortán ejtett sebet leszorító ujja mellé helyezte, hogy alá-

csúsztatva bevezesse az érbe. Számára is érthetetlen okból azonban a művelet nem sikerült, és az 
érből erős sugárban vér lövellt ki. 

Tőle szokatlanul Kim pánikba esett, erősebbet döfött a kelleténél, és felszakította az aortát, 
tovább tágítva a sebet, ami túl naggyá vált, semhogy a kanül le tudja zárni. A vér olyan erősen lö-
vellt ki az érből, hogy műanyag arcvédő maszkjára is jutott belőle. 

Sebészeti vészhelyzet állt elő, de szerencsére a rutinja megvédte, hogy újabb hibát kövessen 
el. Gyorsan visszanyerte a lélekjelenlétét, bal kézzel is a sebbe nyúlt, a vérrel elárasztott mellkasban 
megkereste a hevesen pulzáló eret, és elszorította. Tom pillanatig sem késlekedett, hamar felitatta a 
vért, hogy Kim láthassa is, amit csinál. 

- Öltést! 
Kezébe adták a tűt, és számtalanszor elvégzett mozdulatokkal villámgyorsan lezárta az éren 

ejtett sebet. 
A vészhelyzetet legyőzve összevillant a szemük. Látva, hogy a barátja kurtán int a fejével, 

Kim alig észrevehetően bólintott. A műtéti csapat többi tagjának legnagyobb meglepődésére ott-
hagyták az asztalt, és steril kesztyűbe bújtatott kezüket - nehogy beszennyeződjön - a mellükhöz 
szorítva pár lépésnyire félrevonultak. 

- Miért nem hagyod, hogy befejezzem? - kérdezte Tom suttogva, hogy a többiek véletlenül 
se hallják. - Végre viszonozhatnám, hogy néhány hete kisegítettél, amikor hirtelen ledöntött a lá-
bamról az influenza. Emlékszel? 

- Persze - válaszolta Kim. 
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- Érthető, hogy halálosan ki vagy merülve. 
A megállapítás igaz volt. Kim az éjszaka nagy részét az intenzív osztályon töltötte Tracyvel. 

Csak miután bizonyossá vált, hogy Becky állapota stabilizálódott, tudta rábeszélni az asszony, hogy 
pihenjen néhány órát az egyik ügyeleti szobában. Ő győzte meg arról is, hogy betervezett műtéteit 
ne halassza el, hiszen a betegeinek szükségük van rá. Állította, hogy az a legjobb, ha elfoglalja ma-
gát, és nem marad Becky mellett, ahol egyebet úgysem tehet, mint tétlenül várakozik. Tracy leg-
meggyőzőbb érve az volt, hogy mivel a kórházban marad, rögtön értesíti, ha bármi történik. 

- Hogyan bírtuk ki gyakorló orvos korunkban? - kérdezte Kim. - Soha nem tudtunk jót alud-
ni. 

- Fiatalon sok mindent elvisel az ember - válaszolta Tom. - A gond az, hogy már nem va-
gyunk fiatalok. 

- Igaz. - Kim kis ideig szótlanul, mélyen elgondolkodott, nehezen tudta rászánni magát, 
hogy a megkezdett műtétet bárkinek átadja, még ha Tom volt is az illető. - Rendben - mondta, miu-
tán döntésre jutott. - Vedd át, de vigyázz! Itt maradok, és figyelem minden mozdulatodat! 

- Másra nem is számítottam - válaszolta tréfásan Tom. Visszatértek a műtőasztalhoz, és ez-
úttal ő állt a beteg jobb oldalára. 

- Figyelem! - szólt a segítőknek. - Rakjuk be végre azt a kanült! Szikét! 
Tom irányításával simán, további bonyodalom nélkül elvégezték a műtétet. Bár Kim a bal 

oldalon állt, ő helyezte be az új szívbillentyűt, és ejtette meg az első öltéseket. Utána ismét Tom 
következett, és miután a szegycsont is a helyére került, szólt Kimnek, hogy menjen nyugodtan, az 
utolsó simításokat már egyedül is el tudja végezni. 

- Nem bánod? 
- Dehogy! Menj, nézd meg, hogy van Becky! 
- Kösz. - Kim ellépett az asztaltól, és menet közben kezdte lehúzni a kesztyűjét. 
Amikor kinyitotta a műtő ajtaját, Tom utána szólt: - A jelentést is megírjuk Jane-nel! Ha 

bármiben segíteni tudok, csak szólj! 
- Köszönöm... 
Kim az öltözőbe ment, de nem bajlódott azzal, hogy levetkőzzön, csupán felkapott egy tiszta 

köpenyt. Szeretett volna minél előbb az intenzív osztályra érni, nem vesztegette az időt azzal, hogy 
utcai ruhát vegyen. 

Mielőtt operálni kezdett, és később is, a műtétek közti szünetekben többször járt már 
Beckynél. A kislány állapota valamelyest javult, és az is szóba került, hogy esetleg le lehet kapcsol-
ni a lélegeztetésről. Bármennyire örült ennek, féken tartotta magát, nem táplált illúziót. 

Mielőtt az első műtétet elkezdte, Kim arra is szakított időt, hogy újból felhívja George-ot, és 
megkérdezze, szerinte mit lehetne még tenni Beckyért. Sajnos, George-nak nem jutott eszébe más, 
csak a plazmaforézis, azt viszont az adott körülmények között nem javasolta. 

Amikor Becky műtéte idején a könyvtárban, a kólibaktérium okozta mérgezésről olvasott, 
Kim is találkozott ezzel a gyógymóddal. A lényege az volt, hogy a beteg vérplazmáját friss, hűtött 
plazmával kell lecserélni, de, sajnos, kísérleti stádiumban lévő kezelésnek számított, és együtt járt 
az AIDS-fertőzés veszélyével, mivel az új vérplazma több száz, kellően nem ellenőrzött donortól 
származott. 

A liftbe szállva Kim vagy tucatnyi vidám, munkaideje végén távozó ápolónő és orvos közé 
csöppent. Hiába tudta, hogy igazságtalanság részéről, csak nehezen volt képes elviselni jókedvű, 
gondtalan fecsegésüket. 

Otthagyva őket, nyújtott léptekkel indult el a folyosón. Minél közelebb került az intenzív 
osztályhoz, annál izgatottabb lett, már-már baljós előérzet kerítette hatalmába. 

A váróban megállt, és körbenézett, hogy lássa, nincs-e ott Tracy. Tudta, hogy napközben 
haza akart ugrani megfürödni és tiszta ruhát venni. Az egyik ablak mellett találta meg, az asszony is 
észrevette, és rögtön felállt. Ahogy közelebb ért, Kim jól látta, hogy sír, könnye fénylő patakban 
folyik le az arcán. 

- Mi baj már megint? - kérdezte idegesen. - Történt valami? 
Tracy nem bírt azonnal válaszolni, Kim kérdése újabb könnyeket csalt a szemébe. 
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- Rosszabbul van - nyögte, amikor sikerült valamelyest összeszednie magát. - Dr. Stevens 
olyasmiről beszélt, hogy sorozatban állnak le a különböző szervei. Annyit értettem csak az egész-
ből, hogy fel kell készülnünk a legrosszabbra is. Arra gondol, hogy Becky meg is halhat! 

- Nem fog meghalni! - válaszolta dühvel határos indulattal Kim. - Miből gondolja, hogy be-
következhet? 

- Agyérgörcse volt - válaszolta Tracy. - Azt mondják, lehetséges, hogy megvakult. 
Kim megmerevedett, erősen összeszorította a szemét. A puszta gondolat, hogy tízéves lánya 

agyérgörcsöt kapott, felfoghatatlan volt számára. Gyakorlata, klinikai tapasztalata ugyanakkor arra 
intette, hogy ez nagyon is lehetséges, és Becky - állapotának folyamatos romlása során - olyan 
ponthoz érkezhetett, ahonnan már nincs visszatérés. 

Tracyt a váróban hagyva besietett az intenzív kórterembe. Becky szobájában, akárcsak előző 
nap, ezúttal is egész csapat orvos, ápolónő sürgölődött. Kim közéjük furakodott, közben új arcot is 
fölfedezett: Dr. Sidney Hamptont, a neurológust. 

- Dr. Reggis! 
Dr. Stevensre oda sem figyelve Kim az ágyhoz lépett, és lenézett Beckyre, aki szánalmas ár-

nyéka volt önmagának. Szinte elveszett a testét behálózó csövek, a köréje állított műszerek, belső 
szerveinek működését segítő és ellenőrző berendezések között. 

A kislány szeme csukva volt, bőre kékesfehér, áttetsző. 
- Én vagyok az, kicsim - suttogta a füléhez hajolva Kim. A gyerek arca mozdulatlan maradt, 

nem adta jelét annak, hogy hallotta volna. 
- Sajnos, nem reagál semmilyen külső ingerre - mondta Stevens doktornő. 
Kim izgatottan zihálva fölegyenesedett. - Valóban agyérgörcse volt? 
- Minden jel arra mutat - válaszolta dr. Hampton. 
Kimnek komoly erőfeszítésébe került, hogy a rossz hírért ne támadjon a hírhozóra. 
- A legnagyobb baj, hogy hiába igyekszünk pótolni a vérlemezkéket, a toxin elpusztítja őket 

- magyarázta dr. Ohanesian, a hematológus. 
- Igen - csatlakozott Hampton. - Nem lehet megállapítani, hogy koponyán belüli vérzés kö-

vetkezett-e be vagy embólia. 
- Esetleg a kettő kombinációja - vetette föl dr. Ohanesian. 
- Az is lehetséges. 
- Akárhogyan is - folytatta a hematológus -, a trombociták gyors pusztulása a salakanyagok 

felhalmozódásához vezet a hajszálerekben, az pedig előidézi a sorozatos szervleállás veszélyét. 
- A vese- és májfunkciókban máris komoly zavarok vannak - közölte Horowitz doktor. - A 

peritoneális dialízis nem képes ellensúlyozni őket. 
Kimnek minden erejét össze kellett szednie, hogy ne kezdjen ordítani az önigazoló, Beckyn 

semmit sem segítő szakmai fejtegetések hallatán. Megpróbált gondolkodni, józan maradni. 
- Ha a peritoneális dialízis nem segít - mondta meglepően nyugodt hangon -, akkor talán át 

kellene vinni a Suburban Hospitalbe, és művesére rakni. 
- Arról szó sem lehet - jelentette ki Stevens doktornő. - Válságosabb az állapota annál, sem-

hogy szállítani lehetne. 
- De mégiscsak kellene valamit csinálni vele! - vágott vissza az önmagára kényszerített fe-

gyelem ellenére is feltörő indulattal Kim. 
- Mindent megteszünk, amit lehet. Fenntartjuk a légzési és vesefunkciót, és folyamatosan 

pótoljuk a trombocitákat. 
- Plazmaforézis? - vetett fel újabb lehetőséget Kim. 
Dr. Stevens kérdőn a hematológusra pillantott. 
- Nem valószínű, hogy az AmeriCare engedélyezi - válaszolta Ohanesian. 
- Basszák meg az AmeriCare-t! - csattant fel Kim. - Ha csak szemernyi esély is van rá, hogy 

segít, meg kell csinálni! 
- Egy pillanat, dr. Reggis! - szólt figyelmeztetően dr. Ohanesian. Zavarában hol az egyik, 

hol a másik lábára nehezedett, szemmel láthatóan kényelmetlenül érezte magát. - A kórház az 
AmeriCare-é, és nem hagyhatjuk figyelmen kívül az általa felállított szabályokat. A plazmaforézis 
kísérleti stádiumban lévő kezelési mód, és nagyon drága is. Olyanoknak, akik nem járatosak a té-
mában, említeni sem szoktam. 
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- És ha rávennénk őket, hogy engedélyezzék? - kérdezte Kim. - Akár fizetem is, ha kell. 
- Dr. Norman Shapiróval kell megbeszélnem - felelte a hematológus. - Ő az AmeriCare Fel-

ügyelő Bizottságának az elnöke. 
- Hívja fel gyorsan! Gyerünk! Most azonnal! 
Dr. Ohanesian tanácstalanul Stevens doktornőre nézett, az pedig válaszul megvonta a vállát. 

- A telefon semmiképpen sem árthat. 
- Rendben. - A hematológus kifelé indult, a legközelebbi, az intenzív osztály ügyeletén lévő 

telefonhoz. 
- Dr. Reggis, a plazmaforézis a végső szalmaszál - jelentette ki Becky kezelőorvosa. - Azt 

hiszem, úgy tisztességes, ha felhívom rá a figyelmét, és a volt feleségéét is, hogy készüljenek föl 
minden eshetőségre. 

Kim elvörösödött. Nem tudott "felkészülni" az elfogadhatatlanra, helyette tombolni akart, 
nekimenni mindenkinek, akit Becky állapotáért felelősnek tartott, és mivel ők voltak hozzá a legkö-
zelebb, először a körülötte álló, tehetetlennek látszó kollégáknak. 

- Hallotta, amit mondtam? - kérdezte szelíden Stevens doktornő. 
Kim erre sem válaszolt. Hirtelen megvilágosodó aggyal rájött azonban, mekkora ostobaság 

részéről az orvosokat vádolni, és főleg úgy, hogy pontosan tudja, mitől betegedett meg Becky. 
Anélkül, hogy egyetlen szót is szólt volna, hátat fordított, és otthagyta a kollégáit. 
A váróban ülő Tracy látta az intenzív kórteremből kicsörtetni, és rögtön észrevette, hogy iz-

zó indulat munkál benne. Miután lassítás nélkül elvágtatott mellette, utána vetette magát - nem tud-
ta, mire készül, de félt, hogy valami szörnyűségre. 

- Kim! Állj meg! Hová mégy! - Utánakapott, kétségbeesve megmarkolta a köpenyét. 
- El! - Kim heves rándítással szabaddá tette magát. 
- Hová? 
Hogy lépést tudjon tartani, Tracynek szabályszerűen futnia kellett. A férfi arckifejezése any-

nyira megijesztette, hogy elfelejtette a maga baját, nem gondolt másra, csak arra, mit akar tenni 
Kim. 

- Muszáj csinálnom valamit! Nem bírok tétlenül ülni és csak tördelni a kezem. Ha már segí-
teni nem tudok Beckyn, legalább azt akarom kideríteni, pontosan mitől betegedett meg. 

- Hogy akarod kitalálni? - kérdezte Tracy. - Nyugodj meg, szedd össze magad! 
- Dr. Morgan azt mondta, hogy a kólibaktérium leggyakrabban a darált húsban fordul elő. 
- Ezt mindenki tudja. 
- Akkor én vagyok a kivétel, mert nekem ez új volt - válaszolta Kim. - Emlékszel, mondtam, 

hogy Beckyvel a múlt héten a Prairie Highwayre mentünk, az Onion Ringbe. Hamburgert evett, ami 
nem volt teljesen átsütve. Attól fertőződhetett meg. 

- Az Onion Ringbe akarsz menni?! - kérdezte megdöbbenve Tracy. 
- Igen. Hogy megtudjam, valóban ott lett-e beteg. 
- Pillanatnyilag lényegtelen, hol betegedett meg Becky - mondta Tracy. - Egyedül az számít, 

hogy beteg. Az okáról később is ráérünk gondolkodni. 
- Lehet, hogy neked nem számít, de nekem igen - vágott vissza dühösen Kim. 
- Teljesen ki vagy borulva! - mondta elkeseredve az asszony. - Legalább egyszer az életben 

nem tudnál másra is gondolni, nemcsak magadra? 
- Mi az ördögöt akarsz ezzel mondani?! - A megjegyzés ahelyett, hogy lecsillapította volna, 

csak még jobban felingerelte Kimet. 
- Magaddal törődsz, nem Beckyvel. Sértődött vagy, nem tudod megemészteni, hogy nem 

vagy képes segíteni rajta. 
- Frászt! - mordult fel dühösen Kim. - Hagyd, ezt az ostoba pszichologizálást! Legalább 

most hagyd! 
- Senkinek sem teszel jót, ha dühöngsz és vagdalkozol - próbálta még mindig jobb belátásra 

téríteni Tracy. - Olyan állapotban vagy, hogy a végén még magadban is kárt teszel. Ha mindenkép-
pen menni akarsz, legalább várj egy kicsit, higgadj le előbb! 

- Éppen azért megyek, hogy lehiggadjak - válaszolta Kim, és beszállt a végszóra érkező lift-
be. 
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- Még csak át sem öltöztél! - figyelmeztette az asszony, remélve, hogy - saját érdekében is - 
ezzel esetleg visszatarthatja. 

- Nem érdekes. Így megyek. Senki nem állíthat meg! 
 
Kim olyan sebesen kanyarodott be az Onion Ring parkolójába, hogy az enyhe bukkanó miatt 

a kocsi alváza súrolta a kövezetet. Az autó erősen megremegett, de nem törődött vele, a kormányt 
élesen eltekerve, csikorgó kerekekkel beállt az első szabad helyre. 

Miután berántotta a kéziféket, és leállította a motort, néhány másodpercig a helyén maradt, 
és az éttermet figyelte, ami ugyanúgy zsúfolva volt, mint egy héttel korábban. 

Az autózás jó hatással volt rá, csökkentette valamelyest az indulatát, eltökéltségét azonban 
nem. Átgondolta, mit fog csinálni odabent, és csak azután szállt ki a kocsiból. Az ajtón belépve lát-
ta, hogy a pénztárak előtt hosszú sorok állnak, és mivel nem akart várni, határozott léptekkel előre-
indult. A vendégek közül többen utána szóltak, hogy ne tolakodjon, de meg sem hallotta őket. 

Mereven megállt a "SZIA, DEBBIE VAGYOK!" feliratú kitűzőt viselő pénztáros előtt. A 
lány átlagos külsejű, szőkített hajú, pörsenéses bőrű tinédzser volt. Munkáját mélységes unalommal 
végezte, ami levakarhatatlanul rá is merevedett az arcára. 

- Elnézést! - szólt hozzá Kim, sikertelen kísérletet téve, hogy nyugodt maradjon a hangja. - 
Az üzletvezetővel szeretnék beszélni. 

- Álljon a sorba, ha rendelni akar! - válaszolta Debbie. Ránézett ugyan Kimre, de nem fi-
gyelt annyira, hogy észrevegye, milyen állapotban van. 

- Nem akarok rendelni - mondta lassan, kimérten a férfi. - Az üzletvezetővel akarok beszél-
ni. 

- Nem ér rá. - Debbie a sor elején álló vendéghez fordult, és kérte, hogy ismételje meg a 
rendelését. 

Kimnek ez már sok volt - olyan erővel csapott a pultra, hogy a szalvétatartók csörömpölve 
beleremegtek, néhány le is esett. Az erős zajra mindenki felfigyelt - síri csönd támadt, és Debbie 
közömbössége is megszűnt, az arca halott sápadt lett. 

- Utoljára mondom! - szólt rá vészjóslóan Kim. - Az üzletvezetővel akarok beszélni. 
A pénztárak mögött a konyhapulttól egy férfi lépett el. Az Onion Ring alkalmazottainak két 

színből összeállított formaruháját viselte, mellén ugyancsak kitűzővel: "SZIA, ROGER VA-
GYOK!" 

- Én vagyok az üzletvezető - közölte az izgalomtól remegő hangon. - Mi a probléma? 
- A lányommal van probléma! - válaszolta Kim. - Kómában fekszik, és az életéért harcol, 

mert egy héttel ezelőtt megevett maguknál egy hamburgert... 
Hangosan beszélt, hogy az étteremben tartózkodók mind pontosan értsék, amit mond. Az 

éppen hamburgerükbe harapó vendégek pillanatra megmerevedtek, aztán gyanakvó arccal vissza-
rakták a tányérjukra az ételt. 

- Sajnálom, ami a lányával történt - válaszolta Roger -, de az lehetetlen, hogy itt betegedett 
meg, és pláne hamburgertől. 

- Ez az egyetlen hely, ahol darált húst evett. Kólibaktérium-fertőzése van, az pedig hambur-
gertől származik. 

- Ne haragudjon - mondta most már ingerülten Roger -, a mi hamburgereink alaposan át 
vannak sütve, és a tisztaságra is a legszigorúbban ügyelünk. Rendszeres egészségügyi ellenőrzés 
van nálunk, és még soha senki nem talált kifogásolnivalót. 

Az étteremben lévők amilyen hirtelen elcsöndesedtek, ugyanolyan hamar túltették magukat 
a megdöbbenésen. Mindenki arra a megállapításra jutott, hogy bármilyen baja van Kimnek, az őt 
nem érinti, és folytatta a félbehagyott beszélgetést. 

- Az ő hamburgere nem volt átsütve - közölte az üzletvezetővel Kim. - A közepe nyers ma-
radt. 

- Lehetetlen! - Roger elképzelhetetlennek tartotta a puszta feltétélezést is, és bár igyekezett 
előzékenyen viselkedni; nem állta meg, hogy szenvedőn ne emelje a magasba a tekintetét. 

- Magam is láttam. A közepe rózsaszín volt. Azt akarom kérdezni... 
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- Nem lehetett rózsaszín - vágott Kim szavába az üzletvezető, és hogy a kijelentésének na-
gyobb nyomatékot adjon, kifejező mozdulatot tett hozzá. - Egyszerűen lehetetlen. Most pedig, ha 
megbocsát, visszamegyek a helyemre, mert rengeteg a munkám. 

Roger, lezártnak tekintve az ügyet, el akart fordulni, de nem tudott, mert Kim utánakapott, 
megmarkolta a nyakát, és közel rántotta magához úgy, hogy arcuk mindössze néhány centiméterre 
került egymástól. Az üzletvezető először csak döbbenten nézett rá, aztán hatalmába kerítette a féle-
lem. 

- Netán sajnálkozhatna kicsit! - sziszegte az arcába Kim. - Lehetne valamivel készségesebb 
ahelyett, hogy nagyképűen le akar rázni. 

Roger arca már kezdett szederjessé válni, és kínlódó, gurgulázó hangok törtek elő a torká-
ból, miközben szabadulni próbált a kemény szorításból. 

Nem tudott, és csak akkor kapott ismét levegőt, amikor Kim nagyot taszítva rajta hátralökte. 
Az üzletvezető esését látva pénztárosok, konyhai dolgozók és. a pénztárak előtt álló vendégek egy-
aránt felhördültek, és újból mozdulatlanná merevedtek. 

Kim nem törődött velük, a gépeket megkerülve beljebb ment, hogy beszéljen a főszakáccsal. 
Roger közben feltápászkodott, és látva, hogy a konyhába tart, megpróbálta útját állni. - Oda 

nem mehet. be! - jelentette ki határozott hangon. - Kizárólag az alkalmazottak... 
Kim nem hagyott időt, hogy befejezze a mondatot. Egyszerűen félrelökte az útból, nekivágta 

az egyik pultnak. Az ütközés kibillentette a helyéből a műanyag gyümölcsléadagoló automatát, 
amely hangos csattanással összetört a kövezeten, szanaszét fröccsentve a tartalmát. A közelben ál-
lók fejvesztve menekültek a ragacsos fürdő elől, az étterem ismét elcsöndesedett. Néhány vendég 
nyilvánvalóan megsokallta a felfordulást, mert fölkapta az ételét, és sietve távozott. 

- Hívják a rendőrséget! - szólt a munkatársainak Roger, miután ismét feltápászkodott. 
Kim anélkül, hogy lassított volna, megkerülte a konyhapultot, és egyenesen a mozdulatlanná 

merevedett Paulhoz ment. Alaposan megnézte magának a férfi naptól-széltől cserzett arcát, a sűrűn 
tetovált kart, és rögtön az jutott az eszébe, vajon mennyire maradhat tiszta az, amihez ez az ember 
hozzáér. 

Mint mindenki a konyhában, Paul sem mozdult azóta, hogy Kim rácsapott a pénztárpultra, 
és előtte a sütőlapra rakott húspogácsák közül néhány már füstölni kezdett. 

- A lányom körülbelül egy hete rosszul átsütött hamburgert evett maguknál. Tudni akarom, 
hogyan fordulhatott ez elő! - támadt a szakácsra Kim. 

Mielőtt választ kaphatott volna, Roger kocogtatta meg hátulról a vállát. - Azonnal távozzon 
innen! - szólította fel határozottan. 

Kim dühösen megpördült, kezdett elege lenni az idegesítően kitartó üzletvezetőből. 
Roger a villámló tekintettől azonnal hátrálni kezdett, és hogy védje magát, kifordítva mind-

két kezét maga elé tartotta: - Jól van! Jól van! - morogta bocsánatkérőn. 
Kim visszafordult Paulhoz. - Van valamilyen ötlete? - kérdezte. 
- Nincs - válaszolta a szakács. Az olajkutaknál több embert is látott megőrülni, és a férfi te-

kintete rögtön őket juttatta eszébe. 
- Ugyan már! - mordult rá Kim. - Maga a szakács! Sejtenie kell, hogyan történhetett. 
- Rogernek tökéletesen igaza volt az előbb - mondta Paul. - A burger nem lehetett nyers. 

Mindegyiket alaposan átsütöm. Kötelező, a cég a legszigorúbban előírja. 
- Kezdenek feldühíteni az állandó tagadásukkal! - közölte vészjóslóan Kim. - Mondtam már, 

hogy nem volt rendesen megsütve. Nem másodkézből tudom, itt voltam a lányommal, és magam is 
láttam. 

- Nagyon ügyelek, hogy véletlenül se maradjon nyers - Paul falapátjával a grillen füstölgő 
húspogácsákra mutatott. 

Kim, mivel hirtelen nem jutott más eszébe, felkapott egyet a sütőlap fölötti polcra rakott, 
felszolgálásra váró kész hamburgerek közül, és dühösen kettétörte, hogy megvizsgálja a belsejét. A 
húspogácsa egyenletesen barna volt, tökéletesen átsütötték. Még háromszor tett próbát, és mind a 
háromszor ugyanarra az eredményre jutott. 

- Látja?! - kérdezte szemrehányóan Roger. - Mindegyik tökéletesen át van sütve. Ha volna 
szíves, és távozna a konyhából, nyugodtabb körülmények között beszélhetnénk meg a dolgot. 
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- Az Élelmiszeripari Hivatal által előírtnál is jobban felhevítjük őket belül - jegyezte meg 
Paul. 

- Honnan tudja, milyen a belső hőmérsékletük? 
- Különleges, ötágú hőmérővel ellenőrizzük - válaszolta Roger. - Naponta többször megnéz-

zük, és mindig ugyanannyi: százhetven fok fölött van. 
Paul lerakta a spatuláját, beletúrt a sütőlap alatti fiókba, és odaadta Kimnek a műszert. 
Kimet nem érdekelte a hőmérő. Újabb hamburgert kapott fel és kettétörte - az is alaposan át 

volt sütve. - Hol tárolják a nyers húspogácsákat? – kérdezte. 
Paul megfordult, és kinyitotta a háta mögött a hűtőszekrényt. Kim benézett, és azonnal tudta, 

hogy az Onion Ring-készletnek csupán a töredékét látja. 
- A többi hol van? 
- A fagyasztókamrában - felelte a szakács. 
- Mutassa meg! - parancsolt rá ellentmondást nem tűrő hangon Kim. 
Paul Rogerre pillantott. 
- Szó sem lehet róla! - mondta azonnal az üzletvezető. - A fagyasztókamrába idegen nem 

léphet be! 
Kimnek eszébe ágában sem volt vitatkozni, két kézzel mellbe taszította a szakácsot, és az 

hátratántorodott, de szerencséjére sikerült visszanyernie az egyensúlyát. Megfordult, a konyha vé-
gébe indult, Kim pedig szorosan a nyomában maradva követte. 

- Nem lehet! - tiltakozott ismét Roger. Kim után vetette magát, és a karjába csimpaszkodva 
megpróbálta visszatartani. - Oda kizárólag az alkalmazottak léphetnek be! 

Kim le akarta rázni magáról, de Roger ezúttal megmakacsolta magát, és nem hagyta. Ezen 
annyira felháborodott, hogy visszakézből, nagyobb erővel, mint akarta, megütötte az arcát. Az ütés 
megremegtette Roger fejét, felhasította a felső ajkát, és másodszor is padlóra küldte az üzletvezetőt. 

Anélkül, hogy megnézte volna, nem esett-e komolyabb baja, Kim követte Pault, és bement a 
fagyasztófülkébe. Termetétől és haragos viselkedésétől megijedve, Paul óvatosan félrehúzódott az 
útjából, tartotta neki az ajtót, és kérdőn visszanézett a kövön ülő, zsebkendőjét vérző ajkára szorító 
főnökére. Mivel utasítást nem kapott, elbizonytalanodva hagyta becsukódni maga mögött az ajtót, 
követte a durva, megállíthatatlan idegent. 

Kim a bal oldalán felhalmozott papírdobozokat vette először szemügyre, és látta, hogy csu-
pán az első van felnyitva. Megnézte a címkéjüket is: MERCER MEATS - olvasta a feliratot. - I. 
OSZTÁLYÚ HAMBURGER-POGÁCSÁK, ZSÍRMENTESEK, 2. TÉTEL, l-5-ÖS ADAG. ELŐ-
ÁLLÍTVA: DECEMBER 29, FELHASZNÁLANDÓ: MÁRCIUS 29-IG. 

- Jöhetett ebből a kartonból a múlt pénteken felszolgált hamburger? - kérdezte a szakácsot. 
Mielőtt válaszolt volna, Paul hanyagul megvonta a vállát. - Lehetséges. 
Kim beljebb ment, és a lezárt dobozok között talált egy másikat is, aminek fel volt tépve a 

zárszalagja. Felhajtotta a fedelét, belenézett, és látta, hogy a belső papír is szakadt. - Hogyhogy ez a 
karton is nyitva van? - kérdezte. 

- Tévedésből - felelte Paul. - Mindig a legrégebbieket kell felhasználni, nehogy lejárjon a 
szavatosságuk. 

Kim pillantása a címkére siklott - gyártási időpontként ezen a dobozon december 29. helyett 
január 12. szerepelt. 

- Lehetséges, hogy a múlt pénteken ebből vettek ki egyet? - kérdezte. 
- Igen. Nem emlékszem már rá, melyik napon nyitották fel tévedésből - hallatszott Paul fele-

lete. 
Fehér köpenye zsebéből jegyzetlapot és tollat halászva elő Kim felírta mindkét nyitott kar-

ton címkéjének az adatait, és mindegyikből kiemelt egy-egy húspogácsát. Nem ment könnyen, mert 
bár zsír- és nedvességtaszító, viaszos papír választotta el őket egymástól, a fasírtok egymáshoz vol-
tak fagyva. A papírt és a húspogácsákat is köpenye oldalzsebébe rakta. 

A fagyasztókamrából kilépve hallotta ugyan a szirénázást, de annyira izgatott volt, hogy fi-
gyelmen kívül hagyta, nem tudatosult benne. - Mi az a Mercer Meats? - kérdezte Paultól. 

A szakács gondosan bezárta maga mögött az ajtót, és csak azután válaszolt: - Hústermékeket 
szállító vállalat. Tőle kapjuk a hamburgert. Az egész Onion Ring-hálózatot ők látják el. 

- Nálunk működik? Az államban? 
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- Persze. Bartonville mellett van a telephelyük. 
- Remek. Az nincs is messze - állapította meg Kim. 
A konyha belseje felé ment éppen, amikor az étterem ajtaja kivágódott, és kezét a revolver-

tokján tartva, két egyenruhás rendőr csörtetett be. Mindkettőnek az arca komor, vészjósló volt, mö-
göttük Roger pedig dühösen Kimre mutatott, miközben véres papírzsebkendőjét bal kezével a felha-
sadt ajkához szorította. 

 
12. fejezet 

Szombat, január 24. 
 
A kora reggeli napsugarak halvány pászmákban törtek csak át a tárgyalóterem poros levegő-

jén, és elmosódott szélű foltokat rajzoltak a kopott padlóra. Kim éppen az egyik sugárban állt, és 
bármennyire gyönge volt is a fény, fáradtan pislogott tőle. Harlowe bíró szigorú fekete talárban ült a 
magas pulpituson. Olvasószemüvege bizonytalanul billegett hosszú, keskeny orra végén, és Kim-
nek, ahogy elnézte, leginkább valami hatalmas, horgas csőrű, fekete madár jutott az eszébe róla. 

- Eddig azt hittem, hogy több mint húsz év bírói tapasztalattal a hátam mögött semmin sem 
fogok már meglepődni - jelentette ki a szemüvege fölött Kimre tekintve a bíró. - Be kell azonban 
vallanom, hogy ez az eset tökéletesen váratlanul ért. 

- A lányom állapota miatt történt - válaszolta Kim. Operációhoz használatos maszkja még 
mindig a nyakában lógott, és kórházi köpeny volt rajta, ha nem is tisztán, frissen mosottan. A fog-
dában eltöltött éjszaka során mocskos lett, összegyűrődött, és a bal oldali zsebén jókora, vöröses-
barna folt ütött át. 

- Őszintén együtt érzek magával a kislánya súlyos állapota miatt, doktor - mondta Harlowe 
bíró. - Nem értem ugyanakkor, hogy miért nincs mellette, a kórházban. 

- Valóban ott kellene lennem - ismerte be Kim -, de az állapota olyan, hogy nem tudok segí-
teni rajta. Rövid időre, legfeljebb egy órára akartam csak otthagyni. 

- Nos, nem azért vagyok itt, hogy efelől véleményt mondjak - jelentette ki a bíró. - Az a dol-
gom, hogy felhívjam rá a figyelmét, illetéktelenül hatolt be olyan helyre, ahová nem lett volna sza-
bad, leütötte egy étterem üzletvezetőjét, és ami még ennél is súlyosabb, erőszakkal ellenállt az őri-
zetbe vételnek. Az ilyen viselkedés, függetlenül a körülményektől, megbocsáthatatlan. 

- Bíró úr, én… - próbált mentegetőzni Kim, de Harlowe a kezét feltartva beléfojtotta a szót. 
- Nem számit, hogy maga szerint a lánya a Prairie Highwayn lévő, Onion Ringben kapta a 

betegséget. Ha valakinek, hát magának, mint orvosnak tudnia kell, hogy működik nálunk egy egész-
ségügyi minisztérium, amelyik ellenőrzi az éttermekre nézve kötelező előírások betartását, és ha 
mégsem, akkor vannak bíróságok, amelyekhez keresetet lehet benyújtani, a kötelességeiket elha-
nyagolók ellen. Elég világosan beszéltem? 

- Igen, bíró úr - felelte komoran Kim. 
- Azt tanácsolom, keressen magának megfelelő védőt, doktor - folytatta Harlowe. - Érthetet-

len a viselkedése, annál is inkább, mivel tudom, hogy kiváló hírű szívsebész. Az apósomat is maga 
operálta, és azóta egyfolytában a dicséretét zengi. Pénzbírság ellenében szabadon bocsátom, és a 
tárgyalást mához négy hétre tűzöm ki. Jelentkezzen az írnoknál, és intézzék el a formaságokat! 

Harlowe bíró fakalapácsával a pulpitusra verve jelezte, hogy az ügyet egyelőre befejezettnek 
tekinti, majd figyelmeztette a törvényszolgát, szólítsa be a következő vádlottat. 

A bíróság épületéből kifelé menet Kim észrevette a nyilvános telefont, és rögtön el is indult 
feléje, de aztán megtorpant, nem tudta eldönteni, hogy felhívja-e a kórházat vagy sem. Előző este 
megpróbált beszélni Tracyvel, de az őrszobán engedélyezett néhány hívás sikertelen volt. Most, 
hogy lehetőség kínálkozott, megijedt, és remegni kezdett. Bűntudatot érzett, mert hosszú ideig távol 
maradt a kórháztól, szégyellte azt, ami történt, és félt attól, mit fog hallani Beckyről. Úgy döntött 
hát, hogy telefonálás helyett inkább bemegy a kórházba. 

A bíróság előtti taxiállomáson beült egy autóba, és elvitette magát az Onion Ringhez, a ko-
csijáért. Az elhagyott, bezárt étterem egészen más képet mutatott a sápadt reggeli fényben, mint 
este, fényesen kivilágítva. Kim öreg Mercedese volt az egyetlen gépkocsi a parkolóban, és embert 
sem lehetett látni sehol. 
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Kim átszállt a taxiból, és a kórházba indult, de útközben még beugrott a Sherring Laborató-
riumba. 

A felvevő pultnál rávert az odakészített csengőre, és pár másodperc múlva megjelent egy fe-
hér laboratóriumi köpenybe öltözött nő. 

Kim kihalászta a zsebéből a két kiolvadt húspogácsát; és átnyújtotta őket. - Vizsgálják meg, 
van-e bennük kólibaktérium! - mondta. - És toxin is. 

A technikus gyanakvóan nézegette a két elszíneződött, formátlanná gyűrődött fasírtot. - Jobb 
lett volna hűtőben tartani a mintát - mondta. - A pár óránál hosszabb ideig szobahőmérsékleten lévő 
húsban nagyon sok baktérium megtelepszik. 

- Tudom, de engem a többi nem érdekel - válaszolta Kim. - Kizárólag az O157:H7. 
A nő kis időre eltűnt, és gumikesztyűben tért vissza. A fasírtokat külön dobozba tette, majd 

kiállította a számlát. Kim a hivatalos bankszámlája számát adta meg neki. 
- Mennyi ideig fog tartani? - kérdezte. 
- Negyvennyolc óra múlva kapjuk meg a végleges eredményt. 
Kim megköszönte a felvilágosítást, a mosdóba beugorva kezet mosott, és visszament a ko-

csijához. 
Ahogyan közeledett a kórházhoz, egyre nyugtalanabb lett. Amikor az autót leállította, már 

remegett, és a zavaró érzés csak tovább erősödött, miközben fölment a liften. Előbb Beckyt akarta 
megnézni, és csak utána találkozni Tracyvel, ezért a várót kikerülve a hátsó bejáraton ment az in-
tenzív kórterembe. Amint a folyosón végighaladt, többen gyanakvóan méregették, ami tökéletesen 
érthető volt, figyelembe véve a külsejét. Zuhanyoznia kellett volna, borotválkoznia, és a hajára is 
ráfért már egy alapos fésülködés. 

Az intenzív osztályon odabólintott ugyan az ügyeletesnek, de nem állt meg, hanem egyene-
sen Becky szobájába indult. Közben azon kapta magát, hogy egyezkedni kezdett Istennel. Ha sike-
rül megmenteni Beckyt, akkor... 

Megállt az éppen infúziós palackot cserélő nővér háta mögött, ránézett a kislányra, és min-
den, a leghalványabb remény is rögtön szertefoszlott benne: Becky változatlanul kómában volt. 
Szemhéját leragasztották, és változatlanul géppel lélegeztették. Ami új volt, az arcán újabb, a haj-
szálerek megpattanása okozta foltok jelentek meg. 

- Jézusom! De megijesztett! - kiáltott föl a kezét a melléhez kapva a nővér, amikor hátrafor-
dult, és váratlanul szembetalálta magát Kimmel. - Nem hallottam, hogy jön. 

- Rosszul néz ki - állapította meg Kim. Igyekezett nyugodt hangon beszélni, leplezni fájdal-
mát, dühét, a tehetetlensége miatti felháborodását. 

- Sajnos, igen - válaszolta a nővér. Bizalmatlanul méregette a férfit, nem tudta, mit gondol-
jon rendezetlen, kórházba csöppet sem illő külsejéről. - Nagyon nehéz szegénykének! 

Kim gyakorlott szeme a szívműködést jelző monitorra szegeződött. A képernyőre kirajzoló-
dó vonal egyenetlen dobbanásokat jelzett, és a készülékből érkező hangjelzés is rendszertelen, 
szaggatott volt. 

- Aritmiája van! Mióta? 
- Nemrég kezdődött - felelte az ápolónő. - Az éjszaka. Vérömleny keletkezett, amibtil 

szívtamponád alakult volna ki, úgyhogy le kellett csapolni. 
- Mikor? - Kim a korábbinál is erősebb bűntudatot érzett, mert nem volt ott. Az újabb prob-

léma pontosan azok közé tartozott, amelyeknek a megszüntetéséhez leginkább ő értett a kórházban. 
- Hajnali négy tájban - válaszolta a nővér. 
- Itt van még valamelyik orvosa? 
- Azt hiszem, igen. A váróba mentek, beszélni az édesanyjával. 
Kim szinte menekült a szobából - nem tudta elviselni, hogy Beckyt olyan állapotban lássa. A 

folyosón egy pillanatra megállt, kivárta, hogy légzésének a ritmusa helyreálljon, és csak aztán nyi-
tott be a váróba. Claire Stevensszel és dr. Kathleen Morgannel beszélgetett éppen Tracy, de mihelyt 
meglátta Kimet, azonnal abbahagyta. 

Néhány pillanatig néma csöndben nézték egymást. Tracy szemmel láthatóan nagyon rossz 
állapotban volt. Szája komor vonallá keskenyedett, a térdét összeszorította, a kezét görcsösen ösz-
szekulcsolta. Aggódást és szemrehányást egyaránt kifejező, szomorú, zavart tekintettel nézett Kim-
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re, és egy idő után lassan megcsóválta a fejét. - Még mindig ugyanaz a ruha van rajtad. Borzalma-
san nézel ki. Hol voltál? - kérdezte. 

- Az Onion Ringben. Valamivel tovább tartott, mint gondoltam. - Kim dr. Stevensre pillan-
tott, és nem kérdezte, pusztán megállapította: - Beckynek tehát kifejlett szívburokgyulladása is van. 

- Attól tartok, hogy igen - válaszolta a gyerekgyógyász együttérzően. 
- Jézusom! Mi jöhet ez után? 
- Ebben a stádiumban gyakorlatilag bármi - válaszolta dr. Morgan. - A kólibaktérium külö-

nösen érős törzsével van dolgunk, ami nem egy, hanem két rendkívül veszélyes toxint termel. Saj-
nos, a HUS legsúlyosabb válfajával vagyunk kénytelenek szembenézni. 

- Mi a helyzet a plazmaforézissel? 
- Dr. Ohanesian beszélt az AmeriCare Ellenőrző Bizottságának elnökével, és mindent elkö-

vetett az engedélyezés érdekében - felelte dr. Stevens. - Figyelmeztettek azonban bennünket, hogy a 
bizottság valószínűleg nem fog hozzájárulni. 

- Miért nem?! - kérdezte felháborodva Kim. - Ahogy már mondtam, hajlandó vagyok min-
den költséget vállalni. 

- Ebben az esetben nincs jelentősége, hogy vállalja-e, vagy sem - magyarázta dr. Stevens. - 
Attól tartanak, hogy ha hozzájárulnak, azzal veszélyes precedenst teremtenek. Utána olyanok eseté-
ben is engedélyezniük kell, akik nem tudják, vagy nem akarják fedezni a költségeket. 

- Akkor át kell vinni Beckyt olyan helyre, ahol megcsinálják! 
- Dr. Reggis! - Stevens doktornő hangja mélyen együtt érző volt. - Becky ma rosszabb álla-

potban van, mint tegnap, és már tegnap sem lehetett szállítani. A plazmaforézis kérdése nincs még 
eldöntve. Remélem, megadják hozzá az engedélyt. Várnunk kell. 

- Várni, és közben nem csinálni semmit! - mondta indulatosan Kim. 
- Ez nem igaz! - fortyant fel dr. Stevens, de mélyet sóhajtva fékezte az indulatait. Komoly 

megpróbáltatásnak érezte, hogy Kimmel vitatkozzon, és szívesen le is mondott volna róla. - Minden 
lehetséges módon igyekszünk fenntartani az életfunkcióit. 

- Vagyis ölbe tett kézzel ülnek, nem a betegséget igyekeznek megszüntetni, hanem csak a 
szövődményeket kezelik - dühöngött tovább Kim. 

Dr. Stevens felpattant, odaszólt Tracynek és dr. Morgannek: - Ideje, hogy megnézzem a töb-
bi betegemet is. Ha bármi történik, azonnal szóljanak! 

Tracy bólintott, dr. Morgan is, és még hozzátette, hogy néhány perc múlva neki is mennie 
kell. 

Kim lerogyott a doktornő után szabadon maradt székre, és előredőlve a tenyerébe temette az 
arcát. Heves, nehezen kezelhető érzelmekkel küszködött, a dühöt tehetetlen bánat váltotta föl, majd 
visszatért a heves indulat, és utána újból a szomorúság. Komoly erőfeszítésébe került, hogy ne sírja 
el magát. Tudta, hogy neki is a betegei után kellene néznie, de egyelőre képtelennek érezte magát 
arra, hogy foglalkozzon velük. 

- Miért voltál, ilyen sokáig az Onion Ringben? - kérdezte Tracy. Bármennyire zavarta is a 
viselkedése, szánalomra méltónak látta volt férjét, és aggódott miatta. 

- Tulajdonképpen nem ott voltam, hanem a börtönben - vallotta be Kim. 
- Börtönben! 
- Ha most azt akarod mondani, hogy igazad volt, előre tudtad, mi lesz belőle, hát rendben - 

mondta a férfi. - Nem lett volna szabad olyan állapotban odamennem. 
- Miért voltál börtönben? 
- Elveszítettem a fejemet. Azt akartam kideríteni, hogy lehet-e ott fertőzött hús. De az üzlet-

vezető viselkedése, makacs, semmilyen érvet meg nem hallgató tagadása kiborított. 
- Nem hiszem, hogy az étterem a felelős a betegségért - szólt közbe dr. Morgan. - A gyorsét-

termek a kólibaktériumnak ugyanúgy az áldozatai, mint a vendégek. Fertőzött hamburgert kapnak. 
- Erre már én is rájöttem – válaszolta továbbra is a tenyerébe temetve arcát Kim. - A Mercer 

Meats lesz a következő, ahova elmegyek. 
- Becky miatt nem igazán tudok gondolkodni, de akkor is, nem értem, hogyan lehet fertőzött 

a hús - kapcsolódott a beszélgetésbe Tracy. - Nem ellenőrzik állandóan? Arra gondolok, hogy a 
mezőgazdasági hivatalnak, a USDA-nek elvben ez is a feladata lenne. 
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- Működik az ellenőrzés - válaszolta dr. Morgan -, ennek ellenére nagyon gyakori a fertőzött 
hús. 

- Hogyan lehetséges ez?! - kérdezte elhűlve Tracy. 
- Sok oka van, de a legfontosabb, hagy a USDA az ellentétes érdekek kereszttüzében kény-

telen dolgozni. 
Erre a kijelentésre már Kim is felkapta a fejét. - Hogyhogy? 
- A megbízatásából következően - magyarázta Morgan doktornő. - A hivatal egyrészt a tá-

mogatója, az érdekképviselője kell legyen az amerikai mezőgazdaságnak, amihez a hatalmas, nagy 
befolyással bíró marhatenyésztő ágazat is tartozik. Ez a legfontosabb feladata, ugyanakkor az ellen-
őrzés is rá hárul. A két szerep természetesen nem egyeztethető össze egymással. Olyan, mintha ró-
kára bíznák a tyúkól őrzését. 

- Hihetetlenül hangzik. Pontosan tudja ezt, vagy csak másoktól hallotta? 
- Első kézből, személyesen győződtem meg róla - válaszolta dr. Morgan. - Több mint egy 

évig foglalkoztam az élelmiszer-mérgezés problémájával. Fogyasztói csoportoknak dolgoztam, 
amelyek reménytelen harcot vívnak azért, hogy tehessenek valamit ellene. 

- Hogyan került kapcsolatba velük? - kérdezte Tracy. 
- Nehéz lett volna nem találkozni a problémával. Az ételek szennyezettsége miatti betegsé-

gek kezelése teszi ki a munkám nagyobbik részét. Az emberek általában szeretik homokba dugni a 
fejüket, és nem vesznek tudomást a bajról, ami napról napra súlyosabbá válik. 

- Hihetetlen! - háborgott Kim, újból feltámadó dühe alá temetve a bánatát. 
- Van itt egyéb is - folytatta a doktornő: - Nemcsak a USDA feladatai ütköznek egymással 

igen élesen, hanem amennyire tudom, túlságosan is szoros a kapcsolat a hivatal és a marhaágazat 
között. 

- Mit akar ezzel mondani? - kérdezte Kim. 
- Pontosan azt, amit mondtam. Különösen középvezetői szinten nagy az összefonódás, 

ugyanazok mozognak egyik helyről a másikra, biztosítva, hogy kívülről a lehető legkevesebben 
láthassanak bele a hústermelők tevékenységébe. 

- Nyilván a pénzért történik mindez. 
- Természetesen. Sokmilliárdos üzletről van szó. A nyereség növelése a cél, és nem az, hogy 

az emberek egészségesen élhessenek. 
- Várjon egy percet! - szólt a doktornőnek Tracy. - Itt valami nem stimmel! A USDA koráb-

ban feltárt számos visszaélést, hanyagságot, és tett is ellene. Arra gondolok, hogy nemrég a Hudson 
Foods... 

- Bocsánat! - szakította félbe dr. Morgan. - Azt, hogy a Hudson termékei kólibaktériummal 
fertőzöttek voltak, nem a hivatal ellenőrei leplezték le, hanem egy lelkiismeretes, kitartó orvos. A 
USDA rendszerint csak akkor cselekszik, amikor egy ügyet már végképp nem lehet eltussolni, és 
olyankor nagy csinnadrattával, a sajtón keresztül megpróbálja elhitetni, hogy számára az egészség-
védelem a legfontosabb, de igazi változás, lényeges intézkedés szinte sohasem történik. Nevetséges, 
de a hivatalnak még ahhoz sincs joga, hogy megtiltsa a fertőzött élelmiszer forgalomba hozatalát. 
Csupán ajánlásokat tehet, és bármit határoz, azt nem kötelező végrehajtani. 

- A Hudson Foods esetében is ez történt? - kérdezte Tracy. - Először csak tizenkét és fél 
tonna hús visszavonását javasolták. 

- Pontosan. A fogyasztói csoportok kényszerítették ki, hogy a hivatal több mint ötszáz tonna 
hús visszavonására tegyen javaslatot. Nem ők kezdeményezték a dolgot, pusztán engedtek a kívül-
ről jövő, leküzdhetetlen nyomásnak. 

- Sejtelmem sem volt erről, pedig szeretem azt hinni magamról, hogy viszonylag elég jól tá-
jékozott vagyok - közölte Tracy. 

- Ami talán a legrosszabb, hogy ha a USDA a fertőzöttségről beszél, akkor a legdurvább, 
látható szennyeződésre gondol, arra például, hogy a hús ürülékkel érintkezett - közölte dr. Morgan. 
- A termelők éveken keresztül megakadályoztak mindenfajta mikroszkopikus vagy bakteriológiai 
vizsgálatot. Ma már előfordul, hogy ilyent is végeznek, de csupán elvétve. 

- Szinte felfoghatatlan! Eddig egyszerűen magától értetődőnek tartottam, hogy a hús tökéle-
tesen tiszta, nem lehet fertőzött. 

- Sajnos, nem így van. Elszomorító a helyzet, és a következményei sokszor tragikusak. 
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Mindhárman hallgattak, némán néztek maguk elé. 
- Sajnos, tudjuk - törte meg a csendet végül Tracy, rádöbbenve, hogy amiről beszélgetnek, 

az csöppet sem elvont téma. Becky sorsa volt rá a bizonyíték. 
- Ezek szerint egyértelmű - mondta hirtelen Kim, és rögtön fel is állt. 
- Mi egyértelmű? - Tracy kibuggyanni akaró könnyeivel küszködve nézett a férfira. - Most 

meg hová mégy?! 
- Bartonsville-be - válaszolta Kim. - Gyors látogatást teszek a Mercer Meatsnél. 
- Jobb volna, ha itt maradnál! - figyelmeztette az asszony: - Nagyon jól tudod, milyen álla-

potban van Becky. Dr. Stevens és dr. Morgan is emlékeztetett rá, hogy esetleg nehéz döntéseket kell 
hozni. 

- Természetesen tudom, milyen állapotban van Becky! - válaszolta ingerülten Kim. - Éppen 
ezért nem vagyok képes ölbe tett kézzel ülni, és nem csinálni semmit. Beleőrülök! Ránézni is alig 
bírok így, hogy tudom, nem segíthetek rajta. Ráadásul ez az egész, amit a hivatalról és a hústerme-
lőkről megtudtunk, halálosan dühít. Megfogadtam, hogy kiderítem, mitől betegedett meg. Meg aka-
rom tudni, honnan származik a fertőzés. Ennyit legalább tehetek érte. 

- És ha szükségünk lesz rád? - kérdezte Tracy. 
-A kocsimban van mobiltelefon. Fel tudsz hívni. Különben sem maradok sokáig. 
- Persze. Mint tegnap - jegyezte meg lemondóan az asszony. 
- Tanultam az esetből - állította Kim. - Vigyázni fogok, hogy ne veszítsem el a türelmemet. 
- Menj, ha muszáj - mondta a derekát beadva Tracy, de látszott rajta, hogy a fogadkozás tá-

volról sem győzte meg. Kim kiviharzott az intenzív osztályról. Nemcsak Becky állapotának megál-
líthatatlan romlása nyomasztotta, hanem Tracy ellenséges magatartása is. Előző nap az asszony 
mintha megértette volna, mit érez, most viszont úgy viselkedett, mintha tökéletesen elfelejtette vol-
na. 

Az autópályáról megpróbálta felhívni Tomot. Több helyen is kereste, míg végül a kórház la-
boratóriumában érte utol. 

- Szívességet szeretnék kérni - mondta, meghallva az ismerős hangot. 
- Hogy van Becky? - kérdezte a barátja. 
- Sajnos, nagyon rosszul. Eddig nem voltam hajlandó beismerni magamnak sem, de most 

már muszáj. Nem tudtam, hogy a kólibaktérium ennyire veszedelmes, és ha a toxin bejutott a szer-
vezetbe, akkor szinte semmit nem lehet tenni ellene. Szóval, nem igazán vagyok derűlátó - válaszol-
ta a könnyeivel küszködve Kim. 

- Sajnálom. Micsoda tragédia! Miben segíthetek? 
- Tudnál törődni a kórházi betegeimmel néhány napig? Képtelen vagyok foglalkozni velük. 
- Semmi gond - vállalta Tom gondolkodás nélkül a feladatot. - Ha itt befejeztem, vizitre me-

gyek, és őket is megnézem. Szólok a nővéreknek, hogy bármilyen probléma van velük, engem érte-
sítsenek. 

- Köszönöm, Tom! Sokat segítettél. 
- Bárcsak többet tehetnék. 
- Jó volna - értett egyet a barátjával Kim. 
 
Bartonsville nem egészen hatvan kilométerre volt a várostól. Kim végighajtott a település 

egyetlen utcáján, majd abba az irányba, amit az autópálya kijáratánál lévő benzinkútnál mondtak 
neki, és különösebb nehézség nélkül meg is találta a Mercer Meats üzemét. 

Jóval nagyobb létesítménynek bizonyult, mint amire számított. Az épület fehér volt, modern 
és jellegtelen. Gondosan ápolt gyep, aszfaltozott utak vették körül, a parkolóban árnyékot adó tere-
bélyes fák látszottak - az összkép tekintélyt, gazdagságot sugárzott. 

A főbejárat közelében, a fél tucat, LÁTOGATÓKNAK feliratú hely egyikén állította le a 
kocsit. Az épület felé indult, és menet közben újból figyelmeztette magát, hogy uralkodnia kell ma-
gán, nem veszítheti el a fejét. Az Onion Ringben történtek után tisztában volt azzal, hogy sokat árt-
hat magának, ha megteszi. 

A fogadóhelyiség inkább bankéra, biztosítótársaságéra hasonlított, mintsem húsfeldolgozó 
üzemére. Süppedő szőnyeg borította a padlót, mindenütt elegáns bútorok, és körben a falakon beke-
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retezett képek. Csupán a témájuk utalt az épületben folyó tevékenységre: különböző fajtájú szar-
vasmarhákat ábrázoltak. 

Középen, kör alakú bokszban vezeték nélküli mikrofonnal és hallgatóval a fején, tekintélyes 
külsejű, idősebb nő trónolt. 

- Segíthetek valamiben? - kérdezte. 
- Remélem - válaszolta Kim. - Hogy hívják a Mercer Meats elnökét? 
- Mr. Everett Sorenson. 
- Lenne szíves felhívni, és megmondani neki, hogy dr. Kim Reggis akar vele beszélni? 
- Mit mondjak neki, milyen ügyben? - A nő gyanakvó szemmel méregette Kimet, akinek a 

megjelenése majdhogynem csavargóéra emlékeztetett. 
- Szükséges ezt bejelenteni? 
- Mr. Sorenson nagyon elfoglalt ember. 
- Arról akarok beszélni vele, hogy a Mercer Meats fertőzött hamburgereket szállít az Onion 

Ring étteremláncnak. 
- Tessék?! - A nő tisztán hallotta ugyan, amit Kim mondott, de nem akart hinni a fülének. 
- Vagy még jobb - folytatta Kim megemelt hangon, lassan megfeledkezve a fogadalmáról -, 

ha azt mondja, hogy beszélni akarok vele a lányomról, aki éppen az életéért harcol, mert evett egyet 
a Mercer Meats hamburgereiből. 

- Talán foglaljon helyet! - mondta idegesen, nagyot nyelve a recepciós. Kim közvetlenül 
előtte állt, összezárt öklét fenyegetően a pultra támasztva. - Mindjárt értesítem az elnök urat. 

- Köszönöm. - Kim kényszeredetten rámosolygott a recepciósra, és leült az egyik pamlagra. 
A nő hosszan beszélt valakivel, közben ideges pillantásokat vetett felé, és hogy megnyugtas-

sa, újból rámosolygott. Kim nem hallotta ugyan, amit mondott, de az arckifejezéséből kitalálta, 
hogy róla beszélt. 

Hátradőlve, a lábát keresztbe rakva várakozott, és ahogy múltak a percek, úgy támadt fel 
benne ismét egyre hevesebben az indulat. Amikor már úgy érezte, hogy képtelen tovább ott ülni, az 
övéhez hasonló, csak éppen makulátlanul tiszta, frissen vasalt, hosszú, fehér köpenyt viselő férfit 
pillantott meg. Az illető fején kék baseballsapka volt, rajta a Mercer Meats emblémája, kezében 
pedig kapcsos írólap. 

Egyenesen hozzá ment, és kezet nyújtott. Kim felállt, és bár eredetileg nem akarta, elfogadta 
az üdvözlést. 

- Jack Cartwright vagyok. Őrülök, hogy megismerhetem, dr. Reggis - mutatkozott be a férfi. 
- Hol az elnök? - kérdezte Kim. 
- Pillanatnyilag nem ér rá, de a lelkemre kötötte, hogy beszéljek önnel. A közönségkapcsola-

tért felelős elnökhelyettes vagyok. 
Cartwrightnak kalácsképe volt, és enyhén turcsi, malacéra emlékeztető orra. Zömök teste 

valamikor kőkemény, de már hájasodó, zsírszövetté alakuló izmokból állt össze. 
- Az elnökkel akarok beszélni - jelentette ki eltökélten Kim. 
- Hallgasson ide! - folytatta rendíthetetlenül Cartwright. - Őszintén sajnálom, hogy beteg a 

lánya. 
- Több, mint beteg. A halál küszöbén van, fertőzéssel küszködik, amit kólibaktérium oko-

zott. Gondolom, hallott már róla. 
- Sajnos, igen. - A közönségkapcsolatért felelős elnökhelyettes arcán már nyoma sem volt a 

mosolynak, amivel érkezett. - A húsiparban mindenki ismeri, különösen azóta, hogy az az emléke-
zetes eset történt a Hudson Meat termékeivel. Őszintén szólva annyira rettegünk tőle, hogy a mező-
gazdasági hivatal javaslataiban, előírásaiban szereplő óvatossági rendszabályoknál is sokkal szigo-
rúbbakat alkalmazunk. Meg is van az eredményük, mert egyetlenegyszer sem került még ki tőlünk 
fertőzött, egészségre ártalmas termék. 

- Oda akarok menni, ahol a húspogácsákat készítik - jelentette ki Kim, akit tökéletesen hide-
gen hagyott Cartwright öndicsérő ömlengése. 

- Az lehetetlen. A fertőzés elkerülése érdekében szigorúan korlátozzuk azoknak a számát, 
akik beléphetnek az üzemcsarnokba. De... 
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- Várjon! - szakította félbe indulattól elvörösödő arccal Kim. - Orvos vagyok, tudom, milyen 
fontosak az óvatossági rendszabályok. Hajlandó vagyok fölvenni bármilyen védőruhát, amit az ott 
dolgozók viselnek. Minden előírást kész vagyok betartani, de a visszautasítást nem fogadom el! 

- Ejnye, nyugodjon már meg! - mondta kedélyesen Cartwright. - Nem hagyja, hogy befejez-
zem. Az üzembe nem léphet be, de van egy üvegfalú, kifejezetten a látogatók számára készült kilá-
tófolyosónk, ahonnan mindent ragyogóan megfigyelhet. Oda ráadásul át sem kell öltöznie, jöhet 
nyugodtan utcai ruhában. 

- Hát, kezdetnek ez is valami – fogadta el az ajánlatot Kim. 
- Remek. Fáradjon velem! 
Cartwright elindult egy hosszú folyosón. 
- Csak a hamburgergyártás érdekli? - kérdezte menet közben. - A többi hústermék, például a 

virsli? 
- Csak a hamburger. 
- Nagyszerű! - lelkesedett tovább az elnökhelyettes. Lépcsőn haladtak fölfelé. 
- Szeretném hangsúlyozni, hogy a Mercer Meatsnél a legszigorúbb higiéniai szabályok van-

nak érvényben, és vasszigorral be is tartatjuk őket - mesélt tovább Cartwright. - A húsfeldolgozót 
mindennap takarítják, először nagynyomású gőzzel, utána pedig négy alkotórészből álló 
ammóniumeleggyel. A végén a szó legszorosabb értelmében akár enni is lehet a padlóról, olyan 
tiszta. 

- Aha. - Kim hangján nem érződött, hogy különösebben lenyűgözte volna, amit hallott. 
- Az üzemben nulla Celsius-fok körüli a hőmérséklet - mondta már a lépcső tetején 

Cartwright. - Elég kemény a dolgozóknak, de még keményebb a baktériumoknak. Ugye érti? - kér-
dezte nevetve, Kim azonban csak nem is válaszolt neki. 

Az egyik ajtón át az üzemcsarnok teljes hosszában, emeletmagasságban végigfutó, üvegfalú 
folyosóra léptek. 

- Ismerje el, ilyet azért nem mindenhol látni! - mondta büszkén Cartwright. 
- Hol készítik a húspogácsákat? 
- Megnézzük azt is, de előbb hadd mondjam el, mire való ez a rengeteg gép. 
Lenézve Kim lázasan sürgölődő munkásokat látott. Mindegyiken fehér védőruha és fürdő-

sapkára emlékeztető, a hajat tökéletesen eltakaró védősapka volt. Kesztyűt is viseltek, cipőjüket 
bokában szorosan összefogott műanyag zacskó borította. Az egész üzem vadonatújnak, makulátla-
nul tisztának tűnt, és Kim meg is lepődött ezen, mivel kevésbé vonzó látványra számított. 

Cartwrightnak, hogy a gépek zúgása mellett is érteni lehessen, amit mond, erősen ki kellett 
eresztenie a hangját. Az üvegfal egyrétegű volt csak, és a zajokat nem szűrte ki. 

- Nem tudom, hallott-e már róla, hogy a hamburger általában friss és fagyasztott hús keveré-
kéből készül. A hozzávalókat külön-külön háromszor darálják le. A fagyasztott húst természetesen 
előbb fel kell olvasztani. 

Kim bólintott, jelezve, hogy érti. 
- Darálás után a kétfajta hús a keverőgépekbe kerül, amelyek egyenletes masszává gyúrják. 

Az így készült adagokat még egyszer átdarálják azokban a nagy gépekben, hogy egészen finom 
állagúak legyenek. - Cartwright rögtön mutatta is, mely berendezésekre gondol. 

- Óránként öt adagot készítünk, és ezekből állnak össze az egyes tételek. 
Kim jókora, kerekeken gördülő, műanyag tartályra mutatott. - Ilyenekben érkezik a friss 

hús? - kérdezte. 
- Igen. Gyűjtőtartálynak nevezik őket, és mindegyikbe egy tonna fér. A friss húst különös 

gonddal kezeljük. Nulla Celsius-fok körüli hőmérsékleten tároljuk, és ügyelünk arra, hogy öt napon 
belül fel is használjuk őket. A nulla fok kevesebb, mint amennyi a közönséges hűtőszekrényben 
van. 

- Mi történik a tételekkel? - érdeklődött Kim. 
- A finomdarálóból a hús szállítószalagon a formázógépbe kerül. 
A formázógép külön, az üzemcsarnok többi részétől leválasztott helyiségben volt. Elsétáltak 

odáig, és közvetlenül fölötte álltak meg. 
- Lenyűgöző masina, nem? - kérdezte büszkén Cartwright. 
- Miért van külön helyiségben? 
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- Azért, hogy védjük, és a többi berendezésnél is alaposabban tisztán tartsuk. Az üzem leg-
drágább berendezése. Szokványos, öt dekagrammos pogácsákat és huszonöt dekás jumbókat egy-
aránt lehet rajta gyártani. 

- Hová kerülnek a kész húspogácsák? 
- A szállítószalag egyenesen a fagyasztóalagútba viszi őket. Amikor azon végighaladtak, 

kézzel dobozolják őket, a dobozokat pedig kartonokba rakják. 
- Meg lehet állapítani egy húspogácsa eredetét? - kérdezte Kim: - Ha például megvan az 

adag- és tételszám, valamint a gyártási dátum. 
- Természetesen. Minden szállítmány gondosan be van jegyezve az üzemnaplóba - válaszol-

ta az elnökhelyettes. 
Kim a zsebébe nyúlt, elővette azt a papírt, amire az Onion Ring hűtőkamrájában talált karto-

nok adatait írta, és odamutatta Cartwrightnak. 
- Szeretném megtudni, honnan érkezett ez a két szállítmány. 
Cartwright ránézett ugyan a papírra, de utána a fejét csóválta. - Sajnálom, ilyen jellegű in-

formációval nem szolgálhatok. 
- Hogyhogy nem?! - fortyant fel Kim. 
- Úgy, hogy nem. Bizalmas adat, nem adjuk ki senkinek. 
- Miért olyan nagy titok? 
- Nem titok. Egyszerűen ez is része a vállalati üzletpolitikának. 
- Ha valóban így van, akkor mi értelme üzemnaplót vezetni? - faggatózott tovább Kim. 
- A USDA megköveteli, hogy legyen. 
- Elég gyanúsan hangzik, amit mond. - Kimnek a Morgan doktornőtől kora délelőtt hallottak 

jutottak rögtön az eszébe. - Egy közszolgálati intézmény nyilvántartást vezettet, amihez éppen azok 
nem férhetnek hozzá, akiknek a védelmében állítólag készül. 

- Nem én találom ki a szabályokat - jelentette ki Cartwright, és ezzel a megjegyzéssel mint-
egy le is zárta a témát. 

Kim alaposan megnézte a húspogácsagyártó helyiséget: kifejezetten szép volt kerámiapadló-
jával, fényesen csillogó, rozsdamentes acélból készült berendezéseivel, amelyek körül három férfit 
és egy nőt látott. 

Kimnek feltűnt; hogy a nő írólapot tart a kezében, és néha jegyez rá valamit. A gép közelé-
ben állt ugyan, de a férfiaktól eltérően nem nyúlt egyetlen gombhoz, irányítókarhoz sem. 

- Ki az a nő? - kérdezte Cartwrighttól. 
- Marsha Baldwin. Ugye, milyen jó bőr? 
- Mit csinál? 
- Ellenőrzést végez. A USDA-tól van. Hetente háromszor, négyszer, de előfordul, hogy öt-

ször is benéz hozzánk. Nem könnyű együttműködni vele. Mindenbe beleüti az orrát, és majdnem 
mindenben talál valami kifogásolnivalót. 

- Gondolom, ő tudja, honnan érkezik a hús. 
- Természetesen. Valahányszor itt van, átnézi az üzemnaplót - válaszolta az elnökhelyettes. 
- Most éppen mit ellenőriz? - kérdezte Kim, látva, hogy a nő mélyen előrehajol, és benéz a 

formázógép jókora, sötéten tátongó nyílásán. 
- Fogalmam sincs. Talán azt, hogy megfelelően kitakarították-e. Mindenre, a legapróbb dol-

gokra is odafigyel, és rögtön panaszt tesz, ha valami nem tetszik neki. Elég sok munkát ad nekünk, 
de sebaj, legalább nem hagy bennünket ellustulni. 

- Hetente háromszor-ötször - mormolta Kim. - Nagyon lelkiismeretes lehet. 
- Jöjjön! - Cartwright a kezével is jelezte, hogy menjen utána. - Az egyetlen, amit még nem 

látott, az a dobozok kartonokba rakása, és a kartonok hűtőtárolóba helyezése kiszállítás előtt. 
Kim érezte, hogy bármennyire erősködne is, ennél többet nem mutatnának meg neki, és ab-

ban is biztos volt, hogy Everett Sorenson a legkitartóbb követelése ellenére sem fog időt szakítani 
arra, hogy fogadja. 

- Ha lennének még kérdései - mondta Cartwright a recepciós pulthoz visszaérve -, nyugod-
tan hívjon fel bármikor. Névjegyet nyújtott át, vigyorgott, kezet fogott Kimmel, barátságosan hátba 
veregette, és megköszönte a látogatást. 
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Az épületből kilépve Kim visszament a kocsijához, beszállt, de ahelyett, hogy elindította 
volna, csak a rádiót kapcsolta be. Miután meggyőződött arról, hogy a mobiltelefonja be van kap-
csolva, hátradőlt, és megpróbált pihenni. Elaludni azonban nem akart, úgyhogy néhány perc múlva 
az ablakot is leeresztette kissé. 

Úgy érezte, csigalassúsággal vánszorog az idő, és néhányszor már ott tartott, hogy feladja, 
beindítja a motort, és elhajt. Egyre növekvő bűntudatot érzett, mert egyedül hagyta Tracyt az inten-
zív osztály várójában. Valamivel több, mint egy óra múlva azonban kitartása meghozta a gyümöl-
csét. Marsha Baldwin bukkant fel a Mercer Meats üzemcsarnokának kapujában. Khakiszínű kabátot 
viselt, és jókora, tömött irattáska volt a kezében. 

Félve, hogy elhajt, mielőtt szót válthatna vele, Kim lázas sietséggel a kilincshez kapott. Az 
ajtó - régi, kisebb ütközés utóhatásaként - be volt ragadva, de néhány, tenyérrel a megfelelő helyre 
mért ütés segítségével sikerült kinyitni. Kim a nő felé futott, és éppen akkor ért oda, amikor sárga 
Ford szedánja hátsó ülésére rakta az aktatáskáját. Amikor fölegyenesedett, Kim meglepődve látta, 
milyen magas - százhetvenöt centiméter is lehetett. 

- Marsha Baldwin?! - kérdezte a futástól lihegve, követelőző hangon. 
Meglepődve azon, hogy vadidegen férfi a nevét használva szólítja le a parkolóban, Marsha 

alaposan végigmérte, közben reflexszerűen kisimított egy sötétszőke hajtincset a homlokából, és a 
füle mögé igazította. Zavarba ejtette Kim külseje, és óvatossá tette a támadó hangsúly, amivel a 
nevét kimondta. 

- Igen, Marsha Baldwin vagyok - válaszolta bizonytalanul. 
Kim megnézte a színe és típusa alapján ítélve nyilvánvalóan hivatali kocsit, és a „jó bőrt" is, 

ahogyan Jack Cartwright fogalmazott. A nő huszonöt év körülinek látszott, finom bőre volt, és hatá-
rozott, de finom vonásai. Orra valamivel hosszabbnak tűnt ugyan a kelleténél, de keskeny volt, 
arisztokratikus, a szája pedig tökéletes vonalú, telt. 

- Beszélnem kell magával! - jelentette ki nyomatékosan. 
- Valóban? - kérdezte Marsha, - Mi maga? Állástalan sebészorvos, vagy éppen jelmezbálból 

érkezett? 
- Lehet, hogy más körülmények között még szellemesnek is tartanám a kérdését - válaszolta 

Kim. - Úgy hallottam, maga a USDA itteni ellenőre. 
- És kitől hallotta? - Marsha változatlanul óvatos volt. Felkészítése során megtanították neki, 

hogy mivel sok helyen megfordul, könnyen találkozhat furcsa, kiszámíthatatlan viselkedésű ala-
kokkal. 

Kim a Mercer Meats bejárata felé mutatott. - Jack Cartwright, az elviselhetetlenül édeskés 
modorú itteni PR-os - felelte. 

- És ha valóban a USDA felügyelője vagyok? - Marsha becsukta a kocsi hátsó ajtaját, és rög-
tön kinyitotta az elsőt. Nem kívánt hosszabb időt szentelni a különös, zilált külsejű alaknak. 

Kim az Onion Ring hamburgeres dobozain talált adatokat tartalmazó céduláért nyúlt, és a nő 
elé tartotta. - Szeretném, ha kiderítené, honnan való ez a két szállítmány! 

Marsha a papírra pillantott: - Aztán miért? 
- Mert a lányom evett az egyikből, és halálosan beteg lett, kólibaktérium-fertőzést kapott - 

válaszolta Kim. - Nem csupán azt akarom tudni, honnan származik a hús, hanem azt is, hogy ponto-
san hová szállítottak belőle. 

- Honnan tudja, hogy ezek között van a bűnös? 
- Nem tudom egészen biztosan. Egyelőre nem. 
- Valóban? - kérdezte kissé gúnyosan Marsha. 
- Valóban! - csattant fel a hangsúlytól sértődötten Kim. 
- Sajnálom, olyan jellegű információval, amilyet maga kér, nem szolgálhatok. 
- És miért nem? 
- Nem az én dolgom, hogy ilyen adatokat nyilvánosságra hozzak - közölte Marsha. - Ellen-

kezik a hivatalos előírásokkal. 
Megfordult, és be akart szállni a kocsiba. 
Kim a kórházban halálos betegen fekvő lányát látva maga előtt, durván megragadta Marsha 

karját, és visszatartotta. - Ne hivatkozzon nekem semmilyen szabályra, maga átkozott bürokrata! - 
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kiáltotta dühösen. - Állítólag az a dolga, hogy védje az embereket a fertőzéstől. Itt a ragyogó lehető-
ség, hogy azt csinálja, amivel megbízták. 

Marsha nem esett pánikba, nyugodtan lenézett a karját markoló kézre, majd vissza a feldúlt 
arcra. - Engedjen el, különben segítségért kiáltok, maga őrült! 

Kim biztos volt abban, hogy állni fogja a szavát, úgyhogy azonnal engedelmeskedett. Meg-
lepte a nő nyugalma, félelmet nem ismerő határozottsága. 

- Viselkedjék rendesen! - folytatta Marsha olyan hangon, mintha harcias, nehezen kezelhető 
kamasszal beszélne. - Nem ártottam magának semmit. 

- Dehogynem! - felelte elkeseredetten Kim. - Ha maguk a USDA-nél rendesen végeznék a 
munkájukat, és valóban ellenőriznék a húsipart, akkor most a lányom nem volna beteg, és nem hal-
na meg évente olyan sok gyerek fertőzött élelmiszertől. 

- Álljon meg a menet! - tiltakozott Marsha. - Komolyan veszem, és rendesen el is végzem a 
munkámat. 

- Baromság! Magukat csak az érdekli, hogy eltussolják a botrányokat. Egy ágyban alszanak 
azokkal, akiket ellenőrizniük kellene. 

Marshát annyira felháborította ez a vád, hogy néhány pillanatig a száját sem csukta be. - Ez 
olyasmi, amire válaszolni sem érdemes! – mondta, miután visszanyerte a lélekjelenlétét. Beszállt a 
kocsiba, becsapta az ajtót, és helyére dugta az indítókulcsot. 

- Várjon! - mondta az ablakot megkocogtatva Kim. - Sajnálom. Kérem! – Elkeseredve, tehe-
tetlenül beletúrt borzas hajába. - Nagyon szeretném, ha segítene. Nem akartam megbántani. Szemé-
lyesen nem is ismerem. 

Némi gondolkodás után Marsha leengedte az ablakot, Kimre nézett, és őszintén meglepő-
dött. A néhány pillanattal korábban erőszakos, kiszámíthatatlan hőbörgő helyett most a végsőkig 
elkeseredett ember állt előtte. 

- Valóban orvos? - kérdezte. 
- Igen. Szívsebész. 
- És tényleg beteg a lánya? 
- Nagyon beteg - válaszolta elcsukló hangon Kim. - Rendkívül súlyos kólibaktérium-

fertőzése van. Majdnem száz százalékig biztos vagyok abban, hogy nem elég alaposan átsütött 
hamburgertől kapta. 

- Őszintén sajnálom. Figyeljen rám! Nem hozzám kell fordulnia. Rövid ideje dolgozom csak 
a USDA-nél, és a szolgálati totemoszlopnak valahol a legalján vagyok. 

- Maga szerint kivel kellene beszélnem? 
- A körzeti igazgatóval - válaszolta Marsha. - Sterling Hendersonnak hívják. Megadhatom a 

telefonszámát; ha akarja. 
- Ő az, akire azt szokták mondani, hogy középvezető? - érdeklődött Kim. Olyan tisztán hal-

lotta dr. Morgan figyelmeztető hangját, mintha a táplálkozás-szakértő szorosan mögötte állt volna. 
- Azt hiszem, igen. 
- Akkor nem érdekel. Tudom, hogy a USDA tevékenységének legnagyobb baja az érdeküt-

közés, különösen középvezetői szinten. Maga hallott már róla? 
- Hát, tudom, hogy adódnak néha problémák - vallotta be Marsha. - Meglehetősen bonyolult 

a helyzetünk. 
- Ami lefordítva annyit jelent, hogy a sok milliárd dolláros hasznot jelentő marhahúságazat 

éreztetni tudja a befolyását. 
- Valahogy úgy. 
- Segítene nekem a lányom kedvéért? - kérdezte Kim. - Orvosként már tehetetlen vagyok, de 

ki akarom deríteni, hogyan, miért betegedett meg, és ha lehet, tenni is valamit. Szeretném megaka-
dályozni, hogy más gyerekek ugyanarra a sorsra jussanak. Azt hiszem, ebből a két szállítmányból, 
amelynek az adatait följegyeztem, az egyik a kóli különösen veszélyes törzsével fertőzött: 

- Jézusom! Nem is tudom, mit mondjak. - Önmagával viaskodva Marsha idegesen dobolni 
kezdett a kormánykeréken. A gondolat, hogy gyerekeket menthet meg, nagy erővel vonzotta, ugya-
nakkor tisztában volt az ennek során felmerülő kockázatokkal is. 

- Nem hiszem, hogy a maga segítsége nélkül hozzá tudnék jutni a szükséges adatokhoz - 
folytatta Kim: - Legalábbis nem elég gyorsan, hogy tehessek is valamit. 
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- Mi volna, ha felhívná a dologra a tisztiorvosi szolgálat figyelmét? - kérdezte Marsha. 
- Hétfőn azt is meg akarom tenni, de hogy őszinte legyek, nem különösebben bízom ebben a 

megoldásban. Valószínűleg hosszú időbe fog telni, amíg sikerül átverekednem magamat az ottani 
bürokrácián. Egyébként is, magam szeretnék az ügy végére járni. Ellensúlyozásaképpen annak, 
hogy orvosként nem tudok segíteni a lányomon. 

- Lehet, hogy megpróbálok segíteni magának. A főnökömet is bevonhatnám, csak az a gond, 
hogy soha nem volt igazán jó a kapcsolatunk. 

- A körzeti vezetővel, akit az előbb említett? 
- Igen - válaszolta Marsha. - Sterling Hendersonnal. 
- Szeretném, ha a dolog kettőnk között maradna. 
- Könnyen beszél. Az én állásomról van szó, nem a magáéról. 
Kimnek hirtelen támadt egy ötlete. - Mondja, látott már kólibaktériumtól fertőzött gyereket? 

Azért kérdezem, mert én nem találkoztam eggyel sem azelőtt, hogy a lányom megbetegedett, pedig 
orvos vagyok. Olvastam ugyan különböző esetekről, de azok elvontak maradtak, a statisztika részei. 

- Nem, még soha - válaszolta Marsha. 
- Jöjjön velem, nézze meg a lányomat! - kérte Kim. - Ha látja, talán könnyebben tud dönteni. 
- Hol van? 
- A University Med Centerben. Én is ott dolgozom. - Kim a Marsha mellett heverő mobilte-

lefonra mutatott. Hívja fel a kórházat, ha nem hisz nekem! Dr. Kim Reggis vagyok. A lányomat 
Beckynek hívják. 

- Elhiszem. - A férfi olyan szenvedélyesen, akkora meggyőző erővel beszélt, hogy Marsha 
ellenállása megrendült. - Mikor gondolja? 

- Most mindjárt - vágta rá Kim. - Jöjjön! Ott van a kocsim. - A válla fölött hátrafelé bökött: - 
Elviszem, és vissza is hozom. 

- Nem. Életemben először látom. 
- Rendben van. - Kimet egészen lázba hozta a gondolat, hogy Marsha rászánja magát, meg-

nézi Beckyt, és aztán hajlandó lesz segíteni neki. - Jöjjön akkor utánam! Azért mondtam csak, hogy 
elviszem, mert a kórháznál a nem oda tartozóknak mindig nehéz parkolniuk, de nem érdekes! Be-
megyünk az orvosi parkolóba. Mit válaszol? 

- Azt, hogy maga rettentően kitartó. Könnyebb megtenni, amit kér, mint vitatkozni magával. 
- Akkor jó! - Kim, a siker jeleként a magasba lökte ökölbe szorított kezét. - Megfordulok, 

maradjon szorosan a nyomomban! 
- Rendben van - válaszolta beletörődő hangon Marsha. Ugyanakkor érezte, hogy olyasmibe 

mászik bele, amiből jobb volna kimaradnia. 
 
Jack Cartwright az orrát az ablakhoz nyomva az előcsarnokban állt, és figyelt. Szemmel tar-

totta Kimet azóta, hogy elbúcsúztak egymástól, és látta, hogy beszédbe elegyedett Marsha 
Baldvinnal. Természetesen nem tudhatta, miről tárgyaltak, de látta, hogy Marsha a férfi kocsiját 
szorosan követve hajt ki a parkolóból. 

Miután elmentek, végigsietett a központi folyosón, aminek a vége kiszélesedett, tágas elő-
szobává vált. 

- Bent van a főnök? - kérdezte az egyik titkárnőtől. 
- Persze - válaszolt a lány anélkül, hogy egy pillanatra is fölemelte volna a szemét a számí-

tógép képernyőjéről. 
Jack kopogott, mire öblös hang kiszólt, hogy menjen be nyugodtan. 
Everett Sorenson majdnem húsz éve igazgatta sikeresen a Mercer Meats vállalatot. Az ő ve-

zetése alatt a Foodsmart megvásárolta a céget, és felépült az új, korszerű üzemcsarnok. Sorenson 
testes férfi volt, zömökebb még Cartwrightnál is, pirospozsgás arccal, meglepően kicsi füllel, és a 
feje búbján fénylő, sima, kopasz folttal. 

- Mitől vagy olyan ideges? - kérdezte, mihelyt Cartwright behúzta maga mögött az ajtót. Jól 
ismerte bizalmasát, a hangulatváltozásait rögtön megérezte. Ő maga választotta ki, és juttatta a for-
mázóból a vállalati hierarchia csúcsára. 

- Van egy kis problémánk. 
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- Nagyszerű! - mondta némi gúnnyal Sorenson, és előredőlve az íróasztalára könyökölt. - Ülj 
le, és mesélj! 

Jack közelebb húzta az asztal előtt az egyik széket. - Emlékszel arra a cikkre a ma reggeli 
újságban? Tudod, a bolond orvosról, aki kólifertőzésről ordítozik, és letartóztatták az Onion Ring-
ben, a Prairie Highwayn. 

- Persze. Mi van vele? 
- Nálunk járt. 
- A doktor? - kérdezte hitetlenkedve Sorenson. 
- Ő bizony. Reggisnek hívják, és meg kell, hogy mondjam, teljesen ki van borulva. Meggyő-

ződése, hogy a lánya a mi húspogácsánktól kapta a fertőzést. 
- A francba! Már csak ez hiányzott - mondta dühösen az elnök. 
- És ez még nem minden. Láttam, amint a parkolóban Marsha Baldwinnal beszélgetett. Utá-

na egyszerre hajtottak el. 
- Úgy érted, hogy együtt mentek? 
Cartwright bólintott. - Elég gyanús volt a dolog. Sokáig beszélgettek a parkolóban. 
- Jézusom! - Sorenson lapátkezével ingerülten az asztalra csapott, és fel is pattant. - Ez tény-

leg nem hiányzott! Csöppet sem! Ez a Baldwin nevű nő csak bajt csinál azóta, hogy betette hozzánk 
a lábát. Sorozatban írja az ostoba hibajelentéseit. Hála istennek, Sterling Henderson el tudja süly-
lyeszteni őket. 

- Nem csinálhatna vele valamit Sterling? Kirúghatná például. 
- Jó volna. Addig fogok rá panaszkodni, amíg meg nem teszi. 
- Fizetjük, mintha még mindig itt dolgozna, úgyhogy legalább áthelyeztethetné - jegyezte 

meg Cartwright. 
- Nem akarom túlságosan védeni, de az az igazság, hogy elég nehéz helyzetben van - vála-

szolta Sorenson. - Úgy látszik, a nő apjának jók a kapcsolatai Washingtonban. 
- Ami azt jelenti, hogy szarban vagyunk - összegezte az. elhangzottakat az alelnök. - Van 

egy izgága felügyelőnk, aki nem hajlandó elfogadni a csapatjáték szabályait, és egy kezelhetetlen 
dokink, aki képes letartóztattatni magát egy gyorsétteremben, hogy felhívja a figyelmet a hülyesé-
geire. Gyanítom, hogy ez a fickó olyan, mint a kamikaze. Rajta fog ugyan veszíteni a dolgon, de 
közben minket is magával ránt. 

- Igazad van - értett egyet a beosztottjával Sorenson. - Egy újabb kólifertőzéssel kapcsolatos 
botrány végzetes lenne. A Hudson Meat vezetői se élték túl a magukét. Mit csináljunk? 

- Elejét kell venni a bajnak, mégpedig gyorsan. Azt hiszem, ez elég nyomós indok arra, hogy 
összehívjuk a Megelőző Bizottságot. Pontosan ilyen esetekre gondolva hoztuk létre. 

- Mondasz valamit. Tökéletes! - fogadta el az ötletet az elnök. - Így személy szerint még kí-
vül is maradunk a dolgon. 

- Miért nem hívod fel Bobby Bo Masont? - kérdezte Cartwright. 
- Máris. - Sorensonnak nagyon tetszett az ötlet, pontosan ez a fajta, minden körülménnyel 

számoló, távlatos gondolkodás, és döntésképesség volt az, amiért Jacket az alelnöki székbe emelte. 
- Létfontosságú, hogy minél előbb cselekedjünk. 
- Rögtön hívom. 
- Esetleg kihasználhatnánk Bo ma esti vacsoráját - vetette fel Cartwright. - Mindenki ott 

lesz, úgyhogy gyorsan meg lehet hozni a döntést. 
- Igaz - mondta Sorenson, és már nyúlt is a telefonért. 
 
Kim megállította a kocsit, és rögtön kiugrott, hogy mutasson Marshának egy orvos részére 

fenntartott helyet, amiről gyanította, hogy, szombat lévén nem lesz rá szüksége senkinek. Mihelyt 
az autó megállt, azonnal kinyitotta a vezetőülés melletti ajtót. 

- Biztos benne, hogy jó ötlet? - kérdezte a USDA ellenőre, miközben kiszállt a volán mögül. 
Zavartan fölnézett a kórház impozáns épülettömbjére, útközben volt ideje alaposan átgondolni, mire 
vállalkozott, és most még kevésbé volt biztos abban, hogy helyesen cselekszik, mint amikor elin-
dultak. 

- Szerintem kiváló - válaszolta Kim. - Nem is tudom, miért kellett hozzá ilyen sok idő, hogy 
az eszembe jusson. Jöjjön! 
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Karon fogta Marshát, és a bejárat felé vezette. A nő kezdetben enyhén ellenállt, de aztán 
megadta magát, belenyugodott a helyzetbe. Ritkán fordult meg kórházban, és nem tudta pontosan, 
hogyan fog reagálni mindarra, amit lát. Attól félt, hogy még annál is jobban letaglózza, mint ahogy 
elindulás előtt, a Mercer Meats parkolójában tartott tőle. Miközben az előcsarnokban a liftre vártak, 
nem kis meglepődésére azt vette azonban észre, hogy helyette Kim reszket. 

- Jól van? - kérdezte. 
- Őszintén szólva nem - vallotta be a férfi. - Az egyetem óta az időm nagy részét kórházban 

töltöm, és soha nem zavart, még a legelején sem. De most, hogy Becky súlyos beteg, nyugtalanság 
vesz rajtam erőt, valahányszor belépek. Azt hiszem, ezért is nem voltam képes folyamatosan bent 
maradni. Más volna a helyzet, ha tudnék valamit csinálni, de, sajnos nem tudok. 

- Nagyon nehéz lehet - mondta együtt érzőn Marsha. 
- El sem tudja képzelni, mennyire. 
Beszálltak a zsúfolt liftbe, és szótlanul fölmentek az intenzív osztály emeletére. 
- Nem akarok tapintatlan lenni - szólt Marsha, amikor már a folyosón jártak -, de azért meg-

kérdezném, hogyan viseli a felesége a lányuk betegségét. 
- Már nem a feleségem, elváltunk - válaszolta Kim. - Együtt aggódunk azonban Beckyért. 

Tracynek, így hívják, nagyon nehéz, de érzem, hogy jobban viseli a megpróbáltatást, mint én. Biz-
tosan most is itt van. Jöjjön, hadd mutassam be neki! 

Marsha megborzongott - a kilátás, hogy osztoznia kell egy anya fájdalmában, még riasztób-
bá tette a számára az egyébként sem szívesen vállalt kalandot. Kezdte kérdezgetni magától, hogy 
miért is hagyta belerángatni magát az egészbe. 

Aztán, hogy még rosszabbul érezze magát, észrevette, hogy abba az irányba mennek, amerre 
az intenzív osztály jelzése mutat. 

- Az intenzív osztályon van a lánya? - kérdezte, remélve, hogy tagadó választ fog kapni. 
- Sajnos, igen. 
Marsha nagyot sóhajtott. Rosszabbul alakultak a dolgok, mint amitől tartott. 
Az intenzív osztály várójának a küszöbén Kim megállt egy pillanatra, tekintetével megke-

reste Tracyt, és intett Marshának, hogy kövesse. Az asszony is meglátta őket, és felállt. 
- Tracy, bemutatom Marsha Baldwint. Marsha a USDA felügyelője, és remélem, segít ki-

nyomozni, honnan érkezett az a hús, amitől Becky megbetegedett. 
Kim még beszélt, de látva az asszony arcát, már tudta, hogy ismét történt valami. Valahány-

szor elment a kórházból, mire visszaért, Becky állapota tovább romlott. Mintha elromlott, egyre 
kopottabbá váló filmkópiát fűztek volna be valahol, és azt játszották volna le újra és újra. 

- Mi az? - kérdezte komoran. 
- Miért nem válaszoltál a hívásra? - kérdezett vissza nagyon fáradt, kimerült hangon az asz-

szony. 
- Meg sem szólalt a telefon. 
- Próbáltalak hívni. Többször is. 
Kimnek csak ekkor jutott eszébe, hogy amíg a Mercer Meatsnél volt, és később is, amíg 

Marshával beszélgetett, a kocsijában hagyta a készüléket. 
- Itt vagyok - mondta kétségbeesve. - Mi a baj? 
- Megállt a szíve. De sikerült újra beindítaniuk. A szobában voltam éppen, amikor történt. 
- Talán jobb volna, ha elmennék - szólt közbe Marsha. 
- Ne! - vágta rá szenvedélyesen Kim. - Maradjon, kérem! Én bemegyek, és megnézem, mi a 

helyzet. 
Sarkon fordult, és lázas sietséggel távozott. 
Tracy és Marsha egyaránt kényelmetlenül érezte magát, és óvatosan, bizonytalanul méreget-

ték egymást. 
- Nagyon sajnálom, ami a lányukkal történt - szólalt meg elsőként Marsha. 
- Köszönöm. - Tracy megtörölte a szemét. Annyit sírt az elmúlt negyvennyolc órában, hogy 

már alig voltak könnyei. - Csodálatos gyerek. 
- Nem gondoltam, hogy ennyire beteg. Borzalmas lehet. 
- Elmondani sem tudom, mennyire. 
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- Nem akarom zavarni. Nagyon sajnálom. Azt hiszem, mégis jobb lesz, ha elmegyek - 
mondta tanácstalanul Marsha. 

- Miattam ne menjen el - marasztalta Tracy. - Kim hangján éreztem, hogy nagyon szeretné, 
ha maradna. Nem tudom, hogyan képes most arra gondolni, hogy kinyomozza, honnan érkezett az a 
hús. Én még lélegezni is alig tudok. 

- Valószínűleg azért, mert orvos. Elmondta, hogy nagyon szeretné, ha más gyerekek nem be-
tegednének meg. 

- Látja, ez a szempont nekem eszembe sem jutott - vallotta be Tracy. - Lehet, hogy elhamar-
kodva ítéltem meg a viselkedését. 

- Attól tart, hogy valahol lapul egy egész adag fertőzött hús - folytatta Marsha. 
- Valószínűleg igaza van. Igazából azt nem értem, miért rángatta ide magát. Ne haragudjon, 

nem akarom ezzel megbántani! 
- Elhiszem - válaszolta természetes hangon Marsha. - Megkért, segítsek neki kideríteni, 

honnan származik, és hová kerülhetett még a fertőzött hús. Nem akartam elvállalni, mert nem tarto-
zik a munkámhoz, sőt, ilyen jellegű információ kiszolgáltatása miatt az állásomat is elveszíthetem, 
ha a főnököm tudomást szerez róla. A volt férje úgy gondolta, ha bejövök a lányukhoz, és saját 
szememmel látom, mire képes a kólibaktérium, megváltoztatom a véleményemet. Vagy ha nem, 
annyi eredménye legalább lesz a dolognak, hogy a továbbiakban lelkiismeretesebben fogok dolgoz-
ni, mint húsellenőr. 

- Ha megnézi Beckyt, valószínűleg maga lesz a legszigorúbb húsellenőr az egész világon. 
Még mindig érdekli, milyen beteg? Bátorság kell hozzá, hogy el tudja viselni a látványt - mondta 
Tracy. 

- Nem tudom. És, ahogy mondtam is, nem akarok zavarni. 
- Nem zavar. - Tracy gyors elhatározással felállt. - Jöjjön! Látogassuk meg. 
Átvezette Marshát a várón, végigment vele a folyosón, de az intenzív kórterem ajtajában 

megállt egy pillanatra. 
- Maradjon szorosan mellettem! - mondta. - Elvben nem volna szabad itt lábatlankodnunk. 
Marsha hevesen dobogó szívvel bólintott, közben érezte, hogy az izgalomtól erősen izzad. 
A két nő halkan belépett, és Tracy lábujjhegyen Becky oldalt lévő, kis szobája felé indult. 

Több ápolónő is észrevette őket, de egyikük sem szólt - az előző negyvennyolc órában az asszony 
mintha az intenzív kezelő szerves részévé vált volna. 

- Lehet, hogy nem sokat fogunk látni - mondta Tracy a küszöbön megállva. Kimen kívül hat 
orvos és két ápolónő volt még a szűk helyiségben. 

- Azt értem, hogy többször megállt a szíve! - kiabálta éppen Kim. A félelemtől és a kime-
rültségtől szinte magánkívül volt. Hatalmas klinikai gyakorlata alapján azonnal fölmérte, hogy 
Becky a halál küszöbén áll, de bármit kérdezett, senki nem volt hajlandó egyenes választ adni neki, 
és a jelenlévők nem is csináltak egyebet azon kívül, hogy álltak az ágy mellett, és sokatmondóan 
dörzsölték az állukat. - Az érdekel csak, hogy miért?! 

Jason Zimmermanra, a gyermekkardiológusra nézett, akinek csak az imént mutatták be. Pil-
lantásától a férfi, mint akit rajtakaptak, rögtön elfordította a fejét, és úgy tett, mintha minden ideg-
szálával az egyenetlen szívműködést jelző monitorra koncentrálna. Valami szörnyű nagybaj történt, 
csak azt nem lehetett még pontosan megállapítani, hogy micsoda. 

Kim megfordult, Claire Stevensre meredt, és meglátta mögötte Tracyt és Marshát. 
- Nem tudjuk, pontosan mi történt - vallotta be dr. Stevens. - Perikardiális folyadék nincs, 

úgyhogy nem szívtamponád. 
- Magával a szívizomzattal történhetett valami - állapította meg Zimmerman. - Alapos EKG-

t kérek! 
Alig mondta ezt ki, a készülék vészesen sípolni kezdett, és a képernyőjén végighaladó vonal 

teljesen kisimult, egyenessé vált. Becky szíve ismét megállt. 
- Riadó! - kiabált az egyik nővér a kinti, nagyobb teremben sürgölődő társainak. 
Mihelyt tudatosult benne, mi történt, Zimmerman félretaszította az útjából Kimet, és össze-

kulcsolt kezét Becky mellkasára helyezve szívmasszázsba kezdett. Jane Flanagan, az altatóorvos, 
aki az első szívleállást is észrevette, szintén azonnal cselekedett, és ellenőrizte, hogy jól helyezke-
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dik-e el a kislány légcsövében az endotracheális vezeték. Utána az első dolga volt, hogy állítson a 
lélegeztetőkészüléken, és megnövelje az oxigén-utánpótlást. 

Nővérek érkeztek lázas sietséggel, újjáélesztéshez használatos készülékekkel teli kocsit tol-
va. Tracynek és Marshának félre kellett ugrania, hogy el ne sodorják őket. 

A szűk helyiségben tartózkodó összes orvos lázas sietséggel dolgozott. Látták valamennyi-
en, hogy nem pusztán a szívverés állt le, hanem a szív bioáramtermelése is megszűnt. 

Tracy a tenyerébe temette arcát. A legszívesebben elfutott volna, de mozdulni sem tudott. A 
lába mintha legyökerezett volna, kénytelen volt maradni, átélni az orvosok küzdelmének minden, 
lelket bénító pillanatát. 

Marshának csak annyi ereje volt, hogy Tracy mögé húzódjon, és megpróbáljon minél kevés-
bé útban lenni. 

Kim először hinni sem akart a szemének, és rémülten hátrahőkölt. Tekintete lázasan ugrált 
lánya szánalmas, mozdulatlanná merevedett, a gyerekkardiológus által durván gyömöszölt kis teste, 
és a nyílegyenes vonallal kettévágott képernyő között. 

- Epinefrint! - kiabálta Zimmerman, pillanatra sem hagyva abba a szívmasszázst. 
A nővérek azonnal megtöltöttek a gyógyszerrel egy fecskendőt, és kézről kézre adták. Mi-

helyt a közelébe ért, az orvos vadul érte kapott, és a bordák közötti rést pontosan eltalálva, habozás 
nélkül a kislány szívébe döfte a tűt. 

Tracy arcát a tenyerébe temetve szenvedő hangon felnyögött, mire Marsha ösztönösen ma-
gához ölelte. Arra képtelen volt, hogy a tekintetét akár csak egy pillanatra is elfordítsa a szörnyű 
drámától. 

Zimmerman a monitort figyelve újból nekilátott a masszázsnak, de bármennyire igyekezett, 
a képernyőn keresztben húzódó, egyenes vonal nem mozdult. 

- Elektródákat! - üvöltötte. - Az elektromasszázs talán segít. 
A tapasztalt nővérek a legelső szóra bekapcsolták a defibrillátort, és már nyújtották is felé a 

leginkább villanyvasalóra emlékeztető eszközöket. 
- Hátra! - kiáltott rá a körülötte állókra az orvos. Meggyőződve arról, hogy mindenki enge-

delmeskedett, és a két nehéz fémlap is a helyén van, megnyomta a kioldógombot. 
Becky tehetetlen kis teste összerándult, karja megemelkedett. A körülötte tartózkodók tekin-

tete a képernyőre meredt, mindenki reménykedett abban, hogy változást fog látni, de a keresztbe 
futó egyenes vonal nem mozdult. 

Kim előrébb furakodott. Csöppet sem tetszett neki az, amit Zimmerman művelt. - Alacsony 
a feszültség! - kiáltott rá a kardiológusra. - Hadd csináljam én! 

- Ne! - tiltakozott dr. Stevens, és megpróbálta visszatartani. - Nem lehet, dr. Reggis! Bízza 
ránk! Jobban tenné, ha kimenne. 

Kim gyors mozdulattal lerázta magáról a gyerekgyógyász kezét. A pupillája vadul kitágult, 
arca szinte lángolt. Elegendő volt egy pillantást vetni rá, hogy bárki meggyőződjön róla, nincs az az 
erő, amely el tudná rángatni onnan. 

Zimmerman a felszólítást hallva azonnal reagált. Alacsony, sovány ember lévén álló hely-
zetben nem tudott elég erős nyomást kifejteni, úgyhogy feltérdelt az ágyra, és újból nyomkodni 
kezdte Becky mellkasát. Így már nagyobb erőkifejtésre volt képes, sőt talán túl nagyra is, mert hal-
lani lehetett, amint a kislány néhány bordája megreccsent. 

- Epinefrint! Még! - kiabálta Kim. 
- Nem! - tiltakozott rögtön, két nyomás között Zimmerman. - Kalciumot! 
- Epinefrint! - tartott ki a véleménye mellett Kim. Tekintetét mereven a képernyőre szögezte, 

csupán a karját nyújtotta oldalra, de mert nem érezte a kezében a fecskendőt, lázas sietséggel a nő-
vérekhez fordult. - Hol van? 

- Kalciumot! -, ismételte meg Zimmerman. - Helyre kell állítani az elektromos tevékenysé-
get! Felborult az ionegyensúly. 

- Jön a kalcium - szólt dr. Stevens. 
- Ne! - üvöltötte Kim. Szétlökdöste a körülötte állókat, és vadul a fecskendőt készenlétben 

tartó nővérre meredt, mire az tanácstalanul, egyértelmű utasítást várva Stevens doktornőre nézett. 



 - 86 - 

Kim nem volt hozzászokva ahhoz, hogy ne engedelmeskedjenek első szóra az utasításainak. 
Vadul felkapott egy fecskendőt, és letépte róla a védőburkolatot. A keze annyira reszketett, hogy 
elejtette a tűt, és újért kellett nyúlnia. 

- Dr. Reggis! Ne! - tiltakozott magából kikelve Stevens doktornő. Kim karjába csimpaszko-
dott, és a másik oldalról a hematológus, Walter Ohanesian is megpróbált segíteni neki. 

Kim mindkettőjüket könnyedén lerázta magáról. Az oldatot felszíva megtöltötte a fecsken-
dőt, és az ágy felé lódult, mire dr. Morgan és a vesegyógyász is utána vetette magát, hogy segítsen 
dr. Stevensnek és Zimmermannak. Tumultuózus, leginkább tömegverekedéshez hasonló jelenet 
alakult ki az ágyon mozdulatlanul fekvő kislány körül. 

- Jézusom! -. sikoltotta Tracy. - Ez borzalmas! 
- Elég! - üvöltötte el magát teli torokból Jane, és amikor mindenki megmerevedett, sürgető, 

de viszonylag természetes hangon folytatta: - Itt valami szörnyűség történt. Jason teljes erőből 
masszírozta a szívet, én is a maximumra állítottam az oxigént, a pupillák mégsem mozdulnak! Va-
lamiért a teljes vérkeringés leállt. 

A figyelmeztetést hallva Kim lerázta magáról a visszatartó kezeket. Ezúttal már senki nem 
tiltakozott, valamennyien mereven álltak, kivéve dr. Zimmermant, aki rendületlenül folytatta a 
szívmasszázst. Kollégái csak nézték elkerekült, tágra nyílt szemmel, és látszott az arcukon, hogy 
fogalmuk sincs róla, mit lehetne még tenni. 

Kimnek ellenben igen. Hosszú sebészi gyakorlata ahhoz szoktatta, hogy egy másodpercnél 
tovább nem késlekedhet, ennyi idő alatt feltétlenül döntenie kell. Mint mindig, ezúttal is pontosan 
tudta, mi a teendője. Mivel az erőteljes masszázs ellenére sem indult meg a vérkeringés, csupán 
egyetlen lehetőség maradt. Megpördült, és a műszerekkel telezsúfolt kocsinál álló nővérre kiáltott: - 
Szikét! 

- Ne! - tiltakozott rémülten, magából kikelve dr. Stevens. 
- Szikét! - ismételte meg Kim még határozottabban a felszólítást. 
- Nem teheti! - tiltakozott a gyermekgyógyász. 
- Szikét! - üvöltötte harmadszor is Kim, és az epinefrinnel teli fecskendőt félredobva a kocsi 

felé lódult. Felkapta a borotvaéles operáló kést tartalmazó üvegtokot, reszkető ujjakkal, villámgyor-
san letekerte a kupakját, és kivette belőle a steril pengét. A tokot elhajította, és az éles csörrenéssel 
darabokra tört a kövön. 

- Ne! - sikoltotta Tracy. Nem volt orvos, igazából nem is értette mindazt, ami néhány má-
sodperc alatt a szeme előtt lejátszódott, de az ösztöne megsúgta, mire készül Kim. Előrelódult, 
Marsha pedig kísérletet sem tett, hogy visszatartsa. 

Kim az ágy mellé lépett, és egyetlen gyors mozdulattal félresöpörte az útjából dr. 
Zimmermant. Alkoholos vattát ragadva letisztította a kiszemelt területet, és mielőtt Tracy megaka-
dályozhatta volna benne, egyetlen gyors, vérzést nem okozó vágással felnyitotta a lánya mellkasát. 

A rémület kiáltása tört fel mindenkiből, kivéve Tracyt. Ő csupán nyöszörgött, és hátratánto-
rodva össze is esett volna, ha dr. Horowitz meg nem fogja. 

Az ágy másik oldalára esett dr. Zimmerman megpróbált ugyan feltápászkodni, de látva, mi 
történt, visszahanyatlott a szoba kövére. 

Kim egyetlen pillanatot sem akart veszíteni. A többiekről tudomást sem véve két kézzel 
szétfeszítette Becky vékony bordáit, és puszta kézzel a nyitott mellkasba nyúlva erősen masszírozni 
kezdte a kislány szívét. 

Herkulesi erőfeszítése mindössze néhány másodpercig tartott - egy-két markolás elegendő 
volt ahhoz, hogy rájöjjön: Becky szívének az állaga más, mint amilyennek lennie kellene. Mintha 
nem izomból, hanem sokkal lágyabb, az ujjai között szétfolyó anyagból lett volna. A váratlan fölfe-
dezéstől megdöbbenve visszarántotta a kezét, és vele a szokatlan érzést keltő, lágy szövet egy részét 
is. Zavarodottan, nem igazán értve, mi történt, szétterpesztette az ujjait, és a szeméhez emelte a ke-
zét. 

Éles, velőig hatoló üvöltés tört ki Kimből, amikor rájött, hogy ami az ujjára tapadt, az Becky 
elhalt, kocsonyásan szétmálló szívizomzatának része. A toxin könyörtelennek bizonyult, megállít-
hatatlanul szétrágta a kislány szervezetét. 

A szoba ajtaja kivágódott, két egyenruhás őr bukkant fel, akiket a főnővér hívott, mihelyt az 
epinefrin és a kalcium körüli veszekedés elkezdődött. 
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A két férfi nem értette igazán, mi történt, de a feléjük forduló arcokat látva, mozdulatlanná 
merevedett. Becky lélegeztetőgépe még működött, a mellén tátongó nyíláson keresztül jól lehetett 
látni rózsaszín, hol felfújódó, hol lelapuló tüdejét. Kim véres kézzel, üveges, semmibe meredő te-
kintettel állt a kislány fölött, aztán előre hajolt, és megpróbálta visszarakni a mellüregbe az elhalt 
szöveteket. Látva, hogy erőlködése nem jár sikerrel, újabb, az intenzív kezelőben még soha nem 
hallott, szenvedéssel teli, fájdalmas üvöltés szakadt föl belőle. 

Tracyt ez az inkább állati, mintsem emberi hang térítette magához. Előrelépett, hogy vigasz-
talja a férfit, és vigaszt találjon nála, de Kim nem is vette észre, nem jutott el a tudatáig, hogy mi 
történik körülötte. Vadul félresöpörte az útjában állókat, és mielőtt bárki magához tért volna, kivi-
harzott a szobából. 

A folyosón sem állt meg, magánkívül vágtatott előre. Aki látta, igyekezett félrehúzódni elő-
le. Egy ápolónak lassúbbak voltak a reflexei - őt egyszerűen ledöntötte, és átgázolt rajta. 

Az épületből kijutva a kocsijához rohant, beindította a motort, és repülőrajtot véve kiszágul-
dott a parkolóból. Mint az őrült vágtatott a Prairie Highwayre, és csupán a szerencséjének köszön-
hette, hogy a rendőrség útközben nem állította meg veszedelmes gyorshajtásért. Amikor bekanya-
rodott az Onion Ring elé, azt sem vette észre, hogy a kocsi alváza erősen nekiütődött a bukkanónak. 
Egy szabad helyre bevágódva leállította a motort, vadul berántotta a kéziféket, és már éppen ki 
akart pattanni az-autóból, amikor hirtelen elbizonytalanodott. Túlterhelt agya figyelmeztető jelzést 
bocsátott ki, felvillantotta előtte a hamburgereiket, tejturmixaikat, sült krumplijukat élvező, semmit 
nem sejtő vasárnap délutáni vendégek képét. 

Azért száguldott az Onion Ringhez, hogy bűnöst találjon, akin kitöltheti az indulatát, és miu-
tán megérkezett, képtelen volt kiszállni a kocsiból. 

Helyette inkább az arca elé emelte jobb kezét, és tágra nyílt szemmel meredt rá. Kislánya sö-
tét, megszáradt vérét látta, és rádöbbent, hogy bármit tesz is, egy dolgon nem tud változtatni: Becky 
halott. Halott, és ő bármennyire igyekezett, képtelen volt segíteni rajta. Zokogni kezdett, és erejét 
vesztve, a volánt tehetetlenül fogva, előrehanyatlott a feje. 

 
Tracy a fejét rázva nézett maga elé, megpróbálta felfogni a felfoghatatlant. Nem is tudva, 

mit csinál, vadul a hajába túrt, miközben Marsha Baldwin - egyébre nem futotta az erejéből - tehe-
tetlenül a vállát veregette. Ez is fantasztikus volt: azok után, ami történt, egy vadidegen nő próbálta 
vigasztalni. 

Tracy reakciója tökéletes ellentéte volt Kimének. Ahelyett, hogy vadul elrohant volna, moz-
dulatlanná merevedett, és még sírni, jajgatni sem tudott. 

Közvetlenül Kim viharos távozása után Stevens és Morgan doktornő visszakísérte az inten-
zív osztály várójába. Marsha is követte őket, bár az asszony akkor ezt észre sem vette. A két orvos 
ott maradt egy darabig, hogy vigasztalják, és elmagyarázzák, mi történt. A legapróbb kérdéseire is 
válaszoltak, elmondták, hogy a kólibaktérium termelte toxin nemcsak Becky szívizomzatát támadta 
meg, hanem fölemésztette a szívburkot is. 

Felajánlották, hogy hazavitetik, amit Tracy megköszönt ugyan, de közölte, hogy ott van a 
kocsija, és elég erős, hogy vezetni tudjon. Csak miután a két doktornő elment, vette észre Marshát, 
és nem is feltételezve, milyen hosszúra fog nyúlni, beszélgetésbe merültek. 

- Köszönöm, hogy itt maradt - mondta jóval később, a vége felé. - Hatalmas segítség volt. 
Remélem, nem untattam nagyon történeteimmel Beckyről. 

- Csodálatos kislány lehetett. 
- A legaranyosabb, és a legjobb - válaszolta Tracy. Mély lélegzetet vett, és kiegyenesedett a 

széken. A váró egyik sarkában ültek az ablaknál, szorosan egymás mellett. Odakint a téli délután 
keletnek nyújtózkodó árnyai már hosszúak voltak. 

- Érdekes! - mondta hirtelen, a fejét felkapva Tracy. - Sokáig beszélgettünk, és egyszer sem 
említettük a volt férjemet. 

Marsha egyetértően bólintott. 
- Az élet tele van meglepetéssel - folytatta hosszú sóhaj kíséretében az asszony. - Az előbb 

veszítettem csak el a lányomat, aki az életem értelmét jelentette, és mégis, azon kapom magam, 
hogy a volt férjem miatt aggódom. Remélem, Becky halála nem fogja annyira meggyötörni, hogy 
ne tudja, mit cselekszik. 
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- Mire gondol? 
- Nehéz megfogalmazni - vallotta be Tracy. - Egyszerűen rettegek attól, hogy valami ször-

nyűséget csinál. Letartóztatták, mert megtámadta annak az étteremnek az üzletvezetőjét, amelyik-
ben szerinte Becky a fertőzést kapta. Csak reménykedni tudok, hogy nem csinál még nagyobb 
őrültséget, nem tesz kárt magában, vagy valaki másban. 

- Magánkívül volt - jegyezte meg Marsha. 
- Tökéletesen. Világéletében maximalista volt, de az indulata eddig többnyire önmaga ellen 

irányult. Állandóan arra ösztökélte, hogy többet teljesítsen, és ez az utóbbi néhány évben szinte 
mániájává vált. Ez is volt az egyik legfőbb oka annak, hogy elváltunk. 

- Igazán sajnálom. 
- Alapvetően jó ember - magyarázta Tracy. - Egoista, önző kissé, de nagyszerű orvos, egyike 

az ország legjobb szívsebészeinek. 
- Ami igazán megfogott benne, az az volt, hogy miközben átélte ezt a szörnyű megpróbálta-

tást, más gyerekekre gondolt. 
- Mi a véleménye azután, amit itt látott? Akar neki segíteni? - kérdezte Tracy. - Nagyon jó 

volna, ha az indulatait értelmes mederbe tudná terelni. 
- Nagyon szeretnék segíteni - válaszolta Marsha -, de az az igazság, hogy megijesztett. Nem 

ismerem annyira, mint maga, és nehéz eligazodnom a viselkedésén. 
- Megértem, de remélem, még egyszer átgondolja a dolgot, mielőtt végleg döntene. Meg-

adom a címét. Biztos vagyok abban, hogy otthon fog gubbasztani, míg a dühe és igazságérzete felül 
nem kerekedik benne, és cselekvésre kényszeríti. Jó volna, ha a maga segítségével okos dologra 
használná fel az energiáit. 

 
Marsha beszállt ugyan a kocsijába, de nem indította el azonnal, inkább megpróbálta alapo-

san átgondolni a különös, megpróbáltatással teli nap eseményeit. Azzal kezdődött az egész, hogy 
hirtelen ötletnek engedve úgy döntött, túlórázik, és tovább marad a Mercer Meatsnél, mint feltétle-
nül kellene. 

Megpróbálta átgondolni azt is, hogyan szerezheti meg a Kim által kért információkat. A 
hússzállítmányok származási helyét bejegyezték ugyan az üzemi naplóba, ám az ilyen jellegű ada-
tok ellenőrzése nem tartozott a hatáskörébe. Neki csak arról kellett megbizonyosodnia, hogy van 
üzemi napló, és rendesen vezetik. Tudva, hogy az üzemben állandóan szemmel tartják, megpróbálta 
kigondolni, hogyan ellenőrizhetné feltűnés nélkül. Azt sem akarta, hogy a közvetlen főnöke, akivel 
a Mercer Meats igen szoros kapcsolatban állt, tudomást szerezzen a hatásköre túllépéséről. 

Egyetlen lehetőség jutott az eszébe: munkaidőn kívül kell bemennie az üzembe, amikor már 
csak a takarítók vannak ott. A szombat ideálisnak tűnt a próbálkozáshoz. 

Marsha elővette a címet tartalmazó, Tracytől kapott cédulát, és a kocsi ajtózsebében lévő vá-
rostérképet is. Kim háza viszonylag közel volt, úgyhogy elhatározta, beugrik hozzá, megbizonyoso-
dik arról, hogy még mindig olyan elszánt-e, továbbra is érdekli-e a dolog. 

Viszonylag hamar odaért, és csalódottan látta, hogy a ház sötét tömbként áll a sűrű fák kö-
zött, sehol nincs fény. 

Már éppen távozni akart, amikor a garázs előtt meglátta Kim kocsiját. Kiszállt az autóból, 
gondolta tesz egy próbát, megnézi, hátha mégis otthon van. 

A bejárathoz lépve csöngetett, közben észrevette, hogy az ajtót csak behajtották, nincs ki-
lincsre zárva. Várt egy darabig, aztán benyitott. Az előszobában Kim nevét kiáltotta, de nem kapott 
választ. 

Az utcáról beszűrődő fényben látta az emeletre vezető lépcsőt, az ebédlőt, sőt halványan 
még a konyhát is. Újból Kimet szólította, de feleletet ezúttal sem kapott. 

Tétovázott, legszívesebben visszafordult volna, de eszébe jutott Tracy figyelmeztetése, hogy 
Kim esetleg képes kárt tenni magában. Az eszébe ötlött, hogy esetleg értesítenie kellene a rendőrsé-
get, de letett róla, mivel legfeljebb a gyanúját mondhatta volna el, egyéb, konkrét dolgot nem. Ta-
nácsosnak tartotta alaposabban körülnézni, mielőtt eldönti, mit csináljon. 

Bátorságát összeszedve a lépcső felé indult, de nem jutott odáig. Az előszoba közepén járha-
tott, amikor megállt, és az ijedtségtől mozdulatlanná merevedett. Kimet pillantotta meg, a szoba 
ajtajától alig háromméternyire, mozdulatlanul ült a fotelben. Olyan volt, akár a kísértet - fehér orvo-
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si köpenye az ablakon beeső fényben szinte világított, élesen kivált a sötét háttérből. Marsha megle-
pődött azon is, hogy a szobában a fotelt leszámítva szinte semmilyen bútor sem volt. 

- Jézusom! - kiáltott fel. - De megijesztett! 
A férfi nem válaszolt, meg sem mozdult. 
- Dr. Reggis! - Marshán átsuhant a rémisztő gondolat, hogy talán nem is él. 
- Mit akar? - kérdezte végre fáradt, monoton hangon a férfi. 
- Talán nem kellett volna idejönnöm. Azért jöttem csak, hogy felajánljam a segítségemet. 
- Hogyan akar segíteni? 
- Úgy, hogy megteszem, amit korábban kért - válaszolta Marsha. - Tudom, a kislányát sem-

mi nem hozhatja vissza, de talán segíthetek kideríteni, honnan származott a fertőzés. Az is meglehet 
persze, hogy nem sikerül. Manapság egyetlen hamburgerben akár tíz különböző ország száz tehené-
nek a húsa is megtalálható. De bárhogyan is legyen, ha még mindig szükségét érzi, hajlandó vagyok 
segíteni. 

- Mitől gondolta meg magát hirtelen? 
- Főleg attól, hogy láttam a kislányát. És azért is, mert jórészt igaz, amit a USDA-ről mon-

dott. Magamnak sem szívesen vallom be, de tudom, hogy a főnökeim hajlamosak szemet hunyni a 
hústermelők szabálytalanságai fölött, és azt is, hogy túl sok az összefonódás a hivatal és a termelők 
között. A jelentéseimet, amelyeket az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságokról benyújtottam, 
eddig kivétel nélkül elsüllyesztette a főnököm, sőt nyíltan megmondta, jobban teszem, ha elfordí-
tom a fejemet, ha olyasmit látok, ami ellenkezik az előírásokkal. 

- Miért nem mondta ezt el korábban? - kérdezte Kim. 
- Nem tudom - válaszolta őszintén Marsha. - Talán helytelenül értelmezett lojalitásból. Vál-

tozatlanul azt hiszem, hogy a rendszer lényegében jó, működőképes, csupán több olyan emberre 
lenne szükség, aki valóban működtetni is akarja. 

- Addig viszont, amíg nem sikerül ilyeneket találni, a hús fertőzött marad, betegséget okoz, 
és gyerekek halnak meg, mint Becky. 

- Sajnos, igen. Mi; akik közelről látjuk a dolgokat, azt is tudjuk, honnan származik a fertő-
zés. A vágóhidakról, ahol a nyereséget fontosabbnak tartják, mint a biztonságos, a szennyeződést 
kizáró technológiát. 

- Mikor hajlandó segíteni? - kérdezte Kim. 
- Bármikor - válaszolta Marsha. - Akár most: ebben a pillanatban, ha akarja. Meg lehetne 

próbálni ma este, mivel most kisebb a kockázat. A Mercer Meatsnél csak a takarítók vannak bent. 
Nem fogja különösebben érdekelni őket, ha látják, hogy belenézek az üzemi naplókba. 

- Rendben - fogadta el az ajánlatot pillanatnyi habozás nélkül Kim. - Tőlem máris indulha-
tunk. 

 
13. fejezet 

Január 24. szombat este 
 
Tracy nagyon súlyos állapotban volt. A válásuk, és különösen a gyerek-elhelyezési per 

megviselte, de azt a megpróbáltatást hasonlítani sem lehetett ahhoz, amit most átélt. Pszichológus-
ként azonnal ráismert a kezdődő, súlyos depresszió tüneteire. Tisztában volt azzal, hogy embertele-
nül nehéz lesz, de küzdeni akart ellene, ugyanakkor azt is tudta, hogy nem szabad erőszakkal elfoj-
tania a bánatát. Ahhoz, hogy feldolgozhassa, át is kellett élnie. 

A házához közeli sarkon bekanyarodva rögtön észrevette Carl sárga Lamborghinijét, és hir-
telen nem tudta, örüljön-e neki, vagy sem. 

A férfi is figyelhette, mert mire leállította a motort, ott volt mellette, nagy csokor virággal a 
kezében. 

Tracy kiszállt a kocsiból, és Carl karjába simult. Néhány másodpercig csak álltak mozdulat-
lanul, szó nélkül a késő délutáni félhomályban. 

- Honnan tudtad meg? - kérdezte aztán. Tracy anélkül, hogy a fejét felemelte volna a férfi 
melléről. 

- A kórház igazgatótanácsának tagjaként sok mindenről értesülök. Nagyon sajnálom. 
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- Köszönöm - nyugtázta a részvétnyilvánítást az asszony. - Jézusom! Rettentően fáradt va-
gyok. 

- El tudom képzelni. Gyere! - Carl a könyökéért nyúlt, és a ház felé vezette Tracyt. - Hallot-
tam, hogy milyen őrültséget csinált Kim. Ez még tovább nehezítheti a dolgot - mondta menet köz-
ben. 

Tracy nem válaszolt, csak bólintott. 
- Egyszerűen nem beszámítható - folytatta Carl. - Mit képzel magáról, kicsoda? Isten? Az 

egész kórház fel van zúdulva azon, amit tett. 
Az asszony szótlanul nyitotta ki az ajtót, és csak odabent válaszolt: - Kimnek is szörnyű ne-

héz. 
- Á! - Carl lesegítette Tracyről a kabátot, és felakasztotta. - Túl elnéző vagy, mint mindig. 

Én nem tudok ilyen nagylelkű lenni. A legszívesebben lecsukatnám azért, amit tegnap este az Onion 
Ringben művelt. Olvastad, ami az újságban megjelent az esetről? Máris érezni a hatását a részvény-
árfolyamon. Egyelőre nem lehet pontosan megállapítani, mekkora veszteséget okozott a holdkóros 
hőbörgése, de az biztos, hogy sokat. 

Tracy egyenesen a nappaliba ment, és fáradtan belerogyott az egyik fotelbe. Nagyon kime-
rült volt, ugyanakkor feszült és ideges is. 

- Hozzak valamit? - kérdezte Carl. - Italt, ennivalót? Mivel az asszony nemet intett, leült ve-
le szemben. - Beszéltem a Foodsmart igazgatótanácsának néhány tagjával - mondta. - Komolyan 
fölmerült a lehetősége, hogy bepereljük, ha a részvényárfolyam tovább esik. 

- Nem üres handabandázás volt, amit mondott - válaszolta Tracy. - Becky valóban rosszul 
átsütött hamburgert evett, mielőtt megbetegedett. 

- Ugyan már! - Carl türelmetlenül legyintett. - Becky nem ott lett beteg. Az üzleteinkben 
százezrével fogynak a hamburgerek, és még soha nem betegedett meg tőlük senki. Halálra sütjük 
őket. 

Tracy megmerevedett. 
- Ne haragudj a szerencsétlen szóhasználatért! - kért elnézést Carl, rádöbbenve arra, mit is 

mondott. 
- Semmi baj - felelte fáradtan az asszony. 
- Elmondom, mi idegesít a legjobban - folytatta a férfi. - A hamburgernek a kólibaktérium 

körüli állandó csinnadratta miatt egyre rosszabb lesz a híre. Lassan ott tartunk, hogy a kettőt egy-
más szinonimájaként emlegetik, pedig a fertőzést ugyanúgy meg lehet kapni az almalétől, a salátá-
tól, a tejtől, sőt, akár attól is, hogy szennyezett vizű tóban, folyóban fürdik az ember. Nem tartod 
igazságtalannak, hogy ezek helyett is mindenki a hamburgert kárhoztatja, és teszi felelőssé olyasmi-
ért, amihez semmi köze? 

- Nem tudom. Ne haragudj, képtelen vagyok most ezen gondolkodni! Túlságosan kimerül-
tem. 

- Persze, drágám - visszakozott rögtön a férfi. - Bocsásd meg, hogy tapintatlan voltam! En-
ned kellene valamit. Tudod egyáltalán, mikor ettél utoljára? 

- Nem - vallotta be Tracy. 
- Na látod! Mi volna, ha elmennénk valahova? 
Az asszony azt hitte, rosszul hall. Elképedve, teljes értetlenséggel meredt Carlra. - Most halt 

meg a lányom! Nem megyek sehová. Egyáltalán, hogyan jut eszedbe ilyesmi!? 
- Jól van, jól! - adta meg magát sietve, a kezét is fölemelve a férfi. - Múló ötlet volt. Mégis-

csak muszáj enned! Elmegyek, hozok valamit. 
Tracy a tenyerébe hajtotta az arcát. Carl nem segített neki, sőt! - Nem vagyok éhes. Azt hi-

szem, jobb volna, ha ma este egyedül maradhatnék. Nem vagyok különösebben jó társaság. 
- Gondolod? - kérdezte Carl. Fájt neki az elutasítás, nem is igazán értette. 
- Igen. Biztosan találsz egyéb programot. 
- Hát, Bobby Bo Mason ma este vacsorát ad. Emlékszel, beszéltem róla. 
- Nem tudom. Ki az a Bobby Bo? 
- A környék egyik legnagyobb marhatenyésztője - válaszolta Carl. - Azt akarja megünnepel-

ni, hogy az Amerikai Marhatenyésztők Szövetségének az elnökévé választották. 
- Fontos esemény lehet - mondta Tracy annak ellenére, hogy csöppet sem érezte annak. 
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- Igen. Az ágazat legerősebb, legnagyobb befolyású országos szervezetéről van szó. 
- Menj csak el a vacsorára! Miattam ne maradj távol! 
- Tényleg nem bánod, ha itt hagylak? Nálam lesz a mobiltelefonom. Ha bármire szükséged 

van, hívj fel! Húsz percen belül itt tudok lenni. 
- Egyáltalán nem bánom - válaszolta Tracy. - Akkor érezném rosszul magamat, ha miattam 

nem mennél el. 
 
Marsha vezetés közben többször is lopva Kimre nézett. Így, egészen közelről látva el kellett 

ismernie magában, hogy kétnapos borostája ellenére is vonzó férfi. 
Szótlanul utaztak egy darabig, de aztán sikerült rávennie, hogy meséljen Beckyről. Úgy 

érezte, jót fog tenni neki, és igaza lett. Kimet elragadta a téma, és áradozva beszélt a kislány korcso-
lyatehetségéről, amit korábban Tracy nem is említett. 

Miután a Beckyvel kapcsolatos történetek elfogytak, Marsha mesélt magáról. Elmondta, 
hogy állatorvosi egyetemet végzett, felidézte, hogyan keltette föl az érdeklődését a USDA tevé-
kenysége, és azt is, hogy megfogadta a barátnőjével, állást vállalnak a hivatalnál, hogy amennyire 
csak a képességükből futja, javítsanak a tevékenységén. Az egyetem elvégzése után azonban hamar 
rá kellett jönniük, hogy állatorvosként nagyon nehéz bekerülni a USDA-hez. Kezdők lévén csak 
ellenőri állást kínáltak nekik, és végül egyedül Marsha vállalta el. A barátnője úgy döntött, hogy az 
egy-másfél év várakozási idő túl nagy áldozat lenne, és inkább magán-állatorvosi praxisba kezdett. 

- Állatorvos? - Kimen látszott, hogy őszintén csodálkozik. - Nem gondoltam volna. 
- Miért nem? - kérdezte Marsha. 
- Nem is tudom. Talán... - a férfi kis szünetet tartott, kereste a legmegfelelőbb szót- ...mert 

túl előkelő hozzá. Tudom, hogy butaság ilyet mondani, de az állatorvosokat mindig... 
- Mondja csak! Kíváncsi vagyok a véleményére. - Marshát szórakoztatta, hogy Kim zavar-

ban van. 
- ...mindig férfiasabbnak, keményebbnek képzeltem. - Kim halkan kuncogott. - Azt hiszem, 

ez jó nagy butaság volt. 
Marsha egyetértett vele, ő is nevetett. 
- Ne haragudjon a kérdésért! Elárulná, hány éves? - érdeklődött Kim. - Tudom, hogy nem il-

lik firtatni senkinek az életkorát, de hacsak nem csodagyerek, aki egy-két év alatt végzi el az egye-
temet, akkor mégsem a húszas évei elején jár, mint először gondoltam. 

- Dehogy! - tiltakozott Marsha. - Közelebb vagyok a harminchoz, mint a huszonkilenchez. 
Újból esni kezdett, úgyhogy be kellett kapcsolnia az ablaktörlőt. Koromsötét volt, pedig még 

csak hat óra múlt. - Hogyan fogjuk csinálni? - kérdezte némi hallgatás után Kim. 
- Mit? 
- Hogy jutok be a Mercer Meatshez? 
- Mondtam már, hogy nem gond - felelte Marsha. - A nappali műszakban dolgozók régen 

elmentek, az ellenőrök is. Csak a takarítók lesznek ott, és az őrök. 
- Nem hiszem, hogy különösebben örülnének nekem. Talán jobb volna, ha megvárnám a ko-

csiban. 
- A biztonságiakkal ne törődjön! Nálam van a USDA-s igazolványom és az üzemi belépőm 

is. 
- Jó magának. De mi lesz velem? 
- Ne aggódjon! - válaszolta magabiztosan a lány. - Az őrök ismernek, a belépőmet sem kérik 

soha. Ha megkérdeznék, maga kicsoda, majd azt mondom, hogy a kollégám. Nemrég állt be hoz-
zánk, azért van velem, hogy megtanulja, mit és hogyan kell csinálni. 

- Nem olyan az öltözékem, mintha a USDA-nél dolgoznék - vitatkozott Kim. 
Marsha sietve végignézett a férfin, és jókedvűen kuncogni kezdett. - Mit tudja azt az éjsza-

kás őr, hogyan kell kinéznie a USDA ellenőrének? Elég bizarr a külseje ahhoz, hogy bárkinek 
mondhassa magát. 

- Nem veszi túl könnyedén a dolgot? - kérdezte Kim. 
- Miért? A legrosszabb, ami történhet, hogy nem engednek be bennünket. 
- És esetleg baja támad a főnökével. 
- Gondoltam erre is - válaszolta Marsha. - De nem érdekes! Lesz, ami lesz. 
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Az autópályáról lekanyarodva Marsha behajtott Bartonsville-be. A Mercer Street és a Main 

Street kereszteződésében, a városka egyetlen közlekedési lámpájánál kifogták a tilos jelzést, és meg 
kellett állniuk néhány pillanatra. 

- Valahányszor a hamburgerre gondolok - jegyezte meg várakozás közben Marsha -, csodál-
kozom, hogy akad ember, aki képes megenni. Mielőtt dolgozni kezdtem, csak fél szívvel voltam 
vegetáriánus, de azóta meggyőződéses hústagadóvá váltam. 

- A USDA ellenőrének a szájából nem túl bizalomgerjesztő kijelentés - állapította meg Kim. 
- Felkavarodik a gyomrom, ha arra gondolok, hogyan készül a hamburger. 
- Hogy érti ezt? Gondolom, színhúsból. 
- Színhúsból, és még sok mindenből - felelte Marsha. - Hallott már a Korszerűsített Húski-

nyerő Rendszerről? 
- Soha. 
- Nagynyomással működő berendezés, ami a legkisebb húscafatot is leszedi a marhák csont-

járól. Szürke, zavaros massza kerül ki belőle, amit vörösre szárítanak, és belekeverik a hamburger-
be. 

- Undorító! - mondta utálkozva Kim. 
- Akad benne agy és gerincvelő is. 
- Ezt komolyan mondja? 
- A legkomolyabban. Ráadásul sokkal veszedelmesebb a dolog, mint amilyennek hangzik. 

Hallott már a kergemarha-kórról? 
- Ki nem hallott róla? Elrémülök, valahányszor eszembe jut. Borzalmas, hogy van egy ma-

gas hőnek is ellenálló, halálos betegséget okozó protein, ami a marhahússal bármikor bejuthat az 
ember szervezetébe. Még szerencse, hogy nálunk nem fordul elő. 

- Egyelőre - mondta figyelmeztetőn Marsha. - Ha engem kérdez, én azt mondom, pusztán 
idő kérdése, mikor jut el hozzánk is. Tudja, mi indította el Angliában a járványt? 

- Azt hiszem, az, hogy fertőzéstől elhullott juhok maradványaival etették a marhákat. 
- Pontosan. Nálunk ez elvben tilos, de nincs, aki ellenőrizze, betartják-e a tilalmat. Bennfen-

tesektől hallottam, hogy a beteg állatok jelentős részéből nálunk is takarmányt csinálnak. 
- Vagyis nálunk ugyanúgy felütheti a fejét a járvány, mint Angliában? 
- Igen. És mivel gerincvelőt is felhasználnak a hamburgerek készítéséhez, csupán idő kérdé-

se, mikor jut el a fertőzés az emberekig. 
- Jóságos isten! - szörnyülködött Kim. - Minél többet hallok erről a témáról, annál jobban fé-

lek. Eddig fogalmam sem volt arról, miből készül mindaz, amit megeszünk. 
- Az emberek többsége szintén nem sejti. 
A Mercer Meats üzemcsarnokánál Marsha bekanyarodott a parkolóba, ahol - nem úgy, mint 

délelőtt - mindössze néhány kocsi állt. A bejárathoz közel állította meg az autót. 
- Készen van? - fordult Kimhez. 
- Biztosan jó megoldás, ha én is megyek? - kérdezte Kim. 
- Jöjjön! - A lány határozott mozdulattal kinyitotta a kocsi ajtaját. 
Az előcsarnokban olvasgató őr, meghallva a kopogást, a bejárathoz ballagott. Idősebb férfi 

volt, vastag bajusszal, a szükségesnél több számmal nagyobb egyenruha lötyögött rajta. 
- Zárva vagyunk! - szólt ki jó hangosan az üvegajtó mögül. 
Marsha felmutatta a belépőjét. Az őr alaposan megnézte, rendben lévőnek találta, és ajtót 

nyitott. 
- Kösz - mondta hanyagul, meg sem állva Marsha. 
Kim szorosan a nyomában maradt, közben úgy tetszett neki, hogy az őr gyanakodva néz rá-

juk. Nem szólt azonban, egyetlen megjegyzés nélkül bereteszelte az ajtót. 
Kimnek alaposan meg kellett nyújtania a lépteit, hogy le ne maradjon a lánytól. 
- Na, mit mondtam? - kérdezte menet közben vidáman Marsha. - Könnyen ment, nem volt 

semmi gond. 
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A biztonsági őr utánuk nézett, és látta, hogy bemennek az üzemcsarnok előtti öltözőbe. Miu-
tán az ajtó becsukódott mögöttük, visszament az ügyeleti pultba, a telefon után nyúlt, és felhívta az 
öntapadós címkére írt, a pult felső lapjára ragasztott számot. 

- Mr. Cartwright - szólt a készülékbe -, Miss Baldwin, az a USDA-s nő, akit figyelnem kel-
lett, az előbb érkezett meg egy ismeretlen fickóval. 

- Fehér köpeny van a férfin? Orvosnak néz ki? 
- Igen. 
- Mielőtt kiengedné őket, írassa alá velük a jelenléti ívet! - adta ki az utasítást az elnökhe-

lyettes. - Azt akarom, legyen bizonyíték, hogy ott jártak. 
- Meglesz, uram! - nyugtázta az őr a parancsot. Cartwright, a kagylót vissza sem rakva a he-

lyére, lenyomta a megszakítót, és megbökte az egyik gyorstárcsázó gombot. Pár pillanattal később 
Sorenson jelentkezett mély, dörgő hangon. 

- Marsha Baldwin és a doktor az üzemben van - jelentette Cartwright. 
- A rohadt életbe! - csattant fel dühösen Sorenson. - Jobb hírt is mondhattál volna! Honnan 

tudod? 
- Szóltam az őrnek, hogy azonnal telefonáljon, ha felbukkannak. Csakúgy, minden eshető-

ségre számítva. 
- Jó ötlet volt. Kíváncsi vagyok, mi a fenét akarnak. 
- Szerintem az érdekli őket, honnan kapjuk a húst. A doktor is ezt próbálta megtudni dél-

előtt. 
- Ne találgassunk! - intette le a beosztottját Sorenson. - Rohanj oda, nézz a körmükre, aztán 

jelentkezz! Nem akarom, hogy tönkretegyék az estémet. 
Cartwright elégedetlenül rakta a helyére a kagylót. Ő sem akarta elrontani az estéjét - egy 

hónapja készült már Bobby Bo díszvacsorájára, és csöppet sem örült, hogy az üzembe vissza kell 
mennie. Dühösen kapta fel a kabátját, és az ajtót bevágva, a garázsba indult. 

Kim vadul topogott, csapkodta magát - emlékezett ugyan arra, hogy a formázóban nulla fok 
körüli a hőmérséklet, de úgy érezte, mintha legalább mínusz tíz lett volna. Kórházi köpenyére föl-
vett egyet a húsüzemben használt védőköpenyek közül, de az sem volt vastag, alatta pedig csak a 
vékony vászonból készült, meleg műtőbe való felső és nadrág volt rajta. A három réteg kevésnek 
bizonyult ahhoz, hogy megvédje a hidegtől, annál is inkább, mivel különösebb dolga nem lévén, 
többnyire egy helyben állt. A haját leszorító vékony sapka szintén nem sokat használt. 

Marsha az üzemi naplót lapozgatta már több mint negyedórája. Az egyes tételek és adagok 
származási helyének megállapítása hosszabb időbe tellett, mint korábban feltételezte. Kim egy da-
rabig ott állt ugyan mögötte, és nézte, mit csinál, de ahogy fázni kezdett, alábbhagyott az érdeklődé-
se, és már csak azzal törődött, hogy valahogy fölmelegítse magát. 

Két takarító tartózkodott csak rajtuk kívül a helyiségben - hajlékony csövön érkező, nagy-
nyomású gőzzel pucolták éppen a formázógépet. Bent voltak akkor is, amikor Marsha és Kim meg-
érkezett, de nem törődtek velük, kísérletet sem tettek arra, hogy szót váltsanak. 

- Megvan! - kiáltott fel váratlanul, diadalmasan Marsha. - December 29! - Ujját végigfuttatta 
a sorokon, míg el nem jutott a 2. tételig, majd vízszintesen haladt, az 1-5-ös adagokig. - Ajjaj! 

- Mi a gond? - kérdezte mellé lépve Kim. 
- Az, amitől eleve tartottam. Ez az öt tétel a Higgins és Hancocktól érkezett friss, csont nél-

küli húsból, és fagyasztott, külföldi darált húsból készült. Az utóbbiról legfeljebb annyit lehet kide-
ríteni, hogy melyik országból érkezett, de az magának kevés. 

- Mi az a Higgins és Hancock? - kérdezte Kim. 
- Vágóhíd. A nagyobbak közé tartozik. 
- És a másik tétel? 
- Megnézzük. - Marsha továbblapozott néhány oldalt. - Itt van. Mondja még egyszer a szá-

mokat! 
- Hatos tétel, 9-14-es adag - olvasta Kim az adatokat a papírról. 
- Ha a január 12-én gyártott hamburger okozta a bajt, akkor szerencsénk van - közölte 

Marsha, miután megtalálta a keresett rovatot - Aznap csak a Higgins és Hancocktól kapott húst dol-
goztak fel. Nézze! 
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Kim a lány ujja fölötti rubrikára pillantott, és látta, hogy január 12-én kizárólag a Higgins és 
Hancocknál három nappal korábban vágott marhákból készítettek húspogácsát. 

- Nem tudja, melyik szállítmányból volt az a hamburger, amit a kislánya evett? - kérdezte 
Marsha. 

- Az Onion Ring szakácsa szerint nem lehet megállapítani. Mindkettőből vettem azonban 
mintát, és beadtam őket a laborba. Hétfőre meglesz a vizsgálati eredmény. 

- Addig is, induljunk ki abból, hogy a januári a bűnös! Egyéb lehetőségünk nincs, mivel a 
decemberinek nem lehet utánajárni. És bízzunk abban, hogy sikerül tovább lépnünk a Higgins és 
Hancocknál! 

- Megállapítható, honnan szerezte be az állatot a vágóhíd? 
- Igen. Legalábbis elvben - válaszolta Marsha. - A gond csak az, hogy rengeteg különböző 

marha húsa kerülhet az egytonnás gyűjtőtartályba. A vételi bizonylatokból persze annak is ki kell 
derülnie, melyik gazdaságtól, farmtól vették őket. Meglátjuk. Egyelőre nem tehetünk mást, körül 
kell néznünk a Higgins és Hancocknál. 

- Azonnal adja ide azt a könyvet! - üvöltötte el magát a hátuk mögött Jack Cartwright. 
Marsha és Kim riadtan megpördült, az alelnök pedig, pillanatnyi megdöbbenésüket kihasz-

nálva, fölkapta a nehéz naplót. A nagynyomású gőz sistergése miatt nem hallották meg, amikor az 
alelnök benyitott, és mögéjük osont. 

- Most aztán valóban túllépte a hatáskörét, Miss Baldwin! - mondta diadalmasan, az ujját 
vádlón előreszegezve Cartwright. 

Marsha kihúzta magát, és megpróbálta mielőbb visszanyerni a határozottságát. - Miről be-
szél? - kérdezte tekintélyt parancsoló hangon. - Jogom van bejönni ide, és megvizsgálni az üzemi 
naplót. 

- Egy frászt! Ahhoz van csak joga, hogy ellenőrizze, vezetjük-e, de maga a napló a vállalat 
tulajdona, külön engedéllyel lehet csak megtekinteni. Ami ennél is lényegesebb, ahhoz végképp 
nincs joga, hogy idegeneknek mutogassa. 

- Elég! - Kim a vitatkozók közé lépett. - Ha itt valaki hibás, akkor csak én. 
Cartwright mintha nem is hallotta volna a közbeszólást. - Biztosíthatom arról, Miss Baldwin, 

hogy Sterling Henderson, a USDA körzeti főnöke, haladéktalanul tudomást szerez erről a felháborí-
tó hatásköri túllépésről. 

Kimnek ez már sok volt - félrelökte az alelnök vádlón előreszegezett ujját, és megragadta a 
férfi mellén a fehér köpenyt. - Ide figyeljen, maga disznó... 

- Ne! - tiltakozott a férfi karjához kapva Marsha. - Hagyja békén! Ne bonyolítsuk a helyze-
tet! 

Kim, ha vonakodva is, de engedelmeskedett. 
- Azonnal takarodjanak innen! - vakkantott rájuk dühösen Cartwright. - Ne várják meg, amíg 

kihívom a rendőrséget, és letartóztatják magukat! 
Kim dühtől parázsló pillantást vetett az alelnökre, egy pillanatra minden baja, szenvedése 

okozóját látta benne, és valószínűleg. az arcába vág, ha nincs ott Marsha. 
Cartwright is érezhette ezt, mert félreállt az útjukból, hagyta, hogy elmenjenek. Mihelyt be-

csukódott mögöttük az ajtó, visszarakta a naplót a helyére és utánuk indult. Mivel nem látta őket az 
öltözőben, az előcsarnokba sietett, és éppen akkor ért oda, amikor Marsha nagy gázt adva kikanya-
rodott a parkolóból. 

- Hiába szóltam nekik, nem hallgattak rám - védekezett az őr. - Mondtam pedig, hogy írják 
alá a kilépőt. 

- Nem érdekes - felelte Cartwright. 
Visszament az irodájába, és felhívta Sorensont. 
- Mit tudtál meg? - kérdezte türelmetlenül, köszönés nélkül az elnök. 
- Az történt, amire gyanakodtam - válaszolta Cartwright. - A formázóban találtam őket, az 

üzemi naplót böngészték. 
- Máshoz nem nyúltak? 
- Az őr szerint egyenesen a formázóba mentek, úgyhogy nem. 
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- Hála istennek! - sóhajtott a kagylóba Sorenson. - Már csak az hiányzik, hogy kiderüljön, a 
lejárt szavatosságú fagyasztott pogácsákat újból feldolgozzuk. Pedig erre is rájöhetnek, ha túl sokat 
szaglásznak. 

- Pillanatnyilag nem ez a legnagyobb gond, hanem az, hogy valószínűleg a Higgins és 
Hancocknál fognak kikötni - jegyezte meg az alelnök. - Mielőtt megleptem őket, épp erről beszél-
tek. Nem ártana, ha figyelmeztetnénk Daryl Webstert. 

- Jó ötlet! Megemlíthetjük neki a vacsorán. Illetve nem! Jobb, ha mindjárt felhívom. 
- Minél előbb, annál jobb - értett egyet Cartwright. - Amilyen őrült ez a doktor, csak a jóis-

ten tudja, mire vetemedik. 
- Rendben. Bobby Bónál találkozunk - búcsúzott el Sorenson. 
- Lehet, hogy késni fogok kicsit. Még haza kell mennem átöltözni. 
- Siess! Azt akarom, hogy ott légy a Megelőző Bizottság tanácskozásán. 
- Igyekszem, amennyire tudok - ígérte Cartwright. Sorenson a helyére rakta a kagylót, és a 

noteszét fellapozva Daryl Webster telefonszámát kereste. Az emeleti dolgozószobájában volt, már 
csaknem indulásra készen, szmokingban. Amikor Cartwright felhívta, éppen a mandzsettagombjá-
val bajlódott - az elegáns estélyi öltözék nem tartozott mindennapjaihoz. 

- Everett! - kiabált férjének a hálószobából Gladys Sorenson. Régebben voltak házasok, 
mint ahány évet Sorenson életkorként hajlandó volt beismerni. - Jobb lesz, ha sietsz, drágám! Félóra 
múlva Masonéknál kell lennünk. 

- Mindjárt megyek, de még fel kell hívnom valakit! - kiabálta vissza a férfi. Megtalálta a 
számot, tárcsázott, és már az első csöngés után hallotta a választ. 

- Daryl, itt Everett Sorenson. 
- Épp jókor hívtál! - A két férfi nemcsak hasonló szakmai utat járt be, külsőleg is hasonlítot-

tak egymásra. Daryl testes, vastag nyakú, lapátkezű ember volt, erős vonású, pirospozsgás arccal. A 
legnagyobb különbség az volt közöttük, hogy a haja nem ritkult még, és a füle is normális méretű 
volt. - Már indulni, akartam az asszonnyal Masonékhoz. 

- Mi is Gladysszel - válaszolta Sorenson. - Közbejött azonban egy kis kellemetlenség. Ugye, 
hallottál Marsha Baldwinról, arról az állandóan kellemetlenkedő USDA-ellenőrről? 

- Igen. Henderson már mesélt róla. Önfejű, makacs nőnek látszik. 
- Összefogott azzal a dilis dokival, akit tegnap-az Onion Ringben letartóztattak. Olvastad a 

sztorit? 
- Persze! A hideglelés jött rám, amikor kiderült, hogy kólifertőzés miatt hőzöng - válaszolta 

Webster. 
- Rám is. Ráadásul most még rosszabb a helyzet. Nemrég nálunk járt a nővel. Valahogyan 

rávette, hogy segítsen neki föltérképezni a hússzállítmányok útját. 
- Nyilván azt akarják tudni, honnan származik a fertőzés. 
- Nyilván. 
- Ijesztő - jelentette ki Webster. 
- Nem is kicsit. Jack Cartwright hallotta, hogy a Higgins és Hancockról beszéltek. Arra gya-

nakszunk, hogy nálatok folytatják. 
- Már csak az hiányzik. 
- Hosszú távú megoldást kell találnunk - mondta Sorenson. - Megkaptad az üzenetet? 
- Igen - válaszolta Webster. - Bobby Bo felhívott. 
- Addig is, nem ártana, ha intézkednél - tanácsolta Sorenson. 
- Kösz a tippet! Riasztom a biztonságiakat. 
- Éppen ezt akartam ajánlani. Viszlát! Találkozunk a vacsorán. 
Webster a kagylót a helyére rakva, feltartott hüvelykujjal jelezte a feleségének, Hazelnek, 

hogy még egy hívást feltétlenül le kell bonyolítania. Az asszony teljes estélyi díszben, türelmetlenül 
várakozott az ajtónál, idegesen dobolt is a lábával, miközben férje a vágóhíd számát tárcsázta. 

 
Marsha a ház elé kanyarodott, és közvetlenül Kim kocsija mögött állt meg. A motort nem 

kapcsolta ki, és a reflektort is égve hagyta. 
- Nagyon köszönöm, amit tett - mondta a férfi. Keze már az ajtókilincsen volt, de még nem 

nyitotta ki. - Sajnálom, hogy nem ment simán. 
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- Lehetett volna rosszabb is - válaszolta vidáman Marsha. - Ki tudja, mi lesz még? Folytat-
nunk kell, aztán meglátjuk. 

- Nem akar bejönni? - kérdezte Kim. - Szívesen innék valamit. Gondolom, maga is. 
- Köszönöm, de még dolgom van. Szeretném befejezni, amit egyszer elkezdtem. Hétfőre, 

amikor meglesz a laboreredmény, lehetőség szerint pontosan tudni akarom, honnan származott a 
hús. Szükség lesz rá, ha tovább akarunk lépni, és megpróbáljuk letiltatni. 

- Most akarja folytatni? 
- Igen. - Marsha az órájára pillantott. - Megyek a Higgins és Hancockhoz. Valószínűleg 

most van az egyetlen esélyem arra, hogy bejussak hozzájuk. Ahogy már mondtam, nem jövök ki a 
főnökömmel. Hétfőn, ha megtudja, mi történt a Mercer Meatsnél, talán ki is rúg, és akkor bevonják 
az igazolványomat. 

- Borzalmasan fogom érezni magam, ha elveszíti miattam az állását - válaszolta Kim. - Nem 
azért kezdtem ebbe a dologba, hogy magának baja essék. 

- Ne érezzen bűntudatot! Tudtam, mit vállalok, és utólag belegondolva is azt mondom, jól 
döntöttem. Igaza volt, az a kötelességem, hogy a fogyasztókat védjem. 

- Elkísérem a vágóhídra. Nem hagyhatom, hogy egyedül menjen. 
- Szó sem lehet róla - tiltakozott Marsha. - Azt hittem, a Mercer Meatsnél simán fog menni a 

dolog, aztán mégis baj lett. A Higgins és Hancocknál más a helyzet. Előre tudom, hogy ott gondok 
lesznek. Hiába van USDA-igazolványom, még az sem biztos, hogy sikerül bejutnom. 

- Hogy lehet az?! - lepődött meg Kim. - A USDA ellenőreként nem léphet be bármilyen, 
hústermeléssel kapcsolatban álló helyre? 

- Oda nem, ahová nem vagyok beosztva. És különösen nem a vágóhídra. Azoknak megvan-
nak a maguk állandó ellenőreik. Ami a külső látogatókkal szembeni szigorúságot illeti, a vágóhíd 
majdnem olyan, mint a nukleáris létesítmény. Aki nem oda tartozik, arról eleve azt feltételezik, 
hogy bajt okoz, és megpróbálják távol tartani maguktól. 

- Mit rejtegetnek ilyen elszántam? 
- Elsősorban a technológiájukat - válaszolta Marsha. - Eleve nem kellemes látvány, amit csi-

nálnak, de a korlátozó előírások nyolcvanas évekbeli feloldása után a legtöbb vágóhídon felgyorsí-
tották a termelést, és ma már van olyan is, amelyik óránként kétszázötven-háromszáz állatot dolgoz 
fel. Ilyen sebesség mellett a fertőzés gyakorlatilag elkerülhetetlen. Annyira az, hogy az ágazat bepe-
relte a USDA-t, amikor az kólibaktérium-fertőzés miatt le akart tiltatni bizonyos szállítmányokat. 

- Ezt nem mondhatja komolyan! 
- Higgye csak el! Úgy igaz, ahogy mondom. 
- Ezek szerint tudják, hogy a hús baktériummal fertőzött? - kérdezte elképedve Kim. - Azt 

állítják, hogy ezen egyszerűen nem lehet segíteni? 
- Nem minden hús, persze, csak egy része. 
- Felháborító! A közvéleménynek erről feltétlenül tudnia kell. Így nem mehet tovább. Meg-

győzött, muszáj megnéznem belülről is egy vágóhidat. 
- Ezért nem szeretik a látogatókat - folytatta Marsha -, és ezért nem juthat be maga sem. Il-

letve, ez így nem teljesen igaz. A vágóhíd munkaigényes hely, és állandóan munkaerőhiánnyal 
küzd. Ha belefárad a szívsebészetbe, bármikor elszegődhet valamelyikre. Még könnyebben menne, 
ha illegális bevándorló volna, mert akkor a kötelező minimálbér alatti összegért fogadnák fel. 

- Nem túl vonzó a kép, amit festett - állapította meg Kim. 
- De igaz. Nehéz, senki által sem szívesen vállalt munka folyik a vágóhidakon, ezért sok be-

vándorlót alkalmaznak. Korábban kelet-európaiakat, az utóbbi időben pedig Latin-Amerikából, fő-
leg Mexikóból érkezőket. 

- Ez egyre rosszabbul hangzik. Különös, de eddig erre nem is gondoltam. Úgy érzem, mint-
ha magam is hibás lennék érte, hiszen húst eszem. 

- A kapitalizmus egyik árnyoldala - mondta Marsha. - Nem akarok radikális szocialistának 
tűnni, de állítom, ez a példa is azt mutatja, hogy a profit sokszor fontosabb, mint a morál. A kapzsi-
ság legyőzi a következményektől való félelmet. Részben azért álltam be a USDA-hez, mert annak 
lenne lehetősége arra, hogy változtasson a helyzeten. 

- Feltéve, hogy a hatalmon lévők is kívánnák a változásokat - egészítette ki a lány szavait 
Kim. 
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- Igaz. 
- Összefoglalva a dolgokat, van egy ágazat, amelyik kizsákmányolja a dolgozóit, és csöppet 

sem törődik azzal, hogy évente több száz gyereket megöl. - Kim dühösen csóválta a fejét. - Ijesztő 
ez a tökéletes gátlástalanság. Ha belegondolok, még jobban aggódom magáért. 

- Hogy érti ezt? - kérdezte Marsha. 
- A Higgins és Hancocknál tervezett látogatása miatt. Ha a USDA-igazolványával bemegy 

hozzájuk, abból azt gondolják, hogy hivatalos vizsgálatra érkezett. 
- Természetesen. Ez az egyetlen módja annak, hogy bejussak. 
- Nem lesz ez túl kockázatos, figyelembe véve, mennyire vigyáznak a biztonságukra? Most 

nem arra gondolok, hogy kirúgja-e a főnöke vagy sem. 
- Értem. Köszönöm, hogy aggódik értem, de ne izgassa magát túlságosan! - válaszolta 

Marsha. - A legrosszabb, ami történhet velem, az, hogy panaszt tesznek a főnökömnél. Jack 
Cartwright mondta is, hogy számítsak erre. 

- Biztos benne? - kérdezte Kim. - Ha bármilyen veszély fenyegeti, nem akarom, hogy men-
jen. Az az igazság, hogy a Mercer Meatsnél történtek után féltem magát. Jobban tenné, ha rám 
hagyná az egészet, csináljam, ahogy tudom. Ha most odamegy, egyfolytában idegeskedni fogok. 

- Ez tényleg jólesik, de akkor is, úgy érzem, muszáj megnéznem, mit tudok tenni. Nagyobb 
bajba nem kerülök, mint amilyenben már vagyok. Még az is lehet, hogy simán megúszom. És 
ahogy mondtam, egyedül semmire sem jutna, mert nem engednék be az üzembe. 

- Esetleg vállalhatnék ott munkát. Ahogyan ajánlotta. 
- Az csak vicc volt! - tiltakozott Marsha. - Jópofáskodni akartam. 
- Mindegy, a legkisebb lehetőséget is ki akarom használni. 
- Figyeljen! - Marshának támadt egy ötlete. - Mit szólna ahhoz, ha magammal vinném a mo-

biltelefonomat, és minden tizenöt-húsz percben felhívnám? Akkor nem kellene aggódnia, és rögtön 
el tudnám mondani, mit találtam. Mit szól hozzá? 

- Hát, ez is valami - válaszolta nem túl nagy meggyőződéssel Kim. Minél tovább törte azon-
ban a fejét, annál jobban tetszett neki az ötlet. A másik megoldásért, azért, hogy beálljon dolgozni a 
vágóhídra, nem lelkesedett, és Marsha határozottan állította, hogy nem lesz semmi baja, a látogatás 
nem jár kockázattal. 

- Rövid ideig leszek csak ott, és ha visszajöttem, elfogadom az italt. Feltéve, hogy áll még az 
ajánlat - mondta a lány. 

- Természetesen. - Kim még egyszer átgondolta a tervet, bátorítóan megszorította Marsha 
karját, és kiszállt a kocsiból. Mielőtt becsukta volna az ajtót, eszébe jutott, hogy a lány nem is tudja, 
milyen számon hívja. 

- Nem akarja felírni a telefonszámomat? 
- Jó ötlet! - Marsha tollat, zsebnoteszt vett elő a táskájából. 
Kim lediktálta a számot. - El nem mozdulok a készülék mellől, úgyhogy jobban teszi, ha 

minél előbb csörög. 
- Ne aggódjon. 
- Sok szerencsét! 
- Hamarosan jelentkezem - búcsúzott Marsha. 
Kim becsapta a kocsi ajtaját, és figyelte az autót, amíg az el nem tűnt a nyirkos, esős éjsza-

kában. 
Megfordult, fölnézett a sötét, elhagyatott házra. Sehol sem égett bent villany, egyetlen fény-

folt sem bontotta meg sötét tömbjét. Megborzongott, mert hirtelen rátört a magány érzése, Becky 
elvesztésének a tudata. A korábban tapasztalt levertség lett úrrá rajta ismét. Fejét elkeseredetten 
csóválva arra gondolt, milyen törékeny is volt biztonságosnak hitt világa. Úgy gondolta, a családját 
és a karrierjét sem fenyegetheti semmi, és mégis, viszonylag rövid idő alatt az egyiket elveszítette, 
és a másik is darabjaira hullani látszott. 

 
Bobby Bo Mason háza úgy ki volt világítva, mint a kaszinók Las Vegasban. Hogy a beikta-

tása alkalmából adott vacsorához igazán ünnepi hangulatot teremtsen, Mason színházi világítás-
technikai szakembert szerződtetett, és hogy jókedvben se legyen hiány, mariachi zenekart fogadott, 
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és sátrat állíttatott fel a bejárat előtti pázsiton. Nem akarta, hogy holmi kis eső tönkre tegye, amit 
eltervezett. 

Mason az ország egyik legnagyobb marhatenyésztőjének számított, és olyan pazar, klasszi-
cista stílusú házban lakott, amely megfelelt nemcsak az ágazaton belül elfoglalt tényleges pozíció-
jának, hanem önmagáról alkotott, mindenfajta szerénységtől mentes véleményének is. Az épületet 
változatos elrendezésű, különböző irányokba nyúló, oszlopokkal alátámasztott fedelű teraszok vet-
ték körül. Római és görög szobrok eredeti nagyságú, műanyagból öntött másolatai voltak szerteszét 
elhelyezve a kertben. Néhányat, hogy még élethűbb legyen, be is festettek, hadd hasonlítson megté-
vesztésig az élő emberi húsra. 

Egyenruhás inasok álltak sorfalat a kocsibehajtón, fémtartóba rakott, kétméteres fáklyák 
szórták a fényüket. 

Everett Sorenson Mercedese alig egy perccel korábban haladt el közöttük Daryl Webster 
Lexusánál. Mintha összebeszéltek volna, majdnem egyszerre érkeztek. A kocsiból kiszállva össze-
ölelkeztek, és ugyanúgy az asszonyok is. 

Az autókat inasok vitték tovább, helyezték el a parkolóban, társaik pedig hatalmas ernyőket 
tartottak a vendégek feje fölé. A két pár elindult a dupla szárnyú bejárati ajtóhoz vezető, széles lép-
csőn. 

- Remélem, szóltál az őröknek - jegyezte meg halkan Sorenson. 
- Rögtön azután, hogy beszéltünk - válaszolta Webster. 
- Remek! Nagyon óvatosnak kell lennünk, különösen most, hogy az üzlet kezdi kiheverni a 

korábbi csapásokat. 
Becsöngettek, várakozás közben Gladys megigazította férje félrecsúszott, csatos csokor-

nyakkendőjét. 
A dupla ajtó szélesre tárult, a vendégek hevesen pislogni kezdtek a márványburkolatú elő-

csarnokot elárasztó fénytől. A vastag gránitoszlopokból faragott ajtókeretben maga Mason jelent 
meg. 

Testes, vállas férfi volt, akárcsak Sorenson és Webster, kollégáihoz hasonlóan annyira bízott 
a saját termékeiben, hogy elképesztően nagy szelet marhahúsokat evett. Előreugró állkapcsa, széles 
hordómelle volt, méretre szabott, elegáns szmokingot, aranyszegélyű, megkötős csokornyakkendőt 
viselt, kézelőjében jókora gyémántok csillogtak. Mindig kínosan ügyelt a megjelenésére. 

- Isten hozott benneteket! - köszöntötte aranyfogait kivillantó, széles mosollyal az érkezőket. 
- Vetkőzzetek, aztán kapjatok föl egy pezsgőt. 

A szalonból zeneszó, vidám nevetés hallatszott ki, jelezve, hogy nem Sorensonék és 
Websterék az elsők. A zene szolidabb volt, mint odakint - nem mariachi-zenészek szolgáltatták, 
hanem vonósnégyes. 

Miután levetették a kabátjukat, Gladys és Hazel egymásba karolva indult befelé, Mason pe-
dig visszatartotta néhány szóra Sorensont és Webstert. 

- Már csak Sterling Henderson hiányzik - mondta. - Ha megérkezik, rövid megbeszélést tar-
tunk a könyvtárban. A többieknek már szóltam. 

- Jack Cartwright késni fog - felelte Sorenson -, de szeretném, ha ő is ott lenne. 
- Nyugodtan - egyezett bele rögtön Mason. - Mit gondoltok, ki van még itt? 
Sorenson és Webster összenézett, de egyiküknek sem támadt semmilyen ötlete. 
- Carl Stahl - közölte diadalmasan Mason. A két férfi arcán a félelem árnyéka suhant át. 
- Kezdem kényelmetlenül érezni magam - mondta Sorenson. 
- Én is - csatlakozott hozzá Webster. 
- Ugyan már, fiúk! Legfeljebb annyit tehet, hogy kirúg benneteket - ugratta őket nevetve 

Mason. 
- Nem hiszem, hagy viccesnek találnám, ha megtenné - jegyezte meg Sorenson. 
- Én sem. Ezért is volna jó minél előbb már a kezdetén megoldani a gondot - tette hozzá 

Webster. 
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14. fejezet 
Január 24. szombat este 
 
Az egyenletesen mozgó lapátok elhajtották a vizet az autó szélvédőjéről, így Marsha tisztán 

látta a Higgins és Hancock laposan terpeszkedő, hátsó részén jókora karámmal megtoldott üzem-
csarnokát. 

A parkolót gyakorlatilag üresen találta, a dolgozók többsége régen elment már, úgyhogy 
csak itt-ott állt néhány gépkocsi. Munkába állásakor, a körzettel ismerkedve Marsha járt már a vá-
góhídon, és tudta, merre menjen. Az épület oldalához kanyarodva megismerte a jelzés nélküli, csak 
az ott dolgozók által használt vasajtót. Egyetlen, dróthálóval védett lámpa világított fölötte, azt le-
számítva a környék teljesen sötét volt. 

Megállt, behúzta a kéziféket, de nem szállt ki rögtön a kocsiból. A volánt szorítva igyekezett 
összeszedni a bátorságát; Kimmel folytatott beszélgetésük óta egyfolytában ideges volt, idegenke-
dett attól, amire készült. 

Azelőtt, hogy Kim említette, Marsha nem is gondolt arra, hogy esetleg fizikai veszélynek te-
szi ki magát, most viszont már csöppet sem volt biztos abban, hogy nincs mitől tartania. Elég sok 
történetet hallott arról, hogyan bánnak el a vágóhidakon az elégedetlenkedő bevándorlókkal, a szak-
szervezetek felé kacsintgatókkal, és önkéntelenül is arra gondolt, mit fognak vajon csinálni vele, ha 
rájönnek, hogy, felhatalmazás nélküli vizsgálódása veszélyt jelenthet a számukra. 

- Ne légy ilyen melodrámai! - figyelmeztette magát hangosan. 
Gyors elhatározással kiemelte a tartóból a mobiltelefonját, megnézte, föl van-e töltve rende-

sen, és kiszállt a kocsiból. 
Erősebben esett, mint gondolta, úgyhogy futnia kellett a személyzeti bejáróhoz. Megpróbálta 

kinyitni, de az ajtó zárva volt, mellette azonban talált egy csengőgombot, és alatta feliratot: MUN-
KAIDŐN KÍVÜL. Mély lélegzetet vett, és megnyomta. 

Mivel fél perc után sem kapott választ, ismét csöngetett, sőt meg is döngette öklével az ajtót. 
Már éppen vissza akart menni a kocsijához, hogy mobiljáról felhívja az üzemet, amikor az ajtó kitá-
rult. Barna-fekete egyenruhát viselő biztonsági őr nézett rá csodálkozva - arckifejezésén látszott, 
hogy nincs hozzászokva a késő esti látogatókhoz. 

Marsha felvillantotta előtte az igazolványát, és megpróbált beljebb menni, a férfi azonban 
nem engedte, határozottan elállta az útját. 

- Hadd látom még egyszer! - mondta. 
Átvette Marshától az igazolványt, nagyon alaposan megvizsgálta, még a hátulját is. 
- A USDA ellenőre vagyok! - mondta jól sikerült műfelháborodással a lány. - Gondolja, 

hogy illik az esőn várakoztatnia? 
- Mit akar? - kérdezte az őr. 
- Amit általában az ellenőrök. Megbizonyosodni arról, hogy betartják-e a szövetségi élőírá-

sokat. 
A férfi erre már hátrébb húzódott, hogy Marsha beljebb tudjon lépni, és letörölhesse a hom-

lokáról a vizet. 
- Csak a takarítók vannak itt - figyelmeztette az őr. 
- Tudom. Visszakaphatnám az igazolványomat? 
Az őr odanyújtotta a zárt műanyag tokot. 
- Hová megy? 
- A USDA irodájába - szólt vissza a válla fölött Marsha. Határozottan lépkedett, és nem né-

zett hátra, bár az őr viselkedése meglepte, és nyugtalanságot ébresztett benne. 
 
Bobby Bo Mason a vendégsereg vidám hangját kívül rekesztve behúzta a könyvtárszoba 

mahagóni ajtaját. Csupa elegáns, szmokingos férfi volt odabent, a város és a környék legbefolyáso-
sabb, marhatenyésztéssel, húsfeldolgozással és kereskedelemmel foglalkozó üzletemberei. Egyesek 
kényelmesen elterpeszkedtek a süppedő, zöld bársonyhuzatú fotelekben, mások pezsgőspohárral a 
kezükben, hanyag pózban álltak. 

Masonnak a könyvtár volt a kedvenc helye, bárkit látott vendégül, annak feltétlenül eldicse-
kedett vele, és jóleső érzéssel hallgatta a méretei, berendezése kiváltotta lelkes, elismerő szavakat. 
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A falakat padlótól a mennyezetig brazil mahagónival burkolták, a helyiség közepén jókora, két és 
fél centiméter vastag, antik tebrizi szőnyeg ékeskedett. Csupán a könyvnek nem jutott hely a 
"könyvtárban" - egyetlen kötetet sem lehetett látni sehol. 

- Fogjuk rövidre az ügyet, hogy aztán fontosabb dolgokkal is törődhessünk, együnk és 
igyunk például! - Mason megjegyzésén többen is nevettek. A házigazda szeretett a figyelem közép-
pontjában lenni, és nem kis várakozással tekintett az Amerikai Marhatenyésztők Szövetsége élén 
eltöltendő egyéves elnöki periódusa elé. 

- Marsha Baldwinról kell döntenünk - folytatta, miután meggyőződött arról, hogy minden 
tekintet rá szegeződik. 

- Bocsánat, szeretnék mondani valamit - szólalt meg az egyik jelenlévő. Sterling Henderson 
volt az, magas, markáns arcú, galambősz hajú férfi. - Először is, elnézést akarok kérni mindenkitől - 
folytatta szomorú, komoly hangon. - Az első naptól kezdve igyekszem megzabolázni ezt a nőt, de 
bármit csináltam eddig, nem jártam sikerrel. 

- Mindannyian tudjuk, hogy megvan kötve a kezed - válaszolta Mason. - Légy nyugodt, nem 
azért hívtuk össze ezt a kis megbeszélést, hogy bűnbakot keressünk, hanem hogy megoldjuk a prob-
lémát. Senki nem tesz neked szemrehányást azért, ahogyan eddig kezelted az ügyet: Miss Baldwin 
azért vált hirtelen veszedelmessé, mert szövetséget kötött azzal a kólifertőzésről zagyváló, dilis or-
vossal. 

- Nem sok jót ígér a kapcsolatuk - szólt közbe Sorenson. - Egy órával ezelőtt a formázónk-
ban érték őket tetten, amint éppen az üzemi naplót bújták. 

- Bevitte az orvost az üzembe? - kérdezte megdöbbenve Henderson. 
- Igen. Ezek után, gondolom nem kétséges, mivel kell szembenéznünk. Súlyos válsághelyzet 

alakult ki, ami ellen muszáj valamit tenni, különben újabb botrány lesz a marhahússal. 
- Elegem van ebből a kólibaktérium miatti felhajtásból - jelentette ki dühösen Mason. - Tud-

játok, mi háborít fel a legjobban? Az átkozott baromfiipar olyan termékeket gyárt, amelyek tele 
vannak szalmonellával, fonálféreggel, és mégsem mond rá senki egyetlen rossz szót sem. Ezzel 
szemben ha kiderül, hogy a mi áruinknak mondjuk két-három százalékában előfordul 
kólibaktérium, az egész világ ellenünk támad. Tisztességes dolog ez? Miért mindig minket szidnak? 
Erősebb volna a csirkések lobbija, mint a miénk? 

Mason szenvedélyes tirádáját mobiltelefon csörgése szakította félbe. A szobában tartózko-
dók fele azonnal előkapta szmokingja belső zsebéből a készülékét, de egyedül a Websterén villogott 
a hanggal szinkronban a jelzőfény. A vágóhíd igazgatója rögtön félre is vonult az egyik sarokba, 
hogy válaszoljon a hívásra. 

- Nem tudom, hogyan sikerül mindig megúsznia a bajt a baromfiiparnak - jelentette ki 
Sorenson. - Ez azonban pillanatnyilag nem is érdekes. Sokkal fontosabb az, hogy a Hudson Meat 
vezetése nem élte túl a kólifertőzés körüli felhajtást. Tennünk kell valamit, mégpedig gyorsan: Ve-
gyétek úgy, hogy én már szavaztam is! Mi az ördögnek hoztuk létre a Megelőző Bizottságot, ha 
nem azért, hogy az ilyen esetekkel törődjön? 

Webster becsukta, visszarakta a belső zsebébe a készüléket, és komoran, a szokásosnál vö-
rösebb arccal visszament a társasághoz. 

- Rossz hír? - kérdezte tőle Mason. 
- De még milyen rossz! Az őr hívott. Marsha Baldwin éppen most nézi át a USDA üzemi 

naplóit. Igazolvánnyal érkezett, mondván, hogy ellenőrzést akar tartani. 
- Nincs joga hozzá, hogy belépjen a vágóhídra - méltatlankodott Henderson -, ahhoz pedig 

még kevésbé, hogy belenézzen az ellenőrzési iratokba. 
- Na látjátok! - mondta az elhangzottakban igazolást találva Sorenson. - Azt hiszem, ezek 

után nincs miről vitatkoznunk. Egyetlen dolgot tehetünk csak. 
- Egyetértek - csatlakozott hozzá Mason. - Mi a véleményetek? 
Mindenki beleegyezően bólintott. 
- Nagyszerű! Akkor ezt el is intéztük - jelentette ki a házigazda. A fotelben ülők felálltak, 

mindenki a Mason által szélesre tárt ajtó felé indult. Kintről zene, vidám nevetés hallatszott. 
Mindenki távozott, visszament a társasághoz, kivéve Masont, aki a telefonhoz sietett, és le-

bonyolított egy gyors belső hívást. Alig rakta vissza helyére a kagylót, Shanahan O'Brian már ott 
volt a szobában. 
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Sötét öltönyt viselt, szolid nyakkendőt, a fülében pedig olyasféle hallgatót, mint a Secret 
Service munkatársai. Magas, fekete hajú férfi volt, az észak-írországi zavaros helyzet elől menekült 
az Egyesült Államokba. Mason első találkozásuk után fölvette, és az elmúlt öt évben nem is kellett 
csalódnia, mert O'Brian remekül irányította biztonsági embereit, és tökéletesen megértették egy-
mást. 

- Hívatott? - kérdezte Shanahan. 
- Csukja be az ajtót! 
A biztonsági főnök szótlanul engedelmeskedett. 
- A Megelőző Bizottság meghozta az első döntését - közölte Mason. 
- Nagyszerű - válaszolta enyhe gall akcentussal O'Brian. 
- Üljön le, és figyeljen! 
Öt perccel később a két férfi kilépett a könyvtárból. A folyosón szétváltak, Mason a tágas 

szalonba ment, és elégedetten körbenézett a vendégseregen. 
- Mi ez a nagy csönd? - kérdezte vidáman. - Temetésen vagyunk? Gyerünk, kapcsoljon rá 

mindenki! Érezzük jól magunkat! 
 
Az előcsarnokból O'Brian a föld alatti garázsba ment, beszállt fekete Cherokee dzsipjébe, és 

nekivágott az éjszakának. A várost övező körgyűrűn hajtott, sebesen, de azért arra ügyelve, hogy ne 
veszélyeztesse a vezetői jogosítványát. Az autópályáról lekanyarodva nyugatnak tartott, és húsz 
perccel később az El Toro nevű, kedvelt útszéli kocsma elé kanyarodott. Az épület tetején neoncső-
ből hajlított, életnagyságú bika világított. 

Az apróra zúzott kővel beterített parkolóban sűrűn álltak a kocsik - többnyire lerobbant, nyi-
tott platójú, kis áruszállítók. O'Brian az egyik sor végén hagyta az autóját. Nem akarta, hogy valaki, 
gondatlanul kivágva sajátjának az ajtaját, megüsse az oldalát. 

Már kintről hallotta a ritmusos, lüktető spanyol zenét, odabent pedig szinte elviselhetetlen 
volt a zaj. A népszerű ivóban szinte vágni lehetett a füstöt, a vendégek zöme férfi volt, bár akadt 
közöttük néhány tarka ruhát viselő, hollófekete hajú nő is. A helyiség egyik oldalán hosszú bárpult 
húzódott, a másikon bokszok sorakoztak. Közöttük néhány asztal volt székekkel és apró táncpar-
kett. A fal mellett öreg, élénken villogó wurlitzer állt, az alkóvban biliárdasztalok. 

O'Brian először a bárpultnál ülőket vette szemügyre, és mivel nem találta azt, akit keresett, 
végignézte a bokszokat. Ott sem járt azonban sikerrel, úgyhogy nem tehetett mást, át kellett vere-
kednie magát a pult előtt nyüzsgőkön. 

Tudva, hogy kiabálással úgysem menne semmire, feltűnően meglengetett tízdollárossal hívta 
fel magára a csapos figyelmét. 

- Carlos Mateót keresem! - kiáltotta az odatartott fülbe. A pénz, mintha bűvész kezébe került 
volna, szempillantás alatt eltűnt. A csapos nem szólt, csupán a terem végébe mutatott, és a karját 
úgy rakta hátra, mintha biliárddákót tartott volna. 

O'Brian átfurakodott a tenyérnyi táncparketten ringatózók között. A hátsó teremben már ki-
sebb volt a zsúfoltság, és a bejárattól a második asztalnál rögtön fel is fedezte azt, akit keresett: 
Carlos Mateót. 

O'Brian nem kevés időt, energiát szentelt annak, hogy megfelelő embert találjon a Megelőző 
Bizottság által kijelölendő munkákhoz. Alapos vizsgálódás, sok négyszemközti beszélgetés után 
kötött ki Carlosnál, akinek éppen a börtönbüntetését kellett volna töltenie Mexikóban. Hat hónappal 
korábban azonban megszökött, San Diegótól keletre első próbálkozásra sikeresen átjutott a határon, 
és hogy legyen miből fenntartania magát, beállt dolgozni a Higgins és Hancockhoz. 

O'Briant leginkább az fogta meg a férfiban, hogy érezhetően semmibe vette az életet. Bár 
történetét előadva meglehetősen szűkszavúnak bizonyult, a biztonsági főnök azt is megtudta, hogy 
azért zárták odahaza börtönbe, mert megkéselte az egyik ismerősét. A Higgins és Hancocknál 
Carlos naponta kétezer állat halálából vette ki tevőlegesen a részét, és ez érzelmileg körülbelül ak-
kora hatással volt rá, mint kopott furgonjának a csutakolása. 

O'Brian a második asztalt megvilágító lámpa fénykörébe lépett, de éppen Carloson volt a 
sor, hogy lökjön, és olyan erősen koncentrált a játékra, hogy még a köszönését sem fogadta. A biz-
tonsági főnök kénytelen volt várni. 
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- Mierda! - kiáltott fel elégedetlenül a mexikói, mivel bármennyire igyekezett is, elhibázta a 
lyukat. Dühösen az asztal peremére csapott a dákójával, fölegyenesedett, és csak akkor nézett 
O'Brianre. 

Carlos fekete hajú, kreolbőrű, inas férfi volt, feltűnő tetoválásokkal mindkét karján, Busa 
szemöldöke volt a legszembeötlőbb, ceruzavonás vékonyságú bajusza volt, és sovány, beesett arca. 
Szeme fekete gyémántként csillogott. Inget nem viselt, fekete, ujjatlan bőrmellényt hordott csupán, 
ami izmait és tetoválásait egyaránt megmutatta. 

- Munkát ajánlok - mondta a biztonsági főnök. - Olyat, amilyenről már beszéltünk. Érdekel? 
Rögtön el kellene végezni. 

- Ha fizet, érdekel - válaszolta erős spanyol akcentussal Carlos. 
- Gyere velem! - O'Brian, a kocsma bejárata felé mutatott. 
A mexikói lerakta a dákóját, néhány összegyűrt bankót nyomott a játék félbeszakítása miatt 

tiltakozó partnere kezébe, és követte a biztonsági főnököt. 
Amíg a szabadba nem értek, meg sem próbáltak beszélgetni. 
- Nem tudom, hogy lehet öt percnél tovább elviselni ezt a borzalmas ricsajt - jegyezte meg 

aztán O'Brian. 
- Hogyhogy? - kérdezte értetlenül Carlos. - Jó zene ez. 
Mivel az eső változatlanul esett, beültek a Cherokee-ba. 
- Beszéljük meg gyorsan! - kezdte O'Brian. - Marsha Baldwinnak hívják a nőt. Magas, csi-

nos szőke, huszonöt év körüli. 
Carlos arcán, széles vigyor jelent meg, amitől a bajusza még jobban elkeskenyedett, és olyan 

lett, mintha csak vágás utáni heg volna az orra alatt. 
- Azért kell sürgősen elintézni, mert most éppen ott van, ahol dolgozol - magyarázta a biz-

tonsági főnök. 
- A Higgins és Hancocknál? 
- Pontosan. Az adminisztrációs részben az iratok között turkál, amelyekhez semmi köze: 

Nem lehet eltéveszteni. Ha nem találnád meg rögtön, kérdezd az őrt! Neki elvben folyamatosan 
rajta kell tartania a szemét. 

- Mennyit fizet? - kérdezte Carlos. 
- Többet, mint amennyiről beszéltünk, feltéve, hogy most rögtön megcsinálod - válaszolta 

O'Brian. 
- Mennyit? 
- Százat most, és kétszázat, miután nyomtalanul eltűnt. 
O'Brian a zakója zsebéből ropogós százdollárost vett elő, és Carlos elé tartotta, hogy a neon-

reklám vöröslő fényében alaposan megnézhesse. 
- És a munkám? - kérdezte a mexikói. 
- Úgy lesz, ahogy ígértem: a hónap végén elkerülsz a vágóból. Hová akarsz menni? A cson-

tozóba vagy a nyúzóba? 
- A csontozóba - válaszolta Carlos. 
- Szóval, megállapodtunk? 
- Meg. - A mexikói elvette a pénzt, összehajtogatva becsúsztatta a farmere zsebébe, és ki-

szállt a kocsiból. Úgy fogadta a megbízást, mintha száraz levelek összegereblyézéséről lett volna 
szó, vagy hólapátolásról. 

- El ne rontsd a dolgot! - szólt utána O'Brian. 
- A Higgins és Hancocknál könnyű lesz - válaszolta Carlos. 
- Mi is erre gondoltunk. 
 
Karját a feje fölé emelve, Marsha nagyot nyújtózkodva megropogtatta az iratszekrény fölötti 

görnyedéstől elmerevedő hátát. Csípőjével belökte a könnyedén csúszó fémfiókot, és a mobiltele-
fonját magához véve, kifelé indult a USDA irodájából. Kim számát menet közben ütötte be a készü-
lékbe. 

Kinyitotta az ajtót, és végignézett a kihalt folyosón. Elégedetten állapította meg, hogy nincs 
ott senki. Amíg az iratokat lapozgatta, többször hallotta, hogy az őr elmegy az ajtó előtt, és mind-
annyiszor meg is áll néhány pillanatra, mintha nem tudná, benyisson-e, vagy sem. Végül zavarta, de 
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a közelsége ennek ellenére nyugtalanítóan hatott rá. Tudta, hogy ha megtámadná, nem lenne senki, 
aki a segítségére sietne az elhagyott épületben. Az állítólagos takarítók közül egyetlen lelket sem 
látott. 

- Ajánlom, hogy maga legyen az! - válaszolta a hívásra köszönés nélkül Kim. 
- Elég furcsán veszi föl a telefont - jegyezte meg ideges nevetéssel Marsha. Becsukta az aj-

tót, és elindult a néptelen folyosón. 
- Éppen ideje, hogy jelentkezzen! 
- Egyelőre nem volt szerencsém - mondta Marsha, figyelmen kívül hagyva Kim szemrehá-

nyását. 
- Miért nem hívott korábban? 
- Hé, nyugodjon már meg! El voltam foglalva. Fogalma sincs, mennyi papírmunkát követel 

szerencsétlen alkalmazottaitól a USDA. Napi egészségügyi jelentéseket, vágási naplót, hibákról 
szóló feljegyzéseket, kényszervágási bizonylatokat, szállítóleveleket. Január 9-ére vonatkozóan 
mindet át kellett néznem. 

- És, mit talált? 
- Semmi rendkívülit - mondta Marsha. Átlátszatlan üvegajtóhoz ért. Nyilvántartás - hirdette 

rajta a számítógépről kinyomtatott felirat. Megpróbálkozott a kilinccsel, és az rögtön engedett. Be-
lépett, gondosan ráfordította a zárat. 

- Mindegy, legalább megpróbálta - válaszolta Kim. - Most viszont tűnjön el, de gyorsan! 
- Addig nem, amíg át nem nézem a vállalati nyilvántartást is. 
- Negyed kilenc van! Azt mondta, csak pár percig tart az egész. 
- Már nem sok maradt hátra - hárította el a figyelmeztetést Marsha. - A nyilvántartóban va-

gyok. Félóra múlva visszahívom. 
Bontotta a vonalat, mielőtt Kimnek ideje lett volna tiltakozni, aztán lerakta a telefont a szoba 

közepén álló, hosszú asztalra, és szembefordult az egyik fal mentén sorakozó iratszekrényekkel. A 
másik oldalon mindössze egy ablak volt, amit vadul vert az eső. A szoba keskenyebbik végében 
ajtót látott, és rögtön ellenőrizte, be van-e zárva az is. 

Viszonylagos biztonságban érezve magát, Marsha visszament az iratszekrényekhez, és ki-
húzta az első fiókot. 

 
Kim percekig a telefonon tartotta a kezét, mielőtt elengedte volna. A beszélgetés olyan hirte-

len ért véget, hogy azt remélte, a vonal szakadt meg, és Marsha visszahívja. Be kellett azonban lát-
nia, hogy a lány szándékosan bontott. 

Ugyanabban a fotelben ült most is, amelyikben Marsha rátalált. A mellette álló lámpa volt 
csak felkapcsolva a házban. A dohányzóasztalon jókora adag whiskyvel töltött pohár állt, amihez 
még hozzá sem nyúlt. 

Kim soha életében nem érezte ilyen gyalázatosan magát. Becky képe lebegett előtte, és csalt 
a szemébe könnyeket, hiába próbálta visszaparancsolni őket. Többször azon kapta magát, hogy el 
sem hiszi, ami történt, csupán a rémálom folytatódik, amelyben Becky a tengerbe esett. 

A konyhában hangos zúgással bekapcsoló hűtőszekrény eszébe juttatta, hogy ennie kellene 
valamit. Nem emlékezett rá, mikor ment le a torkán utoljára rendes étel. A baj csak az volt, hogy 
egyáltalán nem kívánt enni. Arra gondolt, hogy fölmegy az emeletre, lezuhanyozik, tiszta ruhát 
vesz, de letett róla, mert túl nagynak ítélte a vele járó erőfeszítést. Végül abban maradt magával, 
hogy ül tovább szépen a fotelben, és várja, hogy újból megszólaljon a telefon. 

 
Az öreg Toyota furgonnak nem működött a fűtése, és Carlos már reszketett, amikor az asz-

faltozott útról rákanyarodott a Higgins és Hancock marhakarámjához vezető, kőzúzalékkal felszórt 
ösvényre. Kikapcsolta a kocsi egyetlen működő reflektorát, és biztos kézzel vezetett tovább a-
koromsötét, de ismerős helyen. Oda hajtott, ahol a karámból az épület alagsorába vezető, lejtős 
rámpa kezdődött. Nappal ezen hajtották végig a vágásra ítélt állatokat. 

Az épület árnyékában állította meg a kocsit, lehúzta a vezetéshez használt, vastag ujjatlan 
kesztyűt, és vékony, feszes bőrkesztyűt vett helyette. Az ülés alá nyúlt, a hosszú, hajlított pengéjű 
késért, amilyenhez hasonlót napközben, a munkája során is használt. A hüvelykujját hozzáérintve, 
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gyakorlott mozdulattal ellenőrizte, kellően éles-e. Elégedett volt az eredménnyel, mert még a kesz-
tyűn keresztül is érezte, hogy olyan, mint a borotva. 

Kiszállt a kocsiból, átmászott a kerítésen, és a fellazult, marhatrágyával kevert sárral mit 
sem törődve, lefutott a rámpán. 

 
Egyik kezében osztrigafogóval, másikban bourbonos kristálypohárral Bobby Bo Mason fel-

állt egy dohányzóasztalra, és teljes magasságában kihúzta magát. Közben elegánsan nyírt uszkárjai 
legnagyobb örömére sikerült levernie néhányat az étvágygerjesztő falatokkal megrakott tálak közül. 

Az osztrigafogóval megkocogtatta a poharát, és mivel a zenekar éppen szünetet tartott, sike-
rült is felhívnia magára többeknek a figyelmét. 

- Figyelem! - kiabálta túl Mason a vendégsereg zaját. - A vacsora tálalva! Senki ne felejtse 
el az asztalszámát! Akinek nincs, az vegyen az előcsarnokban lévő üvegtálból! 

A vendégek készségesen engedelmeskedtek a felszólításnak, elindultak a pazarul feldíszített 
ebédlő felé. Masonnak sikerült baj nélkül lekászálódnia az asztalról, csupán az egyik kutya farkára 
lépett rá, mire az vinnyogva eliszkolt a konyha felé. 

Bobby Bo éppen be akart lépni az ebédlőbe, amikor a szeme sarkából megpillantotta 
Shanahan O'Briant. A körülötte állóktól elnézést kérve odament a biztonsági főnökhöz. 

- Nos? - kérdezte súgva. - Hogy ment? 
- Gond nélkül. 
- Ma este? 
- Ahogy megbeszéltük - válaszolta O'Brian. - Szólni kellene Daryl Websternek, figyelmez-

tesse az őrt, nehogy közbeavatkozzon. 
- Jó ötlet - értett egyet az emberével Mason. Elégedetten megveregette Shanahan hátát, és 

visszament a vendégéihez. 
 
Kimet a bejárati csengő éles berregése riasztotta fel tompaságából. Néhány másodpercig 

nem tudta, honnan érkezett a zaj, és először a telefonért nyúlt, mivel annak a megszólalására számí-
tott, a csengő eszébe sem jutott. Miután rájött, hogy az volt, az órájára pillantott - negyed kilencet 
mutatott. Elképzelni sem tudta ki az, aki szombaton este ilyen későn keresi. 

Lehetett volna éppen Ginger, de ő soha nem állított be előzetes bejelentés nélkül. Kimnek 
eszébe jutott, hogy hazaérve meg sem hallgatta az üzenetrögzítőjét, úgyhogy a lány akár üzenetet is 
hagyhatott. Miközben a lehetőségeket mérlegelte, a csengő újból megszólalt. 

Nem akart találkozni Gingerrel, de mert a harmadik csöngetés után kopogtatást is hallott, 
csak felkelt a fotelből. Törte a fejét, mit mondjon a lánynak, de fölöslegesen, mert legnagyobb meg-
lepetésére Tracyvel találta magát szemben. 

- Jól vagy? - kérdezte halkan az asszony. 
- Azt hiszem. - Kim alig jutott szóhoz. 
- Bemehetek? 
- Persze. - Félreállt az útból, hogy beengedje Tracyt. - Ne haragudj! Azonnal be kellett volna 

hívjalak, de nagyon meglepődtem. 
Tracy a sötét hallba lépve látta, hogy egyedül a nappaliban ég a lámpa a fotel mellett. Leve-

tette a kabátját, esőkalapját, és hagyta, hogy Kim elvegye őket. 
- Remélem, nem haragszol, hogy rád törtem - mondta az asszony. - Hirtelen jött az ötlet. 
- Dehogy! - Kim felakasztotta Tracy holmiját a fogasra. 
- Egyedül akartam maradni... - az asszony kis szünetet tartva sóhajtott - de aztán eszembe ju-

tottál, és aggódni kezdtem. Magadon kívül voltál, amikor elrohantál a kórházból. Arra gondoltam, 
hogy mivel ugyanazt veszítettük el mind a ketten, csak mi érthetjük meg, mit érzünk. Tudom, ez így 
zavaros... Azt akarom mondani, hogy segítségre van szükségem, és gondolom, neked is. 

Tracy szavai elsodorták Kim védekezésének a maradványait is, és szabaddá tették az utat a 
rátörő, mély gyász előtt, amit pedig minden erővel el akart kerülni. Nehezen lélegezve a könnyeit 
nyelte, és bár szeretett volna, képtelen volt megszólalni. 

- A nappaliban ültél? - kérdezte az asszony. Kim csak bólintott. 
- Hozok egy széket az ebédlőből. 
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- Majd én! - mondta erőt véve magán Kim. Örült, hogy csinálhat valamit, mert az is segített 
valamelyest, hogy szabaduljon a kínzó érzéstől. Bevitte a széket, és a lámpa fénykörébe helyezte. 

- Kérsz valamit inni? - kérdezte nagy nehezen. - Töltöttem magamnak egy adag whiskyt. 
- Köszönöm, inkább nem - válaszolta Tracy. Nehézkesen leült, könyökét megtámasztotta a 

térdén, és az állát a tenyerébe hajtotta. 
Kim visszaült a fotelbe, és némán nézte volt feléségét. Mindig dús, laza hullámokban lenge-

dező haja ezúttal fénytelenül, csapzottan tapadt a fejére. Az a kevés festék is, amit használt, elkenő-
dött az arcán. Nyilvánvaló volt, hogy szenved, mégis a tekintete ugyanolyan fénylő, csillogó volt, 
amilyennek Kim az emlékezetében őrizte. 

- El akarok mondani valamit - szólalt meg elsőként az asszony. - Átgondoltam a dolgot, és 
azt hiszem, óriási bátorság kellett ahhoz, amit ma Beckyvel csináltál. - Egy pillanatig elhallgatott, és 
hogy uralkodni tudjon magán, beleharapott az ajkába. - Én, ha sebész volnék, akkor sem tudtam 
volna megtenni. 

- Örülök, hogy ezt mondod - felelte Kim. - Köszönöm. 
- Először fel voltam háborodva, nem értettem - vallotta be Tracy. 
- A nyitott szívmasszázs az utolsó, kétségbeesett lépés. Hogy az ember a saját lányának csi-

nálja... hát, a kórházban biztosan másképp látják a dolgot, mint te. 
- Szeretetből tetted - válaszolta az asszony. - Nem önhittségből, mint először gondoltam. 
- Azért csináltam, mert egyértelmű volt, hogy a külső masszázs nem segít. Nem engedhet-

tem, hogy Becky csak úgy, minden magyarázat nélkül megszűnjön létezni. Senki nem tudta, miért 
állt meg a szíve. Persze, most már tudom, miért nem használt a külső masszázs. 

- Nem sejtettem, hogy a kólibaktérium ilyen borzalmas pusztítást tud végezni. 
- Én sem - vallotta be Kim. 
A telefoncsörgés mindkettőjüket megriasztotta. Az első meglepődésből magához térve, Kim 

izgatottan felkapta a kagylót. - Halló! 
Tracy csöndben figyelte, amint a férfi arcán előbb értetlenség, majd dühös indulat jelent 

meg. 
- Elég! - kiáltotta Kim. - Hagyja abba! Nem érdekel a Visa-kártya. Szálljon ki a vonalból! - 

Dühösen lecsapta a kagylót. 
- Úgy látom, hívást vársz - jegyezte meg hangsúlyosan Tracy, és rögtön fel is állt. - Nem 

akarok zavarni. Jobb, ha megyek. 
- Nem! - tiltakozott Kim, majd észbe kapva rögtön helyesbített is: - Úgy értem, valóban tele-

font várok, de ne menj el. 
Tracy kíváncsian oldalra hajtotta a fejét. - Furcsán viselkedsz - felelte. - Miről van szó? 
- Tudom, hogy hülyén viselkedem - ismerte be a férfi: - De... 
A magyarázatot már nem tudta elmondani, megakadályozta az újabb csöngés. Ismét a kagy-

lóért kapott, és lázas izgalommal hallózott. 
- Én vagyok az - szólt a készülékbe Marsha. - Úgy néz ki, hogy sikerült találnom valamit. 
- Mi az?! - Kim intett Tracynek, hogy üljön vissza. 
- Olyasmi, ami akár fontos is lehet - válaszolta Marsha. - Január 9-ére nem egyezik tökélete-

sen a USDA és a Higgins és Hancock nyilvántartása. 
- Hogyhogy? 
- A nap vége felé levágtak egy frissen kapott állatot - mondta Marsha. 
- Igen? Maga szerint ez fontos? - kérdezte Kim. 
- Fontos bizony! A USDA ellenőre ugyanis nem látta. 
- Lehetett fertőzött? 
- Igen. A vételi bizonylat is ezt a gyanút erősíti - válaszolta Marsha. - Nem húsmarha volt 

ugyanis, hanem tejelő. Bart Winslow-tól vették. 
- Ezt talán nem ártana, ha megmagyarázná - mondta Kim. 
- Nos, tejelő marhákat elég gyakran fel szoktak dolgozni hamburgernek, úgyhogy ezzel nem 

is volna semmi gond. Bart Winslow-t azonban ismerem. Az ő dolga összeszedni a környéken a be-
teg vagy már elhullott marhákat. Le kellene adnia őket, hogy trágyát vagy takarmányt készítsenek 
belőlük. 
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- Nem hiszem, hogy hallani akarom a folytatást - vallotta be őszintén Kim. - Remélem, nem 
azt akarja mondani, hogy néha vágóhídnak adja el őket ahelyett, hogy oda vinné, ahová kell. 

- Ennek az utolsó állatnak az esetében nyilván ez történt - felelte Marsha. - Minden jel sze-
rint beteg volt. 

- Felháborító! - szakadt fel Kimből a tiltakozás. 
- Van rosszabb is. Az üzemi naplóban találtam valamit, ami elég gyomorfelkavaró, függet-

lenül attól, hogy beteg volt-e az a marha, vagy sem. Felkészült rá? Elég undorító... 
- Mondja! - sürgette Kim a lányt. 
- Várjon! Valaki van az ajtónál - felelte izgatottan Marsha. - Visszarakom az iratokat! 
Kim koppanást hallott, papírzörgést, majd leginkább tompa puffanásra emlékeztető hangot, 

ami nyilván a sietve a helyére tolt fióktól szármázott. 
- Marsha! - kiáltotta a készülékbe. 
Választ nem kapott, ellenben üvegcsörömpölést hallott. Fülsértően erős volt, egy pillanatra 

kénytelen volt eltartani magától a telefont. 
- Marsha! - kiáltotta ismét, de feleletet ezúttal sem kapott, viszont felboruló, a padlóhoz csa-

pódó székek zaja hallatszott, utána pedig teljes csönd. 
Kim elrántotta a fülétől a telefont, és rémült, tágra nyíló szemmel Tracyre nézett. 
- Mi történt? - kérdezte izgatottan az asszony. - Marsha Baldwin hívott? 
- Azt hiszem, veszélyben van! - válaszolta riadtan Kim. - Jézusom! 
- Milyen veszélyben? - Tracynek fogalma sem volt arról, mi történt, csupán azt látta, hogy a 

férfi szörnyű indulattal küzd. 
- Mennem kell! Az én hibám! 
- Miről beszélsz? Áruld már el, mi ez az egész! 
Ahelyett, hogy válaszolt volna, Kim megpördült, és kiviharzott a házból. Sietségében a bejá-

rati ajtót is nyitva hagyta, Tracy pedig utána futott, követelve, hogy mondja el végre, mi történt. 
- Maradj itt! - kiáltott vissza a férfi, mielőtt beugrott volna a kocsijába. - Mindjárt jövök! - 

Berántotta az ajtót, és nagy gázt adva egyből indított. Sebesen kifarolt az utcára, fékezés nélkül, 
csikorgó kerekekkel előrelódította az autót, és elszáguldott az éjszakába. 

Tracy értetlenül túrt bele ázott, csapzottan a fejéhez tapadó hajába. Nem tudta, mi történt, és 
azt sem, mit kellene tennie. Első ötlete az volt, hogy beszáll a Volvóba, és hazamegy, de nyugtala-
nította Kim viselkedése, és szerette volna megtudni, mi történt. Ráadásul riasztónak tartotta a gon-
dolatát is annak, hogy odahaza gubbasszon. Egyszer már elmenekült ez elől. 

A hideg eső is segített abban, hogy kitisztuljon az agya, megfordult, és visszament a házba. 
Úgy döntött, hallgat Kimre, és inkább ott várja meg. 

 
A hajsza az összetört ajtóüveg csörömpölésével kezdődött. Kesztyűs kéz nyúlt be a résen, el-

fordította a kulcsot, és az ajtó szempillantás alatt a falnak csapódva kivágódott. 
Marsha rémülten felsikoltott, meglátva a sovány, kreol bőrű, kezében hosszú, hajlított pen-

géjű kést markoló férfit. Amikor az tett feléje egy lépést, megpördült, és menekülni kezdett, felbo-
rogatva maga mögött a székeket. Remélte, hogy akadályozni fogják a mozgásában az idegent, akiről 
egyetlen pillantás alapján tudta, hogy meg akarja ölni. Lázas sietséggel nyitotta ki a hátsó ajtót, mi-
közben spanyol nyelvű káromkodást, kitörő széklábak reccsenését hallotta a háta mögül. Nem mert 
visszanézni, a folyosón vadul rohant előre, remélve, hogy talál valakit, akár a nemrég még olyan 
félelmetesnek látott őrt is. Megpróbált segítségért kiabálni, de futástól ziháló tüdejéből csak halk 
segélykérésre futotta. 

Bezárt irodák előtt rohant el, egyenesen a folyosó végén nyíló üzemi étkezdébe. A hosszú 
asztalok egyikén ételes dobozok, termoszok sorakoztak, de a tulajdonosaikat nem látta sehol. Mö-
götte csattogó léptek közeledtek. 

Az étkező másik végén nyitva volt az ajtó, amely másik fém biztonsági ajtóhoz vezető, rövid 
lépcsőre nyílt. Más választása nem lévén, arra menekült, kettesével véve a lépcsőfokokat. Mire a 
lépcső tetejére felért, már nagyon nehezen lélegzett. Hátulról az üldözője által felborogatott székek 
csattanását hallotta. 

Marsha vadul feltépte az ajtót, és berohant a feltáruló sötét, hideg, jókora helyiségbe. A vá-
gócsarnokban volt, amit a magasban lévő ablakokon beeső halvány fény a megszokottnál is ijesz-
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tőbbé varázsolt. Hideg, szürke pára gomolygott a levegőben - a nem sokkal előbb, forró gőzzel vég-
zett takarítás nyoma -, gonosz kampók lógtak a mennyezet alatt haladó vastag láncról, és a rozsda-
mentes acélból készített berendezések kísértetiesen csillogtak. 

A sok gép miatt Marsha kénytelen volt lassítani, futásról gyors lépésre váltani. Elkeseredve 
kiabált segítségért, de nem kapott választ, a betonfalakról visszaverődő hangját hallotta csupán. 

Majd azt, hogy a lépcső tetején nyíló ajtó ismét kivágódik, és üldözője a futástól szintén zi-
hálva belép. Megállapíthatatlan rendeltetésű berendezés mögé húzódva, egy vaslépcső alatt keresett 
menedéket, és amennyire csak tudta, megpróbálta visszafojtani a lélegzetét. 

Csönd támadt, csupán a kemény felülethez - betonhoz, fémhez - csapódó vízcsöppek kopo-
gása hallatszott a közelből. A takarítóknak ott kellett lenniük nem messze. Marsha szerette volna 
megtalálni őket. 

Kis idő múlva megkockáztatta, hogy a fejét óvatosan elődugva az ajtóra nézzen. Zárva volt, 
a férfit ellenben sehol nem látta. 

Éles kattanás riasztotta meg, és töredék másodperc múlva erős fény árasztotta el a helyisé-
get. Marsha pillanatra úgy érezte, megállt a szívverése. Biztos volt abban, hogy a kivilágított csar-
nokban meg fogják találni. 

Újból az ajtóra nézett, rájött, hogy más esélye nincs a menekülésre, mint ugyanarra menni, 
amerről érkezett. Rejtekhelyéről kiugorva az ajtóhoz rohant, és a kilincset megragadva, teljes erőből 
húzni kezdte. 

A nehéz fémlap mozdult is egy darabig, de aztán megállt, és hiába rángatta, a helyén maradt. 
Marsha rémülten fölnézett - a válla fölött tetovált kar nyúlt előre, és feszült a fémlapnak. 

Megpördülve az ajtóhoz simult, és páni rémülettel meredt a hideg pillantású, fekete szemek-
be. A férfi bal kezében tartotta az éles pengéjű kést. 

- Mit akar?! - sikoltotta Marsha. 
Carlos nem válaszolt, csak mosolygott, és áttette a jobbjába a kést. 
Marsha újból megpróbált menekülni, de kétségbeesett sietségében megcsúszott a nedves be-

tonpadlón, és előrebukott. Carlos egyetlen másodpercet sem késlekedett, azonnal rávetette magát. 
A lány oldalra gördülve, két kézzel kapott a késhez, hogy megállítsa, de a penge csontig be-

levágott. Sikoltani akart, a mexikói azonban bal tenyerével betapasztotta a száját. 
Amikor Marsha a csuklójáért kapott, Carlos fölemelte a kést, és a markolatával erősen ha-

lántékon csapta. A lány rögtön elájult. 
A mexikói felállt, mély lélegzetet vett, aztán keresztben összefonta a lány mellén az élettelen 

karokat. A lábánál megmarkolva húzta végig Marshát a csarnokon, a karámból levezető rámpa aljá-
ig. Odalépett a kapcsolószekrényhez, és beindította az egyik berendezést. 

 
Kim az eső okozta síkossággal mit sem törődve, őrültként vágtatott végig a városon. Egyet-

len dolog érdekelte csupán: mi történhetett Marshával? Egy idő után azon kapta magát, hogy abban 
reménykedik, az egyik őr rátalált, és őrizetbe vette. Ennél rosszabb lehetőségre egyszerűen nem 
mert gondolni. 

A hatalmas csarnok előtti parkolóban feltűnt neki, hogy Marsha a bejárattól meglehetősen 
távol hagyta az autóját. Közvetlenül előtte fékezett, lázas sietséggel kiugrott a kocsiból, az ajtót 
azonban zárva találta. Dörömbölt, és mivel nem kapott választ, az orrát az üveghez nyomva bené-
zett, de csak sötét, néptelen folyosót látott, biztonsági őrnek nyoma sem volt. 

Kim egyre növekvő izgalommal várt egy darabig, aztán otthagyta az ajtót, és végignézett az 
épület bejárati frontján - több, a parkolóra néző ablakot is látott. A fal mentén haladva mindegyiket 
kipróbálta, de zárva voltak. 

Amikor a harmadik ablakon benézett, iratszekrényeket, felborult székeket, és a szoba köze-
pén az asztalon kisebb tárgyat pillantott meg, amiről gyanította, hogy Marsha mobiltelefonja. A 
többihez hasonlóan ez az ablak is zárva volt. Kim pillanatnyi habozás nélkül lehajolt, felkapott a 
kaviccsal beterített parkoló széléről egy nagyobb követ, és belevágta az üvegbe. 

 
Carlos megtorpant, hallgatózott. A fejcsontozóban volt éppen - itt szedtek le minden húst a 

marhák fejéről -, és az irattár ablakán bevágott kő zaja tompa puffanásként jutott el hozzá, ám gya-
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korlott betörőként tudta, hogy ajánlatos a legkisebb szokatlan hangra is figyelni, mert azok általában 
bajt jelentenek. 

Becsukta a gyűjtőtartályt, leoltotta a villanyt, megszabadult véres, fehér köpenyétől, a hosz-
szú szárú, sárga gumikesztyűjétől, és a kését felmarkolva kiment a vágóterembe. Ott szintén leoltot-
ta a villanyt, és hallgatózott. A legszívesebben felment volna a rámpán, el a vágóhídról, de még nem 
végzett el mindent, amit akart. 

Kim az ablakon bemászva igyekezett elkerülni az éles üvegcserepeket, de nem járt teljes si-
kerrel, tenyerét felsértette néhány apró szilánk. Körbenézett a szobában - az egyik sarokban, a 
mennyezet alatt vörösen villogó mozgásérzékelőt vett észre, de nem törődött vele. 

Az asztalon heverő mobiltelefon, a felborult székek és a folyosóra nyíló ajtó összetört üvege 
meggyőzte arról, hogy Marsha ebből a szobából hívta. Látta a nyitott ajtót is, a helyiség végében, és 
gyanította, hogy a lány arra menekült, miután meglepték. 

Odarohant, és végignézett a sötét, kihalt folyosón. Hangokat nem hallott, és ettől még idege-
sebb lett. 

Sietve ment végig a folyosón, benyitva minden útjába kerülő ajtón. Raktárakat, öltözőket, 
pihenőhelyiségeket talált, de mindegyik üres volt. A folyosó végében, az ebédlő küszöbén megtor-
pant a felborogatva heverő székek láttán. A hátsó ajtóhoz ment, felfutott a lépcsőn, és kitárta a ne-
héz acélajtót. 

Átlépett a küszöbön, és megállt, nem tudta, mit csináljon. Baljós árnyékot vető gépekkel, 
magas fémjárdákkal teli teremben találta magát. 

Az orrát megcsapó émelyítő, kellemetlen szag is erős volt, csak hirtelen nem tudta, honnan. 
Pár másodperc múlva rájött: ahhoz hasonlított, amit másodéves orvostanhallgató korában, a boncte-
remben érzett. A kellemetlen emléktől önkéntelenül is megborzongott. 

- Marsha! - kiáltotta izgatottan, félve. - Marsha! - Választ nem kapott, saját kiáltásának a 
visszhangja remegett csak a teremben. 

Kimtől jobbra, üvegajtós tűzcsap mellett hosszú, nehéz nyelű elemlámpa volt a falra akaszt-
va. Érte nyúlt, bekapcsolta, és az erős fénysugárral jobbra-balra pásztázva továbbindult a riasztó, 
idegen helyen. 

Néhány lépés után ismét megállt, és Marshát szólította, de a hívásra ezúttal sem érkezett vá-
lasz, csupán víz csöpögését hallotta - valahol nyilván rosszul zárták el a csapot. 

Valami fölkeltette a figyelmét - a fényesen csillogó acélrostély közepén sötét foltot vett ész-
re. Rávilágított, közelebb hajolt, a mutatóujjával óvatosan megérintette. Jéghideg remegés futott 
végig a gerincén - a sötét folt vér volt. 

 
A vágóterem ajtajának csikordulására Carlos a fejcsontozó falához simult. Biztos volt, hogy 

a zaj az ismeretlen férfitól származik, akit a sötét folyosón látott meg először. 
Nem tudta, ki az idegen, és remélte, hogy csupán az irodákban fog szétnézni. Miután Kim a 

vágóterembe is bement, és Marsha nevét kiáltozta, már biztos volt abban, hogy őt is meg kell ölnie. 
Carlosnak ez nem okozott gondot - hozzátartozott a munkájához. Ráadásul bízott abban, 

hogy ha elintézi, többet fog kapni, talán a kétszeresét is annak, amit ígértek. Az idegen termete, 
ereje miatt sem aggódott. Helyzeti előnyben volt, mivel a férfi nem számított rá, és ami ennél is 
fontosabb, megnyugtatóan a kezébe simuló, kedvenc késével dolgozhatott. 

Óvatosan előrehajolt, és kinézett a vágóterembe. A fénysugár pontosan jelezte, merre jár az 
idegen - az ő munkahelyénél volt éppen, a gép melletti fémrostélyt nézte meg közelebbről. 

A fénypászma váratlanul feléje mozdult, úgyhogy sietve vissza kellett húzódnia. Szerencséje 
volt, a kést is sikerült idejében visszarántania, a pengéje nem villant meg. Az idegen az elemlámpát 
maga előtt mozgatva továbbindult. 

Carlos a falhoz simult, izmait megfeszítve várta a fejcsontozó felé tartó férfit. A rendületle-
nül közeledő fénytől a pulzusa felgyorsult, bizsergés áradt szét a testében. Carlos szerette ezt az 
érzést. 

 
Kim tudta, hogy a vágóhídon aznap dolgoztak, úgyhogy semmi meglepő sincs abban, ha va-

lahol vért talál. A folt azonban frissnek látszott, a vér még nem alvadt meg. A puszta gondolatát is 
gyűlölte annak, hogy esetleg Marshától származhat, és a lehetőség, hogy mégis, ismét perzselő in-
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dulatot keltett benne. A korábbinál is sürgetőbb vágyat érzett, hogy megtalálja, és ha valami baja 
esett, leszámoljon azzal, aki bántotta. 

Miután átkutatta a vágócsarnokot, Kim úgy döntött, a terebélyes üzemépület többi részében 
is szétnéz. A nyitott ajtó felé indult, egy pillanatra sem feledkezve meg arról, vagy azokról, akik 
miatt a vérfolt odakerült a rácsra. 

Kizárólag ennék az éberségnek köszönhette, hogy megmenekült. A szeme sarkából hirtelen 
mozdulatot látott, és reflexszerűen előrevetette magát, hogy a hosszú nyelű elemlámpát oldalra tart-
va kivédje a döfést. 

Carlos az árnyékból elrugaszkodva Kim oldalába akarta vágni a kést, hogy aztán rögtön 
vissza is rántsa. Arra számított, hogy áldozata tehetetlenné válik, és könnyen végezni tud vele, a 
penge azonban nem ért célba, csupán Kim kézfején ejtett sebet. 

Miközben a mexikói az egyensúlyát próbálta visszanyerni, Kim feléje csapott az elemlám-
pával. Jókora ütés volt, de nem okozott komolyabb sérülést, csupán kibillentette az egyensúlyából 
Carlost, és a padlóra küldte. A férfi elesését kihasználva Kim vadul előrelendült, a fejcsontozóból a 
szomszédos testcsontozó felé véve az irányt. A helyiség csaknem akkora volt, mint a vágócsarnok, 
és sötétebbnek látszott. Hosszú, rozsdamentes acélból készült asztalok és szállítószalagok labirintu-
sából állt, ami fölött rácspallók futottak keresztbe - ezekről figyelték a munkavezetők, hogy beosz-
tottjaik az előírásnak megfelelően választják-e le az eléjük kerülő fél és negyed marhákról a külön-
böző célokra szánt húsdarabokat. 

Kim lázas sietséggel kutatott valamilyen fegyver után, hogy szembeszállhasson a borotva-
éles késsel. Az elemlámpát nem merte felkapcsolni, vakon tapogatózott az asztalok között, és nem 
talált semmit. 

Nagy, üres műanyagtartályt lökött meg tapogatózás közben, és lázasan utánakapott, hogy ne 
csörögjön, ne árulja el üldözőjének, hol van. A fejcsontozó mellett, a hátulról érkező halvány de-
rengésben egy pillanatig tisztán látta a késes férfit, mielőtt az alakja beleolvadt volna a sötétbe. 

Kim annyira félt, hogy egész testében remegett. Borotvaéles késsel fölfegyverkezett gyilkos 
üldözte a sötét, számára tökéletesen idegen helyen, ahonnan nem ismerte a kivezető utat. Tisztában 
volt azzal, hogy az egyetlen lehetőséget az jelenti a számára, ha sikerül elrejtőznie. Nem engedhette, 
hogy a férfi megközelítse. Bár az első döfést elkerülte, tudta, hogy a következő alkalommal nem 
lesz ilyen szerencsés. 

A váratlanul bekapcsolt elektromos berendezéstől származó éles hang annyira meglepte, 
hogy görcsösen összerándult. Körülötte a szállítószalagok csikorogva nekilódultak, ugyanakkor éles 
fény árasztotta el a helyiséget. Kim gyomra megemelkedett, a szíve a torkában dobogott. Esélye, 
hogy észrevétlen maradjon a labirintusra emlékeztető teremben, szempillantás alatt szertefoszlott. 

Amennyire csak tudott, megpróbált lekushadni a műanyag tartály mögé. A csontozó asztalok 
alatt körbenézve egyenletesen mozgó lábakat látott. A tetovált karú férfi mindkét kezét maga elé 
emelve, lassan haladt előre az első soron. A jobbjában tartott kés hosszú, nagy ívben hajlított, kiszé-
lesedő pengéjű volt, a leginkább a machetére emlékeztette Kimet. 

Pánikba esett, Carlos már a szomszédos sorban járt. Kimnek csöppnyi kétsége sem maradt, 
hogy fölfedezi, mihelyt megkerüli a sarkot, és belép az átjáróba, amelyikben meghúzódott. Legfel-
jebb másodpercek hiányoztak ahhoz, hogy megtörténjen. 

Kim a rémület parancsának engedelmeskedve felpattant, és felkapta a műanyag tartályt. A 
vad kelta harcosok üvöltésével előrelendült, és a tartályt maga előtt tartva nekirontott üldözőjének. 

Carlost váratlanul érte ugyan a támadás, de maradt annyi lélekjelenléte, hogy a kését erősen 
megmarkolva, ne engedje kiütni a kezéből. 

Kim nem tudott megállni, a lendület tovább sodorta. Elhajította a tartályt, és minden erejét 
összeszedve vadul vágtatott. Tudta, hogy csak fellöknie sikerült az üldözőjét, és az, mihelyt magá-
hoz tér, ismét utána veti magát. Egyetlen igazi esélye a menekülés volt. Az ajtó nélküli átjárón ke-
resztülvágtatva hideg, párás, gyöngén megvilágított helyiségben találta magát, a mennyezet alatt 
futó szállítószalag jókora kampóira akasztott, félbevágott marhatestek között. 

Lélekszakadva futott előre, keresve a helyet, ahol elrejtőzhet. A hűtőteremben olyan hideg 
volt, hogy a lehelet megdermedt a levegőben. Lázasan jobbra-balra tekingetve a kijáratot jelző vö-
rös fényen akadt meg a szeme. Nyílegyenesen oda vágtatott, hogy aztán mélységesen csalódva ta-
pasztalja: az ajtón nehéz lakat és vastag lánc van, szerszámmal is nehéz volna kinyitni. 
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Egyelőre elég távolról, de már eltéveszthetetlenül hallotta üldözője lépteinek koppanását. A 
hang erősödött, jelezve, hogy a gyilkos közeledik hozzá, és ettől ismét pánikba esett. A teremben a 
fal mentén lázas sietséggel menekülve újabb kijáratot talált, ám ezen is nehéz vaslánc volt. 

Kim elbátortalanodva ment tovább. A helyiség hatalmasnak látszott, jó néhány másodperc 
kellett, míg a szállítószalag és a fal közötti keskeny folyosón elért a sarokig, ott aztán derékszögben 
elfordult. Itt már több volt a hely, könnyebben tudott haladni, és mielőtt a termet középen kettészelő 
folyosóhoz ért volna, újabb ajtót talált. Megpróbálkozott a kilinccsel, ami nagy megkönnyebbülésé-
re engedett. Sötét helyiségbe jutott, de az ajtó mellett talált egy villanykapcsolót, és felkattintotta. A 
hirtelen támadt fényben erősen pislogva polcokkal zsúfolt, jókora raktárhelyiségben találta magát. 

Azzal a kétségbeesett reménnyel futott tovább, hogy talál valami fegyvernek alkalmas szer-
számot, amivel megvédheti magát. Lázasan kutatott maga körül, de nem volt szerencséje, kis mére-
tű, könnyű gépalkatrészeket talált csak, és egy dobozra való emblémát, amit a USDA ellenőrei 
használtak a húsáru megjelölésére. Az egyetlen, védekezési eszközként számba jöhető tárgy az 
egyik sarokba támasztott seprű volt. 

Gondolva, hogy az is jobb, mint a semmi, Kim vadul érte kapott. A terem elejében járt, ami-
kor ismét meghallotta üldözője lépteit. A férfi közel volt, a hangból ítélve a szomszédos terem kö-
zépső során haladt felé. 

Újból pánikba esve Kim a raktár ajtaja felé osont, vigyázva, hogy minél kisebb zajt csapjon. 
Az ajtóhoz érve maga élé kapta a seprűt, és amennyire csak tudott, megpróbált belesimulni a falba. 

A közeledő léptek megálltak, a férfi valamiért dühösen káromkodott, majd gyorsabb ütemre 
váltva továbbment, és csak az ajtó előtt torpant meg újból. 

Kim a lélegzetét is visszafojtva várt, vadul markolta a seprűnyelet. Iszonytatóan hosszú, 
örökkévalóságnak tetsző pillanatig semmi nem történt, aztán az ajtó lassan megmozdult. Üldözője 
be akart lépni a raktárba. 

A szíve olyan hevesen dobogott, hogy csodával határos módon maradhatott csak a helyén. 
Az ajtó kitárult. Abban a pillanatban, amikor idegszálai megérezték; hogy a férfi előrelép, Kim ösz-
szeszorította a fogát, és a mozdulatba teljes erejét beleadva meglendítette a seprűt. Szerencséje volt, 
a fején találta a férfit, és mivel az nem volt felkészülve a támadásra, visszalódította a másik helyi-
ségbe. Az ütés olyan váratlanul érte, hogy esés közben a kését is kiejtette a kezéből, a penge éles 
pendüléssel a betonpadlóra esett. 

A seprűt baljában tartva Kim érte ugrott, felmarkolta, és egy pillanatra mozdulatlanná mere-
vedett - a fogásából rájött, hogy nem kés, csupán hosszú, hengeres nyelű elemlámpa. 

- Állj! - hallotta háta mögül a határozott parancsot. Felállt, megfordult, és mivel másik lám-
pa éles fénysugara vetült rá, önkéntelenül a szeme elé kapta a kezét. A szeme sarkából látta a beto-
non elterülő férfit - nem a mexikói volt, a Higgins és Hancock barna egyeningét viselte. A bizton-
sági őr mindkét tenyerét fájó arcához szorította, ujjai közül vér csordult elő, jelezve, hogy betört az 
orra. 

- Dobja el azt a seprűt! - hallatszott hátulról az újabb parancs. 
Kim mindkét tenyerét kinyitotta - a seprű és az elemlámpa nagyot koppant a betonon. 
Az éles fénypászma lejjebb siklott a testén, a látását visszanyerve óriási megkönnyebbülés-

sel fedezte föl, hogy két rendőrrel áll szemközt. Egyiknél volt a lámpa, a másik két marokra fogva 
egyenesen rátartotta a revolverét. 

- Hála istennek! - nyögött fel Kim nem egészen három méterről a fegyver feketén tátongó 
csövébe bámulva. 

- Pofa be! - ordított rá idegesen a rendőr - Álljon a falhoz, és emelje föl a kezét! 
Kim sokkal boldogabb volt, semhogy eszébe jusson megtagadni a parancsot. Kilépett a rak-

tárból, és ahogy a filmekben látta, szétterpesztett ujjakkal a falhoz tapasztotta a tenyerét. 
- Motozd meg! 
Kim érezte, amint a tapogatózó kéz megvizsgálja a hónalját, végigfut a törzsén, lábszárain. 
- Tiszta - jelentette a vizsgálatot végző rendőr. - Forduljon meg! 
Kim, magasra tartva a kezét, rögtön engedelmeskedett, nehogy a szándéka felől bármilyen 

kétséget ébresszen. Olyan közel volt a rendőrökhöz, hogy a kitűzőjükről le tudta olvasni a nevüket. 
A fegyvert markolót Douglas Fosternek hívták, a társát Leroy McHalversonnak. A biztonsági őr is 
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felállt közben, és zsebkendőjét az orrához szorítva megpróbálta elállítani a vérzést. Nem volt sze-
rencséje - a cirokszálakat összeszorító fémrész találta telibe. 

- Bilincseld meg! - adta ki az utasítást társának Foster. 
- Hé, várjanak! - tiltakozott Kim. - Ne engem bilincseljenek meg! 
- Tényleg? - kérdezte gúnyosan a rendőr. - Tud talán jobbat? 
- Van itt egy ember - folytatta izgatottan Kim. - Sötét hajú, sovány fickó, tetovált karral, 

nagy késsel. 
- Biztosan hokiálarcot visel - vágott közbe Foster -, és Jason a becsületes neve. 
- Komolyan beszélek! - tiltakozott Kim. - Marsha Baldwin miatt vagyok itt. 
A két rendőr sokatmondóan egymásra nézett. 
- Komolyan! A USDA ellenőre. Bejött, mert sürgős dolga volt. Telefonon beszéltünk éppen, 

amikor valaki megtámadta. Üvegcsörömpölést hallottam, és dulakodás zaját. Iderohantam, hogy 
segítsek neki, de egy késes férfi megtámadott, valószínűleg ugyanaz, aki Ms. Baldwint. 

A rendőröket szemmel láthatóan nem győzte meg az, amit hallottak. 
- Nézzék! A University Med Center sebészorvosa vagyok - folytatta Kim. Kotorászni kez-

dett mocskos fehér köpenye zsebében, mire Foster ujjai azonnal megfeszültek a revolveren. Kim 
látta a mozdulatot, de nem rántotta vissza a kezét, és sikerült is előhalásznia összegyűrt kórházi be-
lépőjét. A rendőr felé nyújtotta, de az nem vette el, intett a társának, hogy nézze meg ő. 

- Hitelesnek tűnik - mondta rövid vizsgálódás után McHalverson. 
- Persze, hogy hiteles! - vágta rá Kim. 
- Mondja, maguknál orvosoknál az a legújabb divat, hogy nem törődnek a külsejükkel? - 

kérdezte Foster. 
Kim végigsimította az arcát borító sörtét, végignézett szennyes, gyűrött öltözékén. Utoljára 

péntek reggel zuhanyozott, és vett tiszta ruhát. - Tudom, hogy nem túl bizalomgerjesztő a külsőm - 
mondta bocsánatkérőn. - Meg tudom magyarázni, de ennél most fontosabb, hogy hol van Ms. 
Baldwin és az a késes férfi. 

- Mit szól hozzá, Curt? - kérdezte Foster a Higgins és Hancock biztonsági őrét. - Látta a 
USDA ellenőrét, vagy azt a sötét, tetovált pasast? 

- Fogalmam sincs, miről beszélnek - válaszolta Curt. - Háromkor kezdtem a melót, és azóta 
nem jártak itt ilyen fazonok. 

- Nincs szerencséje, öregem! - fordult Kimhez a rendőr, majd teljes magabiztossággal a tár-
sára nézett. - Bilincseld meg! 

- Várjon! - tiltakozott Kim. - A másik teremben vért láttam, ami lehet, hogy Ms. Baldwiné. 
- Hol? - kérdezte Foster. 
- Az egyik gép mellett, a rácspallón. Jöjjenek, megmutatom. 
- Vágóhídon vagyunk - jegyezte meg a biztonsági őr. - Itt mindig akad vér. 
- Ez frissnek látszott. 
- Bilincset rá, aztán menjünk, nézzük meg! - adta ki az utasítást a társának Foster. 
Kim hagyta, hogy hátrabilincseljék a kezét, és engedelmesen elindult a rendőrök előtt. A 

csontozóban az őr szólt, hogy várjanak kicsit, hadd állítsa le a szállítószalagot. 
- A késes férfi kapcsolta be - mondta Kim, megragadva az újabb alkalmat, hogy az igazát 

bizonyítsa. 
- Persze! 
Nem vitatkozott tovább, az egyik csontozó asztal alá gurult műanyag tartályról sem szólt, 

mivel biztos volt abban, a vérfolt önmagában is meggyőzi a rendőröket az igazáról. 
A rácshoz vezette őket, és tekintetével a biztonsági őr elemlámpájának fénysugarát követve 

elhűlve látta, hogy a vérfolt eltűnt. 
- Itt volt! - mondta hitetlenül rázva a fejét. - Valaki letörölte. 
- Biztosan a késes férfi - válaszolta kuncogva McHalverson. 
- Ki más? - csatlakozott hozzá a másik rendőr. 
- Várjanak! - Kim kezdett kétségbeesni. Lázasan törte a fejét, mivel győzhetné meg őket. - A 

telefon! Ms. Baldwin mobiltelefonon hívott, és a nyilvántartóban hagyta a készüléket. 
- Ügyes - állapította meg Foster. - El kell ismerni, vannak jó ötletei. Megnézhetnénk? - kér-

dezte a biztonsági őrtől. - Útba esik? 
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- Persze - válaszolta Curt. 
Hármasban az irattár félé indultak, McHalverson pedig visszament a járőrkocsihoz, hogy rá-

dión beszéljen az őrszobával. A szobában Kimet újabb mellbe vágó meglepetés érte. A székek ren-
desen a helyükön álltak, és ami ennél is szörnyűbb volt, Marsha mobiltelefonjának nyoma veszett. - 
Esküszöm rá, hogy itt hevert! És a székek egy része is fel volt borulva. 

- Amikor benéztem, nem láttam semmilyen telefont - jelentette ki az őr -, a székek pedig a 
helyükön álltak. 

- És a betört üveg! - Kim a folyosóra nyíló ajtóra mutatott. - Egészen biztos vagyok benne, 
hogy annak a csörömpölését hallottam, miközben Marsha Baldwinnal beszéltünk. 

- Gondolom, ugyanaz törte be, aki az ablakot - válaszolta az őr. 
- Nem! Az ablakot én törtem be, de amikor ideértem, az ajtóüveg már hiányzott: Nézzék! A 

cserepek befelé hullottak. Bárki nyomta is be az üveget, kívülről csinálta. 
- Hmm. - Foster rendőr elgondolkodva nézegette a szétszóródott üvegcserepeket. - Lehet 

benne valami. 
- Ms. Baldwin kocsija! - támadt újabb ötlete Kimnek. - Kint kell lennie! Sárga Ford szedán, 

az épület végénél hagyta. 
Mielőtt Foster válaszolhatott volna az újabb felvetésre, McHalverson tért vissza széles, ka-

ján vigyorral az arcán. - Beszéltem a bentiekkel, és megkértem, nézzenek utána kicsit a doktor úr-
nak. Tudod, mit találtak? Priusza van, garázdaságért letartóztatták, de közben megtámadott egy 
rendőrt is. A bíró feltételesen helyezte csak szabadlábra. 

- Lám, lám! - Foster sokatmondóan megcsóválta a fejét. - Visszaeső! Na, jól van doki, elég 
ebből a marhaságból! Megyünk szépen az őrszobára. 

 
15. fejezet 

Január 25. vasárnap délelőtt 
 
Kimen a déjá vu érzése vett erőt. Ugyanabban a tárgyalóteremben volt, ugyanaz a bíró ült 

előtte a magas pulpituson, aki korábban. Egyetlen lényeges különbség volt csak: az időjárás. Ezúttal 
nem sütött odakint a nap, hófelhők borították az eget, és Harlowe bíró hangulata tökéletesen illett a 
szürke, borús naphoz. 

Kim Tracy mellett ült egy asztalnál, előttük Justin Devereau ügyvéd, Kim régi barátja állt. 
Arisztokratikus megjelenésű férfi volt, a Harvardon végzett, és megfogadta a szállóigévé vált, év-
százados tanácsot: "Próbálj szerencsét Nyugaton, fiatalember!" A város egyik legnagyobb, legsike-
resebb ügyvédi irodáját vezette, és százalékos arányban több ügyet vitt sikerre, mint a kollégái kö-
zül bárki. Ezen a délelőttön azonban gondterheltnek látszott, mivel meg kellett birkóznia Harlowe 
bíró szemmel látható ingerültségével is. 

Kim - miután ugyanabban az öltözékben újabb éjszakát töltött az őrszobán - gyalázatosabbul 
nézett ki, mint azelőtt bármikor. Nem fürdött, nem borotválkozott már jó ideje, és ideges is volt, 
aggódott a tárgyalás kimenetele miatt. Semmiképpen sem akart börtönbe vonulni. 

Devereau diszkréten megköszörülte a torkát. - Engedje meg bíró úr, hogy rámutassak: dr. 
Kim Reggis a kislánya tragikus haláláig azok közé tartozott, akiket a társadalom biztos pilléreiként 
szoktunk emlegetni. 

- Ügyvéd úr, a vádlott a kislánya betegségére hivatkozott tegnap is, amikor megjelent ugyan-
ezen bíróság előtt, hogy számot adjon minősíthetetlen randalírozásáról - válaszolta türelmetlenül 
Harlowe. - Ha már hétvégén dolgoznom kell, nem szeretem kétszer ugyanazt az arcot látni. Az a 
kellemetlen érzésem támad, hogy tévedtem, amikor az első kihágás után szabadon engedtem az 
illetőt. 

- Dr. Reggist rettentően megviselte a kislánya halála, bíró úr! - tartott ki érve mellett az ügy-
véd. 

- Tökéletesen megértem - jelentette ki Harlowe. - A kérdés csupán az, hogy pillanatnyi álla-
potában nem jelent-e veszélyt a társadalomra. 

- Eltévelyedésről van szó csupán, uram, amely nem fog megismétlődni. Mint ön is hallhatta, 
dr. Reggis végtelenül sajnálja durva kihágását. 
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Harlowe bíró a szemüvegével játszadozva figyelte Kimet, és magában elismerte, valóban 
bűnbánónak tűnik. És szánalmasnak. Tracyre pillantott; az asszony jelenléte és volt férje melletti 
határozott kiállása mély benyomást tett rá. 

- Rendben van - mondta viszonylag rövid ideig tartó latolgatás után. - Óvadék ellenében 
szabadlábra helyezem. De ne essen tévedésbe ügyvéd úr, nem a maga "borostyánligás" szóvirágai 
vettek rá arra, hogy ezt csináljam, hanem dr. Reggis volt feleségének nyilvánvaló készsége, hogy a 
vádlott mellett tanúskodjon. Az óvadék összege ötszázezer dollár, a tárgyalást mához négy hétre 
elnapolom. A következőt! 

Harlowe bíró határozott mozdulattal a pulpitushoz ütötte a kalapácsot, és már nyúlt is az 
újabb iratért. 

- Bocsásson meg, bíró úr! - fordult hozzá Devereau. - Védencem esetében szökéstől nem 
kell tartani, úgyhogy az ötszázezer dolláros óvadékot indokolatlanul nagynak tartjuk. 

A bíró szemüvegének pereme fölött szúrós pillantást vetett az ügyvédre, és hogy véleménye 
felől a legcsekélyebb kétség sem maradjon, rosszallóan felvonta a szemöldökét. - Hajlandó vagyok 
úgy tenni, mintha ez a kijelentés el sem hangzott volna - mondta. - Azt tanácsolom, ne kísértse vé-
dence szerencséjét, ügyvéd úr! A következőt! 

Devereau vállat vont, és a további kísérletezésről lemondva Kimhez és Tracyhez lépett. Si-
etve összeszedte az iratait, és kivezette őket a tárgyalóteremből. 

Devereau segítségével viszonylag hamar elintézték az óvadék befizetését, és félóra múlva 
már kint is voltak a bíróság épületéből. Komor, felhős ég alatt baktattak le a bejárati lépcsőn, körü-
löttük néhány kósza hópehely szállingózott. 

- Eleinte attól féltem, hogy óvadék ellenében sem lesz hajlandó szabadlábra helyezni - 
mondta az ügyvéd. - Vedd úgy, hogy piszkosul nagy szerencséd volt! 

- Tekintettel a körülményekre, nem lesz könnyű - válaszolta lehangolva Kim. - Nagyon 
küszönöm a segítséget! Ne haragudj, hogy tönkretettem a vasárnapodat! 

- Semmi gond - hárította el a bocsánatkérést a barátja. - Rettenetesen sajnálom, ami 
Beckyvel történt. Fogadjátok legőszintébb részvétemet. 

Kim és Tracy egyszerre köszönte meg az együttérzést. - Hát, akkor én megyek is. - 
Devereau búcsúzásképpen megérintette kalapja karimáját. - Nemsokára találkozunk. Addig is, a 
legjobbakat! 

Megcsókolta Tracyt, Kimmel keményen kezet rázott, és csak azután indult el, de pár lépés 
után megtorpant. - Egy jó tanács, Kim - szólt vissza a barátjának. - Vigyázz, hogy ne tartóztassanak 
le ismét! Ha mégis, óvadék ellenében sem foglak tudni szabadlábra helyeztetni. Három egymás 
utáni letartóztatás már külön kategória, függetlenül attól, miért került rájuk sor. 

- Értem. Vigyázni fogok - ígérte Kim. 
Megvárták Tracyvel, amíg az ügyvéd hallótávolságon kívül ért, és csak aztán fordultak 

egymáshoz. 
- Most pedig szeretném hallani, hogy pontosan mi történt - mondta az asszony. 
- Elmondok mindent, amit tudok - válaszolta tompán Kim -, de közben kerítsük elő a kocsi-

mat! Elvinnél a Higgins és Hancockhoz? 
- Persze. Pontosan azt terveztem. 
- Útközben majd beszélgetünk. 
Az úttesten átkelve a parkolóba mentek. 
- Ez a legszörnyűbb rémálom! - fakadt fel Kimből a keserűség, miután beültek az asszony 

kocsijába. 
- Ahogy tegnap este is mondtam, mindkettőnknek segítségre van szükségünk, és valószínű, 

hogy csak egymástól kaphatjuk meg - felelte Tracy. 
- Biztosan őrültségnek tartod, hogy így belevetettem magam ebbe a kólibaktérium elleni ke-

resztes hadjáratba - jegyezte meg mély sóhaj kíséretében Kim. - A lányunk meghalt, én pedig titkos 
ügynököt játszom, mások szennyese után kutatok. Évekig azzal büszkélkedtem - folytatta fejcsó-
válva -, hogy én vagyok az erős, a határozott, de már látom, hogy igazából te vagy az erősebb. Tu-
dom, egyszer szembe kell néznem a ténnyel, hogy Becky meghalt, de egyelőre képtelen vagyok rá. 
Remélem megérted, hogy nem tudok megbirkózni vele. 
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Tracy nem válaszolt rögtön, csak szelíden Kim térdére rakta a kezét. - Megértelek - mondta 
néhány másodpercnyi hallgatás után. - Nem akarlak siettetni, és még segítek is, amennyire tudok. 
Becky halálával azonban előbb-utóbb szembe kell nézned. 

- Tudom - válaszolta nagyon halkan Kim. - És köszönöm. 
Hamar megtették az utat, közben Kim elmondott mindent attól a pillanattól, hogy Marsha 

felbukkant nála, egészen a rendőrök érkezéséig, és a letartóztatásáig. A késes emberről hallva Tracy 
elrémült, és még jobban megrémült, amikor Kim kezén a vágást is meglátta. 

- Hogyan nézett ki? - kérdezte félősen megborzongva. Nehezen tudta elképzelni, milyen ér-
zés az elnéptelenedett vágóhídon késes gyilkos elől menekülni. 

- Az egész olyan váratlanul jött, és nagyon gyorsan játszódott le - válaszolta Kim. - Nem 
tudtam igazán jól megfigyelni. 

- Öreg volt? Fiatal? - faggatta Tracy. - Magas vagy alacsony? - Valamilyen számára is érthe-
tetlen okból szeretett volna pontos személyleírást kapni az illetőről. 

- Sötét - összegezte az emlékezetében megmaradt tulajdonságát Kim. - Sötét bőrű és sötét 
hajú. Mexikói lehetett, mindenesetre latin-amerikai. Sovány, de izmos, sok tetoválással. 

- Miért nem mondtad ezt el Justinnek? 
- Lett volna értelme? 
- Továbbadhatta volna a bírónak - érvelt Tracy. 
- És? Nem javított volna semmit a helyzetemen, sőt, még az is lehet, hogy tovább rontotta 

volna. Arra gondolok, hogy az egész olyan hihetetlenül hangzik, és különben is, szabadulni akartam 
a bíróságról minél előbb, hogy kitaláljam, mit tegyek. 

- Úgy gondolod tehát, hogy Marsha Baldwin változatlanul a Higgins és Hancockban van? - 
kérdezte Tracy. - Esetleg akarata ellenére tartják fogva? 

- Vagy annál is szörnyűbb dolog történt vele. Ha valóban emberi vér volt, amit láttam, akkor 
meg is ölhették. 

- Nem tudom, mit mondjak - vallotta be az asszony. 
- Én sem - ismerte el Kim. - Remélem, sikerült elmenekülnie. Föl kellene hívnom az üzenet-

rögzítőmet. Talán jelentkezett, amíg a bíróságon voltunk. 
Tracy kivette a tartójából a mobiltelefont, és a férfi kezébe nyomta. Kim rögtön tárcsázott, 

némán figyelt pár másodpercig, majd visszarakta helyére a készüléket. 
- Mi az? - kérdezte Tracy. 
Kim letörve csóválta a fejét. - Nincs szerencsénk - felelte. - Csak Ginger jelentkezett. 
- Mondd el még egyszer pontosan, mit hallottál, amikor utoljára beszéltetek! - biztatta az 

asszony. 
- Üvegcsörömpölést, rögtön azután, hogy azt mondta, valaki van az ajtónál. Utána nagy zajt 

- nyilván a felborogatott székektől származott. Biztosan menekült az elől, aki berontott a szobába. 
- Elmondtad ezt a rendőröknek is? - kérdezte Tracy. 
- Persze! Nem hitték el, és ezért különösebben nem is hibáztatom őket. Nyilván azt hiszik, 

hogy dilis vagyok. Meg akartam mutatni a telefont, de az addigra eltűnt. Az autó sem volt a parko-
lóban, amikor kimentünk. 

- Nem lehet, hogy Marsha magához vette a telefont és elhajtott? - kérdezte az asszony. 
- Nagyon szeretném, ha kiderülne, hogy igaz - sóhajtotta Kim. - A puszta gondolatától is el-

borzadok, mi történhetett vele, és nem vagyok képes szabadulni az érzéstől, hogy én sodortam baj-
ba. 

- Nem kényszerítetted semmi olyasmire, amit nem akart. Kevés időt töltöttünk együtt, de 
nem olyannak tűnt, mint akit bármire kényszeríteni lehet. 

- Szeretnék négyszemközt elbeszélgetni azzal a biztonsági őrrel - jelentette ki Kim. - Tagad-
ta ugyan, de neki tudnia kell, hogy Marsha ott volt. 

- Ha hazudott a rendőröknek, akkor neked sem ismerne be semmit - figyelmeztette Tracy. 
- Lehet, de akkor is lépni kell valamit. 
- Tudsz róla bármit? Mármint Marsháról. Hol lakik, honnan érkezett, van-e családja? 
- Szinte semmit azon kívül, hogy huszonkilenc éves és állatorvosi egyetemet végzett. 
- Kár - sóhajtotta Tracy. - Jó volna megbizonyosodni arról, eltűnt-e vagy sem. Ha igen, a 

rendőrség is kénytelen lesz figyelni arra, amit mondasz. 
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- Adtál egy ötletet! - mondta élénken Kim. - Mi volna, ha megkeresném Kelly Andersont, és 
segítséget kérnék tőle? 

- Nem rossz gondolat - ismerte el az asszony. - Kérdés persze, hogy hajlandó-e vállalni. 
- Ez csak akkor derül ki, ha beszélek vele. 
- Elég sok kellemetlenséget okozott már neked. Éppen ideje, hogy törlesszen valamit - jelen-

tette ki Tracy. 
- Ha a televízió felkapná a dolgot, az tényleg sokat számítana. Nemcsak Marsha szempont-

jából, hanem a fertőzött hús ügyében is. 
- Minél tovább töröm rajta a fejem, annál jobban tetszik az ötlet. Talán tudnék segíteni ab-

ban, hogy meggyőzd. 
Kim jóleső csodálkozással nézett volt feleségére - a válás, a gyerekelhelyezés körüli csatázá-

sok közben szinte meg is feledkezett arról, milyen szép. 
- Tudod, Tracy - mondta elgondolkodva -, igazán hálás vagyok, hogy elkísértél a bíróságra. 

Nemcsak azért, mert segítettél összeszedni az óvadékra valót, hanem mert mindazok után, ami tör-
tént közöttünk, hajlandó vagy mellém állni. 

Tracy meglepődve nézett a férfira - a kijelentés csöppet sem illett hozzá, ugyanakkor a te-
kintete arról tanúskodott, hogy őszintén beszél. - Igazán kedves, hogy ezt mondod - felelte. 

- Nemcsak mondom, így is érzem. 
- Ennek külön örülök. Nem emlékszem már, mikor köszöntél meg utoljára bármit. Valószí-

nűleg azelőtt, hogy összeházasodtunk. 
- Igazad van - ismerte be Kim. - Tegnap éjjel, a rendőrségi fogdában volt időm gondolkodni. 

Az utóbbi huszonnégy óra eseményei, és különösen az, ami Beckyvel történt, rádöbbentettek bizo-
nyos dolgokra. 

- Rádöbbentettek? 
- Igen. Arra, hogy valójában mi a fontos az életben. Tudom, szenvelgésnek tűnik, amit mon-

dok, de tényleg beláttam, hogy óriási hibát követtem el. Túl sokat törődtem a karrieremmel, a 
szakmai versennyel, és keveset a családdal. Kettőnkkel. 

- Örülök, hogy így látod. - Tracy alig tudott magához térni a csodálkozástól. Kimet mintha 
kicserélték volna, egészen más volt, mint az a férfi, akitől nemrég vált el. 

- Azt hiszem, nagyon önző voltam - folytatta Kim. - Ez most furán hangzik, mivel az önzé-
semet egyfolytában az önzetlen, önfeláldozó orvos szerepét játszva próbáltam leplezni. Gyerekként 
viselkedtem, állandóan elismerésre, biztatásra vágytam, és tulajdonképpen ezért küzdöttem orvos-
ként is. Csak sajnálni tudom, és szégyellem miatta magamat. Szeretnék bocsánatot kérni tőled, és 
visszahozni az elpocsékolt éveket. 

- Nem is tudom, mit mondjak - válaszolta igazán meglepődve Tracy. - Elfogadom a bocsá-
natkérést, és őszintén örülök neki. 

- Köszönöm - mondta természetes hangon Kim. Mozdulatlanul ült, a szélvédőn keresztül a 
Higgins és Hancock hóval vastagon lepett, közeledő üzemcsarnokát figyelte. 

- Ez az? - kérdezte az asszony. 
- Igen. Majd szólok, hol kanyarodj be a parkolóba. A főbejárattal szemben lesz az autóm, le-

galábbis ott hagytam. 
Tracy pontosan követte az utasítást, és a manőver után egyből meg is pillantotta Kim kocsi-

ját. Magányosan állt a parkoló közepén, távol két bent álló autótól. 
- Marsha kocsija pontosan ott állt, ahol azok - mondta feléjük mutatva Kim. - Arra lehet a 

személyzeti bejárat. 
Tracy a kocsihoz kanyarodott, megállt, berántotta a kéziféket. 
Kim megmutatta az előző este betört, azóta furnérlemezzel lezárt ablakot. Korábban beszá-

molt már, hogy egy kővel csinált magának utat az elhagyatottnak látszó épületbe. 
- Mi a következő lépés? - kérdezte Tracy. 
- Be kell mennem a kórházba - válaszolta sóhajtva Kim. - Tom vállalta ugyan, hogy törődik 

a betegeimmel, de már nekem is rájuk kell néznem. Utána elmegyek Kelly Andersonhoz, véletlenül 
tudom, hol lakik. 

- Döntenünk kell Beckyvel kapcsolatban. 
Kim bólintott ugyan a megjegyzésre, de nem nézett Tracyre, tekintete a távolba meredt. 
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- Tudom, hogy nehéz - folytatta az asszony. - De mégis intézkednünk kell a temetése felől. 
Még segíthet is abban, hogy feldolgozzuk magunkban a történteket. 

Kim az ajkába harapva tovább hallgatott. 
- A gyászhoz hozzátartozik a dühös indulat, a tények makacs tagadása - mondta Tracy, miu-

tán megbizonyosodott, hogy hiába vár választ. - Ugyanakkor bármilyen nehéz hivatkozni rá, azt kell 
mondjam, vannak kötelességeink, amelyeknek feltétlenül eleget kell tennünk. 

Kim végre megmozdult, és könnytől csillogó szemét az asszonyra emelte. 
- Igazad van - ismerte be halkan. - Mégis szükségem volna még kis időre. Túl nagy kérés 

lenne, ha azt mondanám, intézd el nélkülem a temetést? Tudom, milyen sokat kérek. Mindent elfo-
gadok úgy, ahogy csinálod, és természetesen ott leszek, amikor kell. Szeretnék azonban minél előbb 
beszélni Kelly Andersonnal. 

Tracy idegesen dobolt a kormányon, közben azt latolgatta, mit is feleljen. Első gondolata az 
volt, hogy nemet mond, szemére veti Kimnek, hogy ismét önzően viselkedik, de aztán meggondolta 
magát. Bár nyomasztónak érezte a feladatot, hogy egyedül intézkedjen, fontosabbnak tartotta a férfi 
jelenlétét a temetésen, mint azt, hogy részt vegyen az elkerülhetetlen hivatalos ügyintézésben. Azzal 
is tisztában volt, hogy pillanatnyilag ő az erősebb, ő tud - ebben az ügyben - határozottabban csele-
kedni. 

- Mindegy, milyen napot választok? - kérdezte. - Dönthetek egyedül a szertartásról? 
- Teljesen rád bízom. 
- Rendben van, de ígérd meg, hogy azonnal felhívsz, mihelyt hazaérsz! 
- Megígérem. - Mielőtt kiszállt volna a kocsiból, Kim Tracy karjáért nyúlt, és megszorította. 
- Megvárom, hogy beindítsd a kocsit - szólt utána az asszony. 
- Jó ötlet. Köszönöm. - Kim becsapta maga után az ajtót, és búcsút intve az autójához indult. 
Tracy viszonozta a köszönést, közben pedig azon gondolkodott, hogy helyesen cselekszik-e. 
 
A kocsi ajtaját kinyitva Kim nem szállt be rögtön. A Higgins és Hancock hatalmas épületére 

nézett, és megborzongva felidézte magában az előző este emlékeit. Újból átélte a rémületet, amit a 
késes férfi elől menekülve érzett. Olyan élmény volt, amiről tudta, hogy soha nem fogja elfelejteni. 

Már mozdult, hogy beüljön az autóba, de bizonytalankodva félbehagyta a mozdulatot. Eszé-
be jutott, hogy nem ártana beszélni az őrrel, hátha az meg tudja mondani, hol találja Curtot, az éj-
szakai ügyeletest. Hamar elhessegette azonban az ötletet, mert úgy érezte, Tracynek igaza volt: ha 
Curt hazudott a rendőröknek Marshával kapcsolatban, akkor neki sem lesz hajlandó megmondani az 
igazat. Már azt is könnyen elképzelhetőnek tartotta, hogy az őrnek jóval több köze van az előző esti 
hátborzongató eseményekhez, mint korábban hitte. 

Kim könnyen beindította a kocsit, intett Tracynek, és az asszony is jelzett, mielőtt kihajtott 
volna a parkolóból. Kim egyenletes távolságot tartva követte, közben legutóbbi beszélgetésükre 
gondolt. Bármennyire tragikomikusnak tetszett, úgy érezte, az utolsó néhány nap szörnyű esemé-
nyei - Becky halála, és az, hogy kis híján maga is meghalt - közelebb vitték Tracyhez, mint valaha 
volt. 

Az autópályán intettek búcsút egymásnak: Kim a dudát is megnyomta, Tracy pedig vála-
szolt, mielőtt rákanyarodott volna a házához vezető útra. Kim a kórházhoz legközelebbi kijáratot 
választotta. 

Vasárnap lévén, az orvosi parkoló csaknem üres volt, és majdnem a főbejáratig tudott men-
ni. A kocsiból kiszállva figyelmeztette magát; hogy legelőször is az orvosi öltözőbe kell mennie, 
hogy zuhanyozzon, megborotválkozzon, és fölvegye pénteken otthagyott, tisztességes utcai ruháját. 

 
Martha Tumbull és George Constantine egyaránt a hetvenes éveiben járt, és mindketten 

hosszú ideje dolgoztak önkéntesként a University Medical Center baráti körében. Megkapták a kór-
ház szolgálatában töltött évek elismeréseként járó jelvényt. Büszkén viselték, Martha rózsaszín se-
lyemblúzán, George pedig tengerkék zakója hajtókáján. 

Kedvenc feladatuknak tartották, ha az előcsarnokban, az információn dolgozhattak, és külö-
nösen vasárnaponként, amikor rajtuk kívül senki nem volt a pultban, önállóan végezhették a munká-
jukat. 
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Komolyan vették megbízatásukat, és nemcsak a kórház területi elrendezésével voltak ugyan-
úgy tisztában, mint a saját lakásukéval, hanem névről ismerték az ott dolgozókat is. Amikor Kim a 
lift felé menet elhaladt előttük, mindketten ismerősnek találták, bár nem voltak teljesen biztosak 
abban, hogy valóban az, akinek hiszik. 

- Jól láttam? Valóban dr. Reggis volt? - kérdezte halkan Martha. 
- Azt hiszem - válaszolta bizonytalanul George. - Úgy nézett ki a köpenye, mintha autókere-

ket cserélt volna. 
- A szakálla még rosszabb. Valakinek figyelmeztetnie kellene, hogy ne hanyagolja el a bo-

rotválkozást. 
- Várjunk csak! - kapott észbe George. - Nem arról volt szó, hogy figyelmeztetnünk kell dr. 

Biddle-t, ha dr. Reggis bejön? 
- Az tegnapra vonatkozott. Gondolja, hogy még ma is érvényes? - kérdezte Martha. 
- Biztos, ami biztos, én szólok - válaszolta George, és a pulton álló telefonért nyúlt. 
 
Kim megkönnyebbülésére a lift üresen érkezett a földszintre, és útközben sem állította meg 

senki, egyedül tudott fölmenni a sebészet emeletére. A várón áthaladva már nem volt ennyire sze-
rencsés - ügyeletes nővérek és altatóorvosok kávéztak éppen, amikor megjelent. Bár senki nem tett 
rá megjegyzést, érezte a kíváncsi pillantásokat. 

Megkönnyebbülve lépett be az öltözőbe, kerülve a kutató tekinteteket. Annak külön örült, 
hogy nem volt bent senki. Nem vesztegette az időt, a kórházi belépőjét, jegyzetlapjait, tollait kipa-
kolva a zsebeiből, gyorsan kibújt koszos öltözékéből, a fehérneműjét is levetette, és mindent behají-
tott a szennyeskosárba. 

Anyaszült meztelenül megállt egy pillanatra a jókora tükör előtt, és megnézte magát. Csöp-
pet sem volt elégedett a látvánnyal, amit nyújtott - az arcán a borosta feltűnő volt, szakállnak azon-
ban még jóindulattal sem lehetett nevezni. A haja is borzalmasan nézett ki - elöl csapzottan lapult a 
homlokához, de mivel elfeküdte, hátul felkunkorodott. 

Öltözőszekrényét kinyitva Kim előszedte a tisztálkodó szereit, sietve megborotválkozott, az-
tán egy flakon samponnal belépett a zuhany alá. 

Éppen az erős vízsugár alá tartotta a fejét, amikor hallotta, hogy valaki szólítja. Oldalra haj-
tott fejjel, de a szemét továbbra is szorosan zárva tartva hallgatózott. Valaki újból a nevét mondta - 
a hang inkább parancsoló volt, semmint barátságos. 

Kim kimosta a szeméből a szappant, és hátrafordult. A négy zuhanyrózsás, közös fülkétől 
pár lépésnyire dr. Forrester Biddle szívsebész főorvost és dr. Robert Rathbornt, a kórház 
orvosigazgatóját pillantotta meg. Különös párt alkottak - az aszkétikusan sovány Biddle ellentéte-
ként Rathborn kifejezetten hájas volt. 

- Dr. Reggis! - ismételte meg a felszólítást az orvosigazgató, mihelyt megbizonyosodott, 
hogy Kim rájuk figyel. - Az orvosi és ápolószemélyzet vezetőjeként kötelességem közölni magával, 
hogy átmenetileg az összes kórházi munkájával kapcsolatos kötelessége alól fel van mentve, és a 
hozzájuk kapcsolódó jogait sem gyakorolhatja. 

- Feltétlenül most kell ezt elmondania, amikor zuhanyozom? - kérdezte Kim. - Netán a mez-
telenségem érdekli? 

- Fölösleges gúnyolódnia! - szólt közbe dr. Biddle harapósan - Többször figyelmeztettem ar-
ra, dr. Reggis, hogy változtasson a magatartásán. 

- Nem tudtak volna öt percet várni? - érdeklődött ismét Kim. 
- Fontosnak tartottuk, hogy a lehető leghamarabb tájékoztassuk a döntésről - felelte 

Rathborn. 
- Indoka van? 
- Igen. A kislányán alkalmazott újjáélesztés idején tanúsított minősíthetetlen magatartása - 

folytatta az orvosigazgató. - Három orvos és két ápolónő nyújtott be panaszt maga ellen, mivel fizi-
kailag bántalmazta őket, és megakadályozta, hogy eleget tegyenek a kötelességüknek. 

- Felháborítónak tartom azt a felelőtlenséget is, amellyel nyitott szívmasszázst próbált al-
kalmazni a saját lányán - csatlakozott a főnökéhez dr. Biddle. - Véleményem szerint messze túllépte 
az elfogadható szakmai magatartás keretét. 
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- A halálán volt, Robert! - válaszolva sziszegve, összeszorított fogakkal Kim. - A külső 
masszázs nem ért semmit! A pupillái elhomályosultak! 

- Több hozzáértő szakorvos is volt a szobában - válaszolta fensőbbséges modorban dr. 
Rathborn. 

- És szart sem csináltak! - kiáltotta dühösen Kim. - Fogalmuk sem volt arról, mi történik! 
Nekem sem, amíg nem láttam a szívét. - A hangja elcsuklott, és hogy összeszedje magát, egy pilla-
natra kénytelen volt elfordítani a fejét. 

- Vizsgálatot indítunk maga ellen - jelentette ki az orvosigazgató. -A bizottság majd eldönti, 
nem jelent-e veszélyt a betegeire és esetleg önmagára nézve. Lehetőséget kap, hogy elmondja, ho-
gyan látja a történteket, de addig is, amíg a határozat meg nem születik, orvosi tevékenységet nem 
folytathat a kórházban, sebészi engedélyétől pedig, bármi legyen is a vizsgálat végeredménye, meg-
fosztjuk. 

- Köszönöm uraim, hogy voltak olyan kedvesek, és percnyi késedelem nélkül az irodámba 
fáradtak, közölni a jó hírt - jelentette ki szarkasztikusan Kim, és mélyen meg is hajolt. 

- A maga helyében nem gúnyolódnék! - figyelmeztette dühösen dr. Biddle. 
- Én sem - értett egyet dr. Rathborn. - A szerencsétlen incidensről és a döntésünkről is értesí-

teni fogjuk az Országos Gyógyászati Bizottságot. Könnyen előfordulhat, hogy örökre eltiltják min-
denfajta orvosi tevékenységtől. 

Kim nem válaszolt, megfordult, hogy odamutassa vendégeinek azt a testrészét, amelyről úgy 
érezte, pillanatnyilag a leghűbben ki tudja fejezni a véleményét. Lazán előredőlt, és újabb adag 
sampont dörzsölt a hajára. 

 
Az El Toro bár nappali megvilágításban nem is hasonlított éjszakai önmagához. A neoncső-

ből formált bika és a ritmusos, harsány spanyol zene nélkül lerobbant, elhagyatott kócerájnak tűnt. 
Hogy mégsem az, arról csupán a néptelen parkolóban szétdobált üres konzervdobozok tanúskodtak. 

Fekete Cherokee dzsipjének a kormánya mögül Shanahan O'Brian a fejét csóválva nézett 
körül a meglehetősen lehangoló helyen. Az esős, ködös idő sem tette vonzóbbá a képet. Mason biz-
tonsági főnöke Carlos viharvert, a környezethez tökéletesen illő furgonja mellett állt meg. 

A mexikói kiszállt a vezetőfülkéből, és odaballagott a dzsiphez. Az üveg visszaverte a külső 
fényt, és hiába próbált átnézni rajta, csupán a tükörképét látta, amíg O'Brian le nem eresztette az 
ablakot. 

Üdvözlést és magyarázatot nem is várva a biztonsági főnök gyűrött százdollárost nyomott a 
mexikói kezébe. Carlos megnézte, és értetlenül emelte fel a tekintetét. 

- Mi ez?! - kérdezte. - Kétszázat ígért! Elintéztem a nőt, ahogy megbeszéltük. 
- Elszartad a dolgot - válaszolt O'Brian. - Nem volt tiszta munka. Tudjuk, hogy a doktor is 

ott járt. Vele ugyanúgy végezned kellett volna. Tudtad, hogy a nőt keresi. 
- Megpróbáltam - védekezett Carlos. 
- Mi az, hogy megpróbáltad?! - kérdezte gúnyosan O'Brian. - Állítólag remekül bánsz a kés-

sel, a fickó pedig fegyvertelen volt. 
- Nem maradt rá időm. Amikor betörte az ablakot, működésbe hozta a riasztót, és a rendőrök 

odaértek, mielőtt végezhettem volna vele. Szerencse, hogy legalább a vért sikerült eltakarítanom, és 
rendet tudtam tenni. 

- Mit csináltál a nő kocsijával? - érdeklődött O'Brian. 
- Az unokatestvérem garázsában van. 
- Elhozzuk tőle. Nem akarom, hogy bárki használja. Lehet, hogy jeladó van benne. 
- Senki nem akar hozzányúlni - bizonygatta Carlos. - Mi a helyzet a telefonnal? 
- A kocsimban van. 
 - Hozd ide! - parancsolt a mexikóira a biztonsági főnök. Carlos visszament a kisteherautó-

hoz, kiemelte a készüléket, és visszasietett O'Brianhez. 
Az elvette, és hanyag mozdulattal a szomszédos ülésre dobta. - Remélem fölösleges meg-

kérdeznem, hogy használta-e valaki. 
Carlos igyekezett tökéletesen ártatlan arcot vágni, ellenben néma maradt. 
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O'Brian pillanatra behunyta a szemét, a homlokához kapott, és elképedve megcsóválta a fe-
jét. - Mondd, hogy nem használtad a készüléket! - szólt összeszorított fogakkal Carlosra, habár elő-
re tudta a választ. 

Mivel a mexikói nem válaszolt, dühösen tágra nyitotta a szemét, és indulatát nehezen fékez-
ve megkérdezte: - Kit hívtál fel? Nem tudod, hogy a telefonhívásokat ki lehet nyomozni? Hogy le-
hettél ilyen ostoba? 

- Anyámnak telefonáltam Mexikóba - válaszolta mélységes bűntudattal Carlos. 
O'Brian az égre pillantott, és azon kezdte törni a fejét, hogyan szabadulhatna meg tőle. Tisz-

tában volt azzal, hogy ilyen jellegű munkáknál, ha valami elromlik, az első fiaskót gyors egymás-
utánban követi a többi. 

- Anyámnak nincs telefonja - folytatta Carlos. - Az üzletet hívtam fel, ahol a húgom dolgo-
zik. 

- Milyen üzlet az?! - csapott le a válaszra O'Brian. 
- Nagy. Mindenfélét árulnak benne. 
- Olyasmi, mint az áruház? 
- Igen. 
- Mikor telefonáltál? - kérdezte a biztonsági főnök. 
- Tegnap éjjel. A bolt szombaton sokáig nyitva tart, és anyám mindig elmegy a húgomért, 

hogy hazakísérje. 
- Hol laknak? 
- Mexikóvárosban - felelte Carlos. 
O'Brian valamelyest megkönnyebbült - a világ legnépesebb városának egyik áruházához ve-

zető hívás a leggyakorlottabb rendőr számára sem lehetett használható nyom. 
- Máshová nem telefonáltál? 
- Nem - bizonygatta Carlos. - Csak oda. 
- Térjünk vissza a doktorhoz! - folytatta a faggatózást O'Brian. - Tudja, mi történt a nővel? 
- Talán. Látta a vért. 
- Akárhogyan is, veszélyes lehet. El kell intézni. Megkapod a maradék százat, és még há-

romszázat, ha vele is végzel. Vállalod? 
- Mikor? - kérdezett vissza Carlos. 
- Ma éjjel. Tudjuk hol lakik - a Balmoral nevű negyedben. Egyedül van - adta meg a Kimre 

vonatkozó felvilágosítást O'Brian. 
- Nem tudom. Jókora fickó. 
- Akinek olyan híre van, mint neked, annak nem jelenthet gondot - jelentette ki a biztonsági 

főnök. 
- Nem megölni lesz nehéz, hanem megszabadulni a hullától és a vértől. 
- Arra ne legyen gondod! Végezd el a munkát, és menj el onnan! Beállíthatod rablásnak is, 

magadhoz veheted a pénzét, egyéb értékeit. Arra ügyelj csak, hogy ne válj gyanússá! 
- Nem tudom - mondta bizonytalanul Carlos. - A rendőrök nem szeretik, ha mexikóiak 

mászkálnak a Balmoralban. Egyszer már igazoltatni akartak a környéken. 
- Figyelj ide! - O'Brian hangja kemény volt, a biztonsági főnök kezdte elveszíteni a türelmét. 

- Nincs más választásod! A tegnap esti melót elszúrtad. Bőven lett volna rá időd, hogy végezz a 
doktorral. Ráadásul, amennyire tudom, zöld kártyád sincs. 

Carlos hol az egyik, hol a másik lábára nehezedve dörzsölni kezdte a karját - nem volt kabát-
ja, meztelen felsőtestén továbbra is csak bőrmellényt viselt. 

- Pontosan hol lakik? - kérdezte némi gondolkodás után. - Na látod! Ezt már szeretem! - 
O'Brian kis méretű, gépelt lapot nyújtott ki az ablakon. 

 
Kórházi kötelességei alóli felmentéséről - így fogalmazott Robert Rathborn - tudomást sem 

véve Kim végigjárta a kórtermeket, megnézte a betegeit, és a pénteken operáltaknak szentelte a leg-
több időt. Tom Bridges, ahogy megígérte, mindegyiken lelkiismeretesen rajta tartotta a szemét, és 
Kim örült, hogy egyiknél sem lépett fel semmilyen komplikáció. Délután közepe volt már jócskán, 
mire végzett. 
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Eszébe jutott, hogy felhívja Kelly Andersont, és megbeszél vele egy találkozót, de aztán úgy 
döntött, jobb, ha elmegy hozzá. Ráadásul a telefonszámát nem tudta, és gyanította, tekintettel a ri-
porternő népszerűségére, hogy a telefonkönyvben sem szerepel. 

Kelly Anderson vidéki stílusú házban lakott, a város Christie Heights nevű negyedében. A 
környék nem számított olyan előkelőnek, mint a Balmoral, de megközelítette azt a szintet. A járda-
szegélyhez kanyarodva Kim leállította a motort, és kis ideig csak a házat nézte, bátorságot gyűjtött 
ahhoz, amit tenni készült: Kelly Andersonhoz segítségért folyamodni olyan volt számára, mint szö-
vetséget kötni az ördöggel. Érezte, hogy szüksége van a nőre, de ettől csöppet sem kedvelte jobban. 

A bejárathoz érve arra is rájött, hogy talán a küszöböt sem fogja átlépni. 
A csöngetésre Caroline, Kelly korához képest érett, felnőttes külsejű lánya nyitott ajtót. A 

gyereket megpillantva Kim néhány pillanatig szólni sem tudott - a kislányról azonnal eszébe jutott 
az intenzív kezelőben tehetetlenül fekvő Becky. 

A ház belsejéből férfihang hallatszott, azt kérdezte Caroline-tól, hogy ki csöngetett. 
- Nem tudom - kiabált vissza a lány. - Nem mond semmit. 
- Doktor Reggis vagyok - mutatkozott be végre Kim. 
Edgar Anderson bukkant fel a lánya mögött. Tudóskülsejű férfi volt, vastag, sötét keretes 

szemüvegben, túlméretezett, bőr könyökvédős, kötött kardigánban. A szája sarkában ívelt szárú 
pipa lógott. 

- Segíthetek valamiben? - érdeklődött. 
Kim elismételte a nevét, és megkérdezte, beszélhetne-e Kelly Andersonnal. 
Edgar szintén bemutatkozott, és a nappaliba vezette, ahol olyan tökéletes rend uralkodott, 

mintha soha nem használták volna. 
- Mindjárt szólok neki. Foglaljon helyet! Adhatok valamit? Esetleg egy kávét? - kérdezte. 
- Nem, köszönöm. - Kim kényelmetlenül érezte magát, mintha alamizsnát kéregető koldus 

lett volna. Anderson kiment, Caroline azonban ott maradt, és az egyik fotel mögül bizalmatlanul 
méregette a furcsa látogatót. Kim nem tudott úgy ránézni, hogy ne Becky jusson azonnal az eszébe. 

Megkönnyebbült, amikor végre Kelly beviharzott a szobába. 
- Hmm, hmm - kezdte évődő hangon az újságíró. - Ez érdekes - a róka, amint a kutyát kerge-

ti. Foglaljon helyet! - biztatta a jöttére felpattanó Kimet, és ő is letelepedett az egyik fotelbe. - Mi-
nek köszönhetem ezt a váratlan látogatást? 

- Beszélhetnénk négyszemközt? 
Kelly megkérte Caroline-t, hogy keressen magának valami elfoglaltságot. Miután a kislány 

kiment, Kim belevágott a történetbe, és Kelly évődő modora azonnal megváltozott, érezni lehetett, 
hogy mélyen megindítja, amit hall. 

Kim beszámolt mindenről, részletesen elmondta, mit tudott meg Kathleen Morgantől és 
Marsha Baldwintól a húsiparral kapcsolatban. Szólt az Onion Ringben tett látogatásairól, a letartóz-
tatásáról, és a Higgins és Hancocknál lejátszódó, a második őrizetbe vételéhez vezető események-
ről. Azt akarta, hogy Kelly Anderson alaposan, a legapróbb részletekig tájékozott legyen. 

Miután befejezte, Kelly hosszan kifújta a levegőt, hátradőlt a fotelben, és egy darabig csak 
arra volt képes, hogy döbbenten csóválja a fejét. - Micsoda történet! - szólalt meg néhány másod-
perces szünet után. - És micsoda tragédia! De miért jött el hozzám? Feltételezem, hogy valamit akar 
tőlem. 

- Igen. Azt, hogy csináljon riportot abból, amit elmondtam - válaszolta Kim. - Az emberek-
nek tudniuk kell róla. És szeretném, ha ráirányítaná a figyelmet Marsha Baldwinra. Minél tovább 
gondolkodom a dolgon, annál erősebben hiszem, hogy komoly baja esett. Jó volna minél előbb 
megtalálni, ha még él egyáltalán. 

Kelly a száját rágcsálva latolgatta, mit válaszoljon. A történetben talált néhány igen érdekes 
mozzanatot, de olyan pontokat is, amelyek megnehezítették a döntést. Pár másodpercnyi gondolko-
dás után megcsóválta a fejét. - Köszönöm, hogy mindezt elmondta, de szakmai szempontból nem 
tartom igazán érdekesnek a dolgot. Legalábbis most, ebben a stádiumban nem - felelte. 

Kim arca megnyúlt a választól. Miközben beszélt, egyre erősödött benne a meggyőződés, 
hogy érdekes és izgalmas, amit mond, és a Kellytől kapott gyors elutasítás hideg zuhanyként érte. - 
Megmondaná, miért? - kérdezte. 
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- Természetesen. Bármennyire együtt érzek magával a kislánya elvesztése miatt, riporterként 
ennél nagyobb, közérdekűbb témákkal foglalkozom, ha érti, mire gondolok. 

- De hát ez igazán közérdekű téma! - vitatkozott az újságíróval Kim. - Becky kólibaktérium-
fertőzésben halt meg, ami kezd világméretű problémává válni. 

- Igen, de ez akkor is csak egy eset. 
- Egyelőre! Meggyőződésem, hogy az Onion Ring Prairie Highwayn lévő éttermében kapta 

a fertőzést, és félek attól, hogy nagyon sokan meg fognak még betegedni. 
- Egyelőre ennek semmi jele - válaszolta Kelly. - Maga mondta, hogy a kislánya egy héttel 

ezelőtt lett rosszul. Ha tömeges fertőzés történt volna, akkor annak már tapasztalhatóak lennének a 
jelei. 

- Lesznek más megbetegedések is. Ebben egészen biztos vagyok! - állította mély meggyő-
ződéssel Kim. 

- Rendben van. Ha nagy számban fordulnak elő újabb esetek, megcsinálom a riportot. 
Egyetlen megbetegedés, bármilyen tragikus végű is, nem elegendő ahhoz, hogy elméletet lehessen 
belőle gyártani. Ennél világosabban, sajnos, nem tudom elmagyarázni. 

- De évente gyerekek százai halnak meg ugyanettől a baktériumtól, és a közvélemény nem 
tud semmit a betegségről. 

- Lehetséges, de a több száz haláleset között nincs összefüggés. 
- De van! - kiáltotta elkeseredve Kim. - Csaknem valamennyit a darált hús okozza. A hús-

ipar a hamburgereivel súlyosan veszélyeztet mindenkit. Erről feltétlenül szólni kell, tájékoztatni kell 
az embereket. 

- Mondja, hol él maga? - kérdezte most már ugyancsak ingerülten Kelly. - Erről már bőven 
esett szó, különösen a Jack-In-The-Box és a Hudson Meat-féle esetek kapcsán. Hónapokon keresz-
tül lehetett hallani a tévében a kólibaktériumról. 

- Tudom, hogy benne volt a hírekben, de a média rossz üzenetet közvetített. 
- Valóban? - Kelly sértődötten felkapta a fejét. - Azon kívül, hogy szívsebész, tömegtájékoz-

tatási szakértő is? 
- Nem állítom, hogy az vagyok, de tudom, hogy a maga által említett esetek tálalása két 

szempontból is téves volt. Először is úgy tűnt föl, mintha a darált hús által okozott kólifertőzés csak 
véletlenül, elszigetelve fordulna elő, másodszor, annak a hiedelemnek adott alapot, hogy a USDA 
által végzett ellenőrzések garantálják a teljes biztonságot. Mindkét üzenet hamis, ahogy azt évente 
ötszáz gyerek halála bizonyítja. 

- Huhh! Vigyázzon, nagyon vékony jégre tévedt! - figyelmeztette Kelly. - Súlyos vádat fo-
galmaz meg. Mivel tudja alátámasztani? Van bizonyítéka? 

- A saját lányom halála! - felelte dühösen Kim. - És a többi halálesetről szóló statisztika. 
-A kólifertőzés elterjedtségére gondoltam, és arra, hogy a USDA nem ellenőrzi megfelelően 

a húskészítményeket. 
- Pillanatnyilag nincs közvetlen bizonyítékom, arra számítottam, hogy a témát feldolgozva 

maga fogja megszerezni őket. Bizonyos azonban, hogy nem halna meg évente olyan sok gyerek, ha 
nem volna igaz, amit mondtam. Nem én találtam ki, Marsha Baldwintól tudom, ő pedig személye-
sen győződött meg róla. 

- Persze! Majd elfelejtettem! - válaszolta kétkedőn Kelly. - A rejtélyes USDA-ellenőr, aki-
nek nem egészen huszonnégy órája nyoma veszett, maga szerint meggyilkolták. 

- Igen. El kellett hallgattatniuk, hogy elejét vegyék a botránynak. 
Kelly Anderson nem volt száz százalékig meggyőződve arról, hogy - a férfi kétszeri letar-

tóztatását is figyelembe véve - nincs félnivalója Kimtől. Gyanította, hogy a lányának elvesztése 
több volt, mint amit az orvos idegei épen el tudtak viselni. Reggis paranoiásnak tűnt, és szerette 
volna, ha minél előbb távozik. 

- Ismételjük csak el! A félbeszakadt telefonbeszélgetés és a vágóhídon látott vérfolt alapján 
úgy gondolja, hogy Miss Baldwinnak valami baja esett? 

- Igen - válaszolta Kim. 
- És ezt azoknak a rendőröknek is elmondta, akik letartóztatták? 
- Természetesen. De nem hittek nekem. 
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Meg is értem őket, mondta magában Kelly, és határozott mozdulattal felállt. - Bocsásson 
meg, dr. Reggis! - szólt elutasító hangon. - Azt hiszem, nincs értelme folytatni ezt a beszélgetést, 
mivel csak helyben topogunk. Amit ön elmondott, az pusztán szóbeszéd, és abból fakadó feltétele-
zés. Segítenék magának, de pillanatnyilag nem tehetem. Addig semmiképpen sem, amíg valami 
kézzelfogható bizonyítékkal nem szolgál, olyasmivel, amire valóban riportot lehet építeni. 

Kim is felállt, közben érezte, hogyan kezd ismét elhatalmasodni rajta az indulat, de szeren-
csére fékezni tudta magát. Nem értett ugyan egyet Kellyvel, de meg tudta érteni az álláspontját, és a 
felismerés tovább növelte az elszántságát. - Rendben van - mondta határozottan. - Szerzek cáfolha-
tatlan, lényegi bizonyítékot, és, ha a kezemben lesz, újból felkeresem. 

- Ha szolgál vele, megcsinálom a riportot - ígérte Kelly. 
- Szaván fogom. 
- Nem szoktam a levegőbe beszélni. Természetesen én döntöm el, hogy mit tartok elégséges 

bizonyítéknak. 
- Gondoskodom róla, hogy ne maradjanak kétségei - jelentette ki Kim. 
A házból kilépve a járda mellett hagyott kocsijához futott. Nem az eső miatt sietett annyira, 

bár az erősödött, amíg Andersonéknál volt, hanem mert már eldöntötte magában, mit fog tenni 
Kelly kétségeinek eloszlatása érdekében. Tisztában volt azzal, hogy nem lesz könnyű, de elszánta 
magát, úgy érezte, küldetést teljesít, és feltétlenül végig akarta csinálni. 

Az úttest közepén U kanyart írt le, és beletaposott a gázpedálba. Azt már nem látta, hogy 
Kelly kiment a ház elé, és fejcsóválva nézett utána. 

A város körüli körgyűrűre kihajtva Kim rögtön beütötte a mobiljába Tracy telefonszámát. 
- Tracy! Találkozzunk a bevásárlóközpontban! - mondta, mihelyt az asszony hangját meg-

hallotta. 
A felszólításra csönd volt a válasz. Kim azt hitte, megszakadt a vonal, és már éppen tárcsáz-

ni akart ismét, amikor Tracy megszólalt: - Szavadon fogtalak. Elintéztem a temetést. 
Kim hatalmásat sóhajtott, néha sikerült megfeledkeznie Beckyről, de most ismét kénytelen 

volt rágondolni. Hálás volt Tracynek, mert olyan erős, és érezte, hogy nélküle nehezebben tudná 
feldolgozni a tragédiát. - Köszönöm - mondta nem kis erőfeszítéssel. - Nagyom hálás vagyok, hogy 
megcsináltad. 

-A Sullivan Temetkezési Vállalatnál lesz a búcsúztató, a River Streeten. Keddre rendeltem. 
- Rendben. - Kim érezte, hogy nem képes hosszabb ideig a temetésre gondolni, és beleme-

rülni a részletekbe. - Szeretném, ha találkoznánk a bevásárlóközpontban. 
- Nem érdekel, pontosan mit beszéltem meg velük? 
- Pillanatnyilag fontosabb, hogy találkozzunk - felelte Kim. Csak remélni tudta, hogy nem 

hangzott túl ridegen, amit mondott. - Szeretnélek megkérni arra is, hogy gyere el hozzám. 
- Hogyan lehet fontosabb holmi vásárlás, mint a lányod halála? - kérdezte elkeseredve 

Tracy. 
- Higgy nekem! - kérte a férfi. - A részleteket majd elmondod, ha találkozunk. 
- Mi történt, Kim? - az asszony hangján jól érezhető volt a hirtelen feltámadó kíváncsiság. 
- Majd elmondom, ha együtt leszünk. 
- Hol találkozzunk pontosan? - kérdezte kissé megbántva az asszony. - Tudod, mekkora a 

bevásárlóközpont. 
- A Connolly Drugsnál. Bent az üzletben. 
- Mikor? 
- Én már úton vagyok - válaszolta Kim. - Gyere oda, amilyen hamar csak tudsz! 
- Több mint félóra kell, hogy odaérjek. Tudod, hogy ma este hat előtt zárnak. 
- Igen. Bőven lesz rá időnk, hogy elintézzük, amit kell. 
A kagylót a helyére rakva Tracynek eszébe jutott, nem okoz-e több kárt Kimnek, mint 

amennyit segít azzal, hogy mentesíti a temetés előkészületei alól. Sok ideje azonban nem maradt a 
morfondírozásra, úgyhogy hamar abba is hagyta. 

Nehéz, sok keserűséget okozó válásuk ellenére a férfi állapota felébresztette benne az anyai 
ösztönöket, és azon kezdte törni a fejét, mikor ehetett Kim utoljára normális ételt. Ő maga nem volt 
ugyan éhes, de úgy gondolta, mindkettőjüknek jobb lesz, ha esznek valamit, ezért indulás előtt ösz-
szepakolt némi harapnivalót. 
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A bevásárlóközpont felé menet Tracy úgy döntött, Kim érdekében ragaszkodni fog ahhoz, 
hogy ő is ott legyen, amikor a temetés végső részleteit megbeszélik. 

A hideg, esős vasárnap délután gyér volt az országúti forgalom, és hamarabb ért célba, mint 
gondolta. A bevásárlóközpont előtti parkoló is viszonylag üres volt - első ízben azóta, hogy oda járt, 
sikerült közvetlenül a bejárat előtt szabad helyet találnia. 

Odabent furcsa módon több volt a vásárló, mint a kocsik alapján becsülte. Alig lépett be a 
főbejáraton, rögtön beleütközött egy csapat, a fedett helyen - nemrég divatossá vált - gyors tempójú 
egészségügyi sétáját végző idős emberbe, és kénytelen volt félrehúzódni az útjukból, nehogy legá-
zolják. A bevásárlóközpont közepére érve szándékosan nem nézett a korcsolyapályára, mert félt, 
hogy megrohanják a keserű emlékek. 

A Connolly Drugsban mint mindig, most is nagy volt a zsúfoltság, különösen a receptre 
kapható gyógyszerek kiadásánál, ahol legalább húszan álltak sorban. Tracy sietve körbejárta az üz-
letet, de Kimet sehol sem látta. A második, lassúbb kör során fedezte csak fel, a hajápolási cikkek 
részlegében. Nyírógép volt nála, és az egyik ruhabolt reklámszatyra. 

- Á, Tracy! Épp jókor jöttél! - örült meg az asszonynak Kim. - Válassz valami jó hajszíne-
zőt! Szőke hajat akarok. 

Tracy csípőre rakott kézzel, értetlenül meredt volt férjére. - Jól vagy? - kérdezte. 
- Igen, remekül - válaszolta a hajápolási termékek tanulmányozásában elmerülve Kim. 
- Hogy érted azt, hogy szőke akarsz lenni? 
- Úgy, ahogy mondtam. Nem szőkésbarna, hanem igazán szőke. 
- Őrültség! Remélem, tisztában vagy vele, mert ha nem, akkor még rosszabb a helyzet. 
- Ne aggódj! - nyugtatta Kim az asszonyt. - Nem pótcselekvésbe menekülök, ha netán arra 

gondolsz. Egyszerűen el akarom változtatni a külsőmet, hogy senki ne ismerjen rám. 
Tracy megmarkolta a férfi vállát, maga felé fordította, és elképedve meredt a fülében lógó, 

kis karikára. - Mi ez? Fülbevalót hordasz? 
- Örülök, hogy észrevetted - válaszolta Kim. - Volt egy kis időm, amíg jöttél, úgyhogy be-

szereztem egyet. Azt hiszem, elég szokatlan viselet egy szívsebésznek. Bőrszerelést is vettem. - 
Megemelte a szatyrot, jelezve, hogy abban van az öltözék. 

- És a nyírógép? 
- Neked kell, hogy levágjad a hajamat. 
- Soha nem vágtam még hajat senkinek - tiltakozott Tracy. 
- Nem számít - hárította el a kifogást mosolyogva Kim. - Minél rondább, annál jobb. 

Rockerre akarok hasonlítani. 
- Borzalmasan fogsz kinézni! - tiltakozott Tracy. 
- Pont az kell. Nem akarom, hogy bárki megismerjen. 
- De miért? 
- Azért, mert beszéltem Kelly Andersonnal, és megtagadta, hogy segítsen, hacsak nem kap 

cáfolhatatlan bizonyítékot. 
- Bizonyítékot mire? 
- Arra, hogy mindaz igaz, amit Kathleen Morgan és Marsha Baldwin a húsiparról és a 

USDA-ról mondott. 
- És hogy fog segíteni ebben az, hogy elváltoztatod a külsődet? - faggatózott tovább az asz-

szony. 
- Ahhoz kell, hogy elhelyezkedhessem. Marsha Baldwin mesélte, hogy a vágóhidakra, köz-

tük a Higgins és Hancockba sem engednek be látogatókat, de szerinte munkát kaphatok, főleg ak-
kor, ha illegálisan itt tartózkodó külföldinek néznek. Nem hiszem, hogy ki tudnám adni magamat, 
annak, de pénztelen, munkát kereső csavargó talán lehetek. 

- Ez őrület! Azt akarod mondani, hogy munkát vállalsz a Higgins és Hancocknál, éppen ott, 
ahol valaki meg akart ölni? 

- Nem hiszem, hogy az az ember, aki késsel üldözött, munkaügyis lenne. 
- Ez nem nevetség, Kim! - mondta a megjegyzésen kissé megsértődve Tracy. - Csöppet sem 

tetszik, amit tervezel, főleg, ha valóban az történt Marshával, amitől tartasz. 
- Ha felismernek, lehet, hogy meleg helyzetbe kerülök. Ezért is akarom elváltoztatni a kül-

sőmet. Marsha szerint a Higgins és Hancocknál mindig el lehet helyezkedni, mert sokan nem bírják 
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a vágóhídi munkát, és hamar kilépnek. Úgyhogy valószínűleg nem lesznek válogatósak, örülnek 
majd, ha jelentkezem. 

- Nem tetszik ez nekem! Túl kockázatos! Kell hogy legyen egyéb megoldás. Mi volna, ha én 
beszélnék Kelly Andersonnal? 

- Te sem tudnád rávenni, hogy megváltoztassa a véleményét - felelte az asszonynak Kim. - 
Egyértelműen megmondta, mit kíván. Kockázatos vagy sem, be kell állnom a Higgins és Hancock-
hoz, és bármi történjék is, vállalom, Becky kedvéért. Segíteni fog abban, hogy kevesebbet gondol-
jak a halálára. - Kim érezte, hogy könnyes lesz a szeme. - Egyébként - folytatta - van is rá időm, 
mivel munkanélküli lettem. Felfüggesztettek a kórházi állásomból. 

- Az Intenzív osztályon történtek miatt? - kérdezte Tracy. 
- Aha. Sajnos, úgy néz ki, hogy igazam volt. Te vagy az egyetlen, aki bátornak tart azért, 

amit tettem. 
- Valóban bátor voltál - felelte Tracy. Úgy érezte, Kim alapvetően megváltozott. Valóban 

tenni akart valamit Beckyért, és hajlandó volt akár a karrierjét, orvosi tekintélyét is feláldozni. Iga-
zából sem az indítékát, sem a célját nem tudta vitatni. További ellenvetés nélkül elindult hát, és 
megkereste a polcon a szerinte legjobb hajszínezőt. 

 
Carlos megvárta, hogy besötétedjen, és csak azután indult el rozoga, öreg kocsiján a 

Balmoral nevű városnegyedbe. Örült, hogy az utcák sötétek voltak, csupán a sarkokon, a névtáblák 
fölött égtek a lámpák. A térkép segítségével viszonylag hamar megtalálta az Edinburgh Lane-t, és 
az utca közepe táján Kim házát. 

A kocsi egyetlen működő reflektorát eloltva megállt az egyik lombja vesztett, terebélyes fa 
alatt, kikapcsolta a motort, és várt. Olyan helyet választott, ahonnan jól szemmel tudta tartani a há-
zat, és igen elégedett volt azzal, amit tapasztalt. A teljes sötétség alapján valószínűnek tartotta, hogy 
a tulajdonos nincs otthon, és számíthat a meglepetés keltette előnyre. Érezte, hogy ezúttal nem hi-
bázhat, áldozatát tökéletesen váratlanul fogja érni a támadás. Húsz percig várakozott a kocsijában, 
mielőtt kiszállt volna. Kutyaugatást hallva mozdulatlanná merevedett, és amikor az állat ismét rá-
kezdte, megnyugodott, mert az ugatás messzebbről jött. Visszahajolt a vezetőfülkébe, és az ülés alól 
kiemelve a kabátja alá csúsztatta a hosszú, éles pengéjű bontókést. A Toyotát elölről megkerülve a 
Kim házát a szomszédokétól elválasztó fák árnyékába húzódott. Mivel fekete bőrdzsekit és sötét 
nadrágot viselt, észrevehetetlenül beleolvadt a környezetbe. Miután hátulról is alaposan megnézte 
Kim házát, biztonságérzete tovább nőtt. Fényt ugyanis ott sem látott, és már teljesen biztos volt ab-
ban, hogy a ház gazdája nincs odahaza. A fák nyújtotta fedezékből lehajolva a ház hátsó frontjához 
futott, és a falhoz simult. Várt egy kicsit, hogy kiderüljön, észrevette-e valaki, de a környéken teljes 
volt a nyugalom, még a korábban dühösen ugató kutya is elhallgatott. Az árnyékban maradva 
Carlos a verandához lopakodott, és villámgyors mozdulattal akkora rést nyitott a szúnyoghálón, 
hogy átbújhasson rajta. A mexikóinak a betörés volt az igazi, eredeti mestersége, a gyilkolásban 
való jártasságot csupán később, kényszerből szerezte meg. 

 
Kim a főútról lekanyarodva áthajtott a Balmoral Estates határát jelző kapun. A visszapillantó 

tükörből megnyugodva látta, hogy Tracy változatlanul ott van a nyomában. Örült, hogy az asszony 
vállalta a hajnyírást, és még jobban örült a társaságának. Az is nagyon jólesett neki, hogy Tracy 
vacsorát akart készíteni, nem emlékezett rá pontosan, de úgy rémlett, hogy utoljára csütörtök este 
evett főtt ételt. 

Kocsiját a garázs előtt leállítva összeszedte a holmiját, és éppen akkor ért vissza az asszony-
hoz, amikor az kiszállt az autóból. Az eső hevesebben vert, mint korábban, és a koromsötétben a 
bejárathoz tartva kerülgetniük kellett a járdán keletkezett tócsákat. Az ajtó előtt Tracy felajánlotta, 
hogy megfogja a holmiját, amíg előkeresi a kulcsot. 

- Nem szükséges - válaszolta Kim. - Az ajtó nincs bezárva. 
- Nem okos dolog nyitva tartani - figyelmeztette az asszony. 
- Miért? Nem sok ellopni való van odabent, és így legalább az ingatlanügynök is bármikor 

be tud menni, ha netán vásárlót hoz. 
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- Értem - válaszolta nem nagy meggyőződéssel Tracy. Belökte az ajtót, és hagyta, hogy Kim 
menjen előre, hadd szabaduljon meg minél előbb a csomagjaitól. Kibújtak a kabátjukból, letörölték 
homlokukról a vizet, és behurcolkodtak a konyhába. 

- Tudod mit? - fordult Kimhez Tracy, miután lerakta az élelmiszereket a pultra. - Szívesen 
összeütök valamit, és segítek befesteni a hajadat is, de előbb nagyon szeretnék lezuhanyozni, hogy 
fölmelegedjem egy kicsit. Nem baj? 

- Baj? - kérdezett vissza Kim. - Dehogy! Menj csak nyugodtan! 
- Tudom, nem illik ilyet mondani, de a zuhanyozó az egyetlen, amiért visszavágyom ebbe a 

házba. 
- Persze! - válaszolta a férfi. - Azt mi csináltuk olyannak, amilyennek akartuk. A törülközők 

mellett találsz köntöst. Ruháid is maradtak, de azokat beraktam a folyosón a szekrénybe. 
- Ne aggódj, majd csak találok valamit! 
- Én már zuhanyoztam a kórházban, úgyhogy amíg elkészülsz, begyújtok a kandallóba. Ak-

kor talán kevésbé lesz nyomasztó ez a hodály. 
Tracy az emeletre indult, Kim pedig előkereste a konyhaszekrény fiókjából az elemlámpát, 

és lement a pincébe fáért. Felkapcsolta ugyan odalent a villanyt, de még így is tapogatóznia kellett, 
mert a kis teljesítményű, csupasz villanykörte homályos fényt adott a fölöslegessé vált holmikkal 
telezsúfolt, tágas helyiségben. 

Kim gyerekkori élménye miatt mindig rosszul érezte magát odalent. Hatéves volt, amikor a 
bátyja játékból bezárta a házuk használaton kívüli borospincéjébe, aztán megfeledkezett róla. Hiába 
döngette a szigetelt, vastag ajtót, kiabált torkaszakadtából, senki nem hallotta meg. Amikor vacsorá-
ra sem került elő, és édesanyja nagyon aggódott, jutott eszébe a testvérének, hol is hagyta. 

Nem tudott úgy lemenni a pincébe, hogy ne gondoljon a harmincnyolc évvel ezelőtti, ré-
misztő emlékre. Most is tompa zajt hallva a szomszédos helyiségből, az ijedtségtől még a szőrszá-
lak is felálltak a nyakán. Mozdulatlanná merevedve figyelt, és kis idő múlva a nesz megismétlődött. 

Menekülési kényszerét elfojtva lerakta a fahasábokat, és elemlámpával a kezében a kamra 
ajtajához lopakodott. Komoly elhatározásába került, hogy a lábával belökje, és bevilágítson. Fél 
tucat apró, rubinvörös fénypont meredt rá néhány másodpercig, hogy aztán sebesen szétrebbenjen 
és eltűnjön a sötétben. 

Kim megkönnyebbülve felsóhajtott, és visszament, hogy összeszedje az elhajított fát. 
 
Tracy nosztalgiát érzett, miközben fölment a lépcsőn. Jó ideje nem járt már a ház emeletén. 

Becky szobája előtt megállt, nézte egy darabig a bezárt ajtót, és nem tudta eldönteni, bemenjen-e. 
Köztes megoldást választva csak benyitott, és megállt a küszöbön. 

A szoba semmit sem változott ahhoz képest, amilyennek ismerte. Mivel Becky felváltva hol 
nála, hol az apjánál lakott, a válás után új bútort vett neki, a régi pedig az eredeti helyén maradt. A 
kislánynak nem volt ellene kifogása, és kedves tárgyait is otthagyta megszokott helyükön. Még 
plüssállatait sem vitte magával. 

A gondolat, hogy Becky örökre elment, felfoghatatlan volt Tracynek. Élete értelmét látta a 
gyerekben, különösen azok után, hogy a kapcsolata Kimmel megromlott. 

Mély lélegzetet vett, becsukta az ajtót, és a nagy hálószoba felé indulva kitörölte a szeme 
sarkából a könnyeket. Szakmai tapasztalatai alapján tudta, milyen nehéz lesz a következő néhány 
hónap neki is, és Kimnek is. 

A hálószoba ajtaja előtt elhaladva egyenesen a folyosóról lépett be a fürdőszobába. Villanyt 
gyújtott, bezárta maga után az ajtót, és alaposan körülnézett. A korábban megszokott rendnek nyo-
ma sem volt ugyan, de a fürdőszoba még így is nagyon szép volt gránitburkolatú kádjával és már-
ványtálcás zuhanyozójával. 

A fülkébe hajolva kinyitotta a csapot, és erős masszírozó fokozatra állította, amit a legjob-
ban szeretett. A jókora szekrényből nagy, vastag fürdőlepedőt, puha frottírköntöst vett elő, és lerak-
va őket az öltözőasztalra, vetkőzni kezdett. 

 
Carlos a zuhany hangját hallva elmosolyodott. A feladat könnyebbnek bizonyult, mint elein-

te hitte. A hálószobához csatlakozó gardróbban állt, ott akarta megvárni, hogy Kim gyanútlanul 
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kinyissa az ajtót. A zuhanyt meghallva azonban úgy döntött, sokkal egyszerűbb lesz, ha a zárt, me-
nekülésre lehetőséget sem adó fülkében támadja meg a doktort. 

Óvatosan kinyitotta az ajtót. A hálószoba sötét volt, csupán a fürdőszobából jutott be fény, 
és Carlos ennek is örült. Azt jelentette ugyanis, hogy nem kell tartania a felfedezéstől, észrevétlenül 
tudja megközelíteni a fürdőszobát. Abban, amire készült, fontos szerepet szánt a meglepetésnek. 

Kését erősen markolva kilépett a szobából, és nesztelenül osonva, mint a ragadozó nagy-
macska, elindult kiszemelt áldozata felé. Minden lépés után többet látott a fürdőszobából. Egyszer 
felvillant előtte egy kéz, amint levetett ruhát hajított valahová oldalra, nyilván a székre vagy a kis-
szekrényre. 

Újabb lépés után elé tárult a fürdőszoba, és Carlos a látványtól mozdulatlanná merevedett. 
Nem Reggis doktort látta ugyanis, hanem rendkívül csinos, ruganyos testű nőt, amint éppen kikap-
csolta a melltartóját. Pillanatra kihúzta magát, teljes szépségében láttatva telt keblét, aztán a bugyija 
alá nyúlt, és előrehajolva azt is letolta magáról. 

Carlost annyira elbűvölte a váratlanul eléje táruló látvány, hogy mozdulni sem tudott. Tracy 
háttal neki belépett a gőzzel elárasztott zuhanyfülkébe, becsukta maga után a körvonalait elmosó-
dóvá tevő, mintás üvegajtót, és törülközőjét feldobta a tartórúdra. 

Carlos, mint akit szirénhang bűvölt meg, elindult feléje. Másra nem is tudott gondolni, csak 
hogy még többet lásson. 

 
Tracy a vízsugárba tartotta a kezét, és rögtön vissza is rántotta. Túl forró volt, de nem érte 

váratlanul. Maga akarta, hogy az legyen, nemcsak zuhanyozni akart, a meleg, tagjait kellemesen 
ellazító gőzre is vágyott. 

Állított kicsit a keverőcsapon, és miközben várta, hogy a víz megfelelő hőfokú legyen, ész-
revette, hogy üres a szappantartó. 

Kinyitotta az ajtót, hogy elvegye a mosdóról a szappant, közben a szemébe vágott a gyors 
villanás a hálószoba felől. Az asszony nem hitt a szemének, néhány másodpercig csak pislogott. 
Fekete ruhás férfi állt az ajtóban, és a fényvillanást, ami fölkeltette Tracy figyelmét, a jobbjában 
szorongatott, jókora kés okozta. 

Pillanatig csak nézték egymást mozdulatlanul - Tracy a rémülettől megdermedve, Carlos ér-
zéki vágytól felajzva. Az asszony tért magához hamarabb, ő reagált először. 

Rémült sikollyal becsapta a zuhanyfülke ajtaját, kitépte foglalatából a törülközőtartó rudat, 
és az U alakú fogó alá tolta, hogy kívülről ne lehessen kinyitni az ajtót. 

Carlos a meglepődésből ocsúdva berontott a fürdőszobába - el akarta kapni a nőt, mielőtt si-
koltozása odacsalta volna Kimet. Kését a bal kezébe áttéve a külső fogantyúért kapott, és megpró-
bálta feltépni az ajtót. Mivel első próbálkozásra nem sikerült, a hátát nekivetette a falnak, és a lábát 
felhúzva nagy lendületet vett. Belül a cső a feszítő erőnek engedve görbülni kezdett. 

 
Kim a tűzifát cipelve éppen fölfelé tartott a pincéből, amikor meghallotta Tracy sikoltását. 

Mivel az egerek neszezése amúgy is idegessé tette, szíve azonnal a torkában kezdett dobogni. A 
fahasábokat a lépcsőre dobva lázasan rohant föl, bukdácsolva a régóta ott heverő, hanyagul odave-
tett holmikban. 

Később visszagondolva nem emlékezett rá, hogyan ment át a konyhán, az ebédlőn, a hátsó 
hallon, és rohant fel a lépcsőn az emeletre. A lépcső tetején újból hallotta az asszony sikolyát, és 
még nagyobb sebességre kapcsolt. A fürdőszoba előtt sem fékezett, teljes lendülettel nekirontva 
beszakította a vékony farostlemezből készült ajtót. 

Próbált ugyan megállni, de nem tudott, és a bolyhos fürdőszobai szőnyegen, megcsúszva kis 
híján elesett. Látta, hogy Carlos a zuhanyfülke előtt áll, lábával próbálja benyomni az ajtót, és a kést 
megpillantva rádöbbent, hogy üres a keze, nincs nála semmi, amivel megvédhetné magát. 

A mexikói az ajtó reccsenésére feléje ugrott, és villámgyors mozdulatot tett a borotvaéles 
késsel. A penge orrnyerget ért, és visszakozásra kényszerítette Kimet. 

Carlos jobb kezébe vette a kést, és most már teljes erőből ellenfelére összpontosított, a gyil-
kos fegyver elől Kim lassan a folyosó felé hátrált. 
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Tracynek nem kis erőfeszítéssel, de sikerült kirántania a helyéről az elgörbült törülközőtar-
tót, feltépte a fülke ajtaját, és látta, hogy a két férfi eltűnik a folyosó felé. Vadul megmarkolta a ru-
dat, és úgy, ahogy volt, meztelenül utánuk rohant. 

Carlos a késsel hadonászva hátrálásra kényszerítette Kimet, aki jobb eszközt nem találva, az 
ajtó vékony lemezét tartotta maga elé pajzsként. Az orrán ejtett vágásból vastag csíkban folyt végig 
az arcán a vér. 

Tracy gondolkodás nélkül Carlos mögé rohant, és teljes erőből többször fejbe vágta a törül-
közőtartó rúddal. Az üreges, könnyű anyagból készült szerszám nem okozhatott komoly sérülést, de 
legalább védekezésre kényszerítette a támadót. Carlos megfordult, a késével többször Tracy felé 
suhintott, de az asszonynak hátraugorva sikerült elkerülnie, hogy megsebezze. 

A váratlanul kínálkozó lehetőséget kihasználva Kim a falhoz rögzített konzolasztalkához 
kapott, kiszakította a helyéről, és a lépcsőkorláthoz csapta, hogy csak a lába maradjon a kezében. 
Mire Carlos feléje fordult, már szerzett magának egy fütyköst, amivel úgy-ahogy védekezni tudott. 

Két tűz közé szorítva a mexikói rájött, hogy a kését nem lesz képes megfelelően használni, 
és jobban teszi, ha a menekülést választja. 

Kimmel és Tracyvel szorosan a nyomában levágtatott a lépcsőn, és a bejárati ajtót feltépve 
átrohant a ház előtti, elsárgult pázsiton. Kim utána vetette ugyan magát, de Tracy kiáltására megtor-
pant. Hátrafordult, az asszony ott állt az ajtóban. 

- Gyere vissza! - kiabálta Tracy. - Nem érdemes üldözni! 
Mielőtt visszafordult volna, még látta, hogy Carlos bevágódik egy viharvert, ősöreg, kis te-

herautóba. Pillanattal később füst csapott ki a jármű alól, az autó mély brummogással elindult, és 
hamarosan beleveszett a sötétbe. 

Kim visszarohant a házhoz, és felrántotta a közben becsukódó ajtót. Tracy a rémülettől 
mozdulatlanná merevedve, egész testében remegve állt a bejárati folyosón. Hogy legalább a hideg 
ellen védje, gyorsan a vállára terített egy kabátot. 

- Jól vagy? - kérdezte, miután szorosan a karjába zárta. 
- Igen. Te sebesültél meg, nem én - válaszolta Tracy. 
Kim orrnyergén a vágás - nyilván a futás okozta erőfeszítéstől - szétnyílt, és erősebben vér-

zett, mint eleinte. 
Kim elengedte az asszonyt, és miután az a földszinti folyosóról nyíló öltözőbe sietett, meg-

nézte magát a tükörben. Meglepődött, milyen erősen folyik a vére. Tracy közben visszajött ugyan, 
de nem közelített hozzá. 

- A szentségit! Ez meleg helyzet volt - jelentette ki Kim, minden figyelmét a sebre összpon-
tosítva. - Akár rosszabbul is elsülhetett volna. Először megvágta a kezemet, most pedig az arcomat. 

- Ugyanaz az ember volt, aki tegnap este megtámadott? - kérdezte megdöbbenve az asszony. 
- Igen. Halálbiztos - válaszolta Kim. - Ha kérdezik, nehezen tudtam volna személyleírást ad-

ni róla, de most felismertem. 
Tracy hirtelen remegni kezdett, és hiába próbálta, nem volt képes abbahagyni. Kim a tükör-

ből látta, hogy egész testében reszket. 
Hátrapördült, és megmarkolta az asszony vállát. - Ugye, nem esett bajod? Remélem, jól 

vagy! 
- Fizikailag jól - nyögte Tracy. - Csak éppen most tudatosodott bennem, mi is történt. Ez az 

ember meg akart ölni bennünket! 
- Engem akart megölni! - válaszolta Kim. - Azt hiszem, meglepődött azon, hogy téged is itt 

talált, és ez mentette meg az életemet. Hála istennek, nem esett bajod! 
Tracy oldalra fordult, gyorsan kibontakozott a férfi öleléséből. - Felhívom a rendőrséget - 

mondta a nappali felé indulva. 
Kim utána sietett, elkapta a karját, és megállította - Ne fáradj vele! - mondta eltökélten. 
Tracy tekintete előbb a karját szorító kézre, majd Kim arcára szegeződött, és kiült a szemé-

be, hogy nem érti a helyzetet. - Mi az, hogy ne fáradjak vele? - kérdezte gyanakvással teli hangon. 
- Gyere! - Kim csöppet sem durván, de határozottan a lépcső felé tolta az asszonyt. - Keres-

sük meg a pisztolyomat! Nem hiszem, hogy a fickó egyből vissza akar jönni, de azért nem árt, ha 
felkészülünk minden eshetőségre. 
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- Miért nem akarod hívni a rendőrséget? - kérdezte Tracy. Megmakacsolta magát, lecövekelt 
egy helyben, és nem engedte, hogy Kim taszigálja. - Ennek így semmi értelme! 

- Nem csinálnának semmit - válaszolta a férfi. - Teljesen fölöslegesen elpazarolnánk egy 
csomó időt. Azt mondanák, hogy sikertelen betörési kísérlet történt, pedig mi tudjuk, hogy egészen 
másról van szó. 

- Tudjuk? - kérdezte a szemöldökét felvonva Tracy. 
- Igen! - mondta hevesen Kim. - Ez az ember ugyanaz volt, aki a Higgins és Hancocknál 

megtámadott. Marshával nyilván az történt, amitől féltem, és akik felelősek érte akár a Higgins és 
Hancocktól vannak, akár általában a húsipartól, tartanak tőlem, úgy érzik, veszélyt hozhatok rájuk. 

- Ez újabb ok arra, hogy telefonáljunk a rendőrségnek - vitatkozott az asszony. 
- Nem! Azon túl, hogy nem segítenének, lehet, hogy hátráltatnának is bennünket. Nem sze-

retném, ha akadályoznának abban, hogy beszerezzem a Kelly Andersonnak szükséges bizonyítéko-
kat. Szerintük én máris bűnöző vagyok. Meg sem hallgatnának, a legjobb esetben is hülyének tarta-
nának. 

- Engem azonban nem. 
- Ne légy annyira biztos benne! Mihelyt megtudják, hogy velem voltál, rögtön más szemmel 

néznek rád. 
- Gondolod? - Tracy habozott, Kim olyasmit mondott neki, amire addig nem gondolt. 
- Gyere! Keressük meg a revolvert! 
Együtt mentek föl az emeletre. Az asszony zavarodott volt, hagyta, hogy Kim határozottsága 

magával sodorja. A villogó kés képe továbbra is elevenen élt benne, és elrémítette. 
- Nem szeretném, ha még jobban belekeverednél ebbe a zűrös, átláthatatlanul bonyolult 

ügybe - mondta bizonytalanul. 
- Éppen ellenkezőleg! - vitatkozott Kim. - Ha eddig voltak is kétségeim, eloszlatta őket az, 

hogy meggyőződtem róla, mire képesek, csak hogy mentsék a bőrüket. 
A fürdőszoba betört ajtaja előtt Tracy hallotta, hogy a zuhanyból változatlan erővel ömlik a 

víz. Megborzongott, mert felrémlett előtte a gyilkos elmosódott, az üvegfal által eltorzított képe. 
A hálószoba ajtajánál félrehúzódott, előreengedte Kimet, aki egyenesen az éjjeliszekrényhez 

lépett, és a fiókot határozott mozdulattal kihúzva megkereste 38-as kaliberű, kis Smith & Wesson 
revolverét. Miután meggyőződött arról, hogy a fegyver töltve van, a zsebébe süllyesztette, és a 
gardrób nyitott ajtajára nézett. 

- Itt rejtőzhetett a gazember - mondta, és odalépve felkattintotta a villanykapcsolót. Odabent 
a szekrények fiókjai ki voltak rángatva, és többségükben üresen, egymás hegyén-hátán hevertek a 
padlón. Kim ahhoz a fiókhoz ment, amelyikben néhány, viszonylag értékes holmiját tartotta. - Hát 
ez remek! - mondta felháborodva. - Apám Piaget óráját is magával vitte! 

- Kim! Azt hiszem, jobb volna, ha hagynád az egészet! - szólalt meg még mindig magánkí-
vül Tracy. - Ne akarj munkát vállalni a Higgins és Hancocknál! 

- Eljutottunk odáig, hogy nincs más választásom - válaszolta a férfi. - Nem vagyok hajlandó 
csak úgy, önként lemondani az apai örökségemről. 

- Ne hülyéskedj! - mondta hevesen Tracy. - Komolyan beszéltem! Szerintem túl veszélyes, 
amire készülsz. 

- Szerinted mit kellene tennünk? - kérdezte Kim. - Külföldre menekülni? 
- Az sem lehetetlen. 
- Egy pillanat! - A férfi szárazon fölnevetett. - Csak vicceltem. Hová akarnál költözni? 
- Valahová Európába - válaszolta Tracy. - Miután hármasban befejeztük, még beszélgettem 

egy darabig Kathleennel. Ő mondta, hogy vannak olyan országok, például Svédország, ahol tiszta, 
fertőzésmentes az élelmiszer. 

- Komolyan? 
- Szerinte igen. Lehet, hogy az elővigyázatosság miatt valamivel drágábbak, de végül is 

megéri. 
- Komolyan gondolod, hogy külföldre kellene menni? - kérdezte Kim. 
- Amíg nem említetted, eszembe sem jutott, de így, utólag belegondolva nem tűnik olyan 

fantasztikusnak. Szeretném, ha mások is megtudnák, mi történt Beckyvel... és közismertté válna, 
milyenek nálunk az élelmiszerek. Külföldön talán kevesebb kockázattal beszélhetnénk róla. 
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- Lehet. - Kim kis ideig gondolkodott az ötleten, végül megcsóválta a fejét. - Azt hiszem, a 
menekülés a könnyebbik megoldás - válaszolta. - Becky kedvéért szeretném befejezni, amit elkezd-
tünk. 

- Biztos vagy abban, hogy nem csak azért csinálod, mert még mindig nem tudsz szembenéz-
ni a halálával? - kérdezte Tracy. Ideges volt, tudta, hogy érzékeny témát érintett, és azt is, hogy a 
régi Kim a kérdés hallatán rögtön kiabálni kezdett volna. 

A férfi hallgatott egy darabig, és amikor megszólalt, a hangja csöppet sem hatott dühösnek. - 
Az is szerepet játszik benne, de nem csak azért csinálom. Úgy érzem, hozzátartozik az örökségéhez, 
hogy más gyerekek ne jussanak ugyanarra a sorsra. 

Tracyt annyira megdöbbentette, amit hallott, hogy szólni sem tudott. Kimhez lépett, karját 
köréje fonva a szemébe nézett. Mintha egészen más embert látott volna, mint akit addig ismert. 

- Gyere! - szólt sürgetően Kim. - Öltözz fel! Kapjuk össze a holminkat, és menjünk innen! 
- Hová? 
- Először a kórházba. Összefoltoztatom magam, különben életem végéig úgy fogok kinézni, 

mint valami marcona kalóz. Utána elmehetnénk hozzád, ha nem bánod. Azt hiszem, ott nagyobb 
biztonságban leszünk. 

 
- Ez meg ki az ördög lehet? - kérdezte ingerülten Bobby Bo Mason. A feleségével és a kisfi-

ával vasárnap esti bélszínjét fogyasztotta éppen, és dühös volt, mert a harsány csengőszó megzavar-
ta az élvezetben. 

Mason az inge nyakába tűrt szalvétáért nyúlt, megtörölte a szája sarkát, és az ebédlő falán az 
órára pillantott - néhány perc híján hét óra volt. 

- Akarod, hogy megnézzem, drágám? - kérdezte Darlene, Mason harmadik felesége, legki-
sebb gyerekének az anyja. A férfinak volt két idősebb fia is, mindketten a mezőgazdasági akadémi-
ára jártak. 

- Majd én! - mordult fel Mason. Felállt az asztaltól, és előreugró állkapcsát dühösen még 
előrébb tolva a bejárathoz indult. Nem tudta, ki lehet az, aki vette magának a bátorságot, hogy va-
csora közben zavarja, de biztos volt, hogy fontos dologban járhat az illető, mert különben nem jutott 
volna túl a külső kapunál szolgálatot teljesítő őrökön. 

Ajtót nyitva Shanahan O'Briannel találta szemközt magát. A biztonsági főnök megroggyant 
vállal, kalapját a kezében tartva állt a küszöbön. 

- Nem látszik igazán boldognak - jegyezte meg Mason. 
- Nem is vagyok az - vallotta be O'Brian. - Rossz híreket hozok. 
Mason a válla fölött hátrapillantott, hogy meggyőződjön róla, nem jött utána Darlene, és 

csak aztán hívta beljebb O'Briant: - Menjünk a könyvtárba! 
Nem elégedett meg azzal, hogy az ajtót kilincsre zárja, a kulcsot is gondosan ráfordította. 
- Hadd halljam! Mi a gond? - kérdezte a biztonsági főnöktől. 
- Nemrég hívott fel Carlos. Nem tudta elkapni a doktort - mesélte O'Brian. 
- Mintha azt mondta volna, hogy a fickó ragyogóan bánik a késsel! - válaszolta felháborodva 

Mason. 
- Én is úgy hallottam. Carlos szerint a doktornak egyszerűen szerencséje volt. Arra számí-

tott, hogy egyedül lesz odahaza, de egy nő is volt vele. 
- Nagy dolog! - csattant fel Mason. - Ez a Carlos állítólag érti a mesterségét! Mit számit az, 

hogy volt ott egy nő? 
- Nyilván zavarba jött - magyarázkodott O'Brian. - Meztelenül találta a nőt, és... 
- Elég! Nem érdekelnek a részletek! A lényeg az, hogy ez az amatőr elbaszta a dolgot. 
- Tulajdonképpen igen - fogadta el kényszeredetten az összegzést O'Brian. 
- A szentségit! - Mason dühösen az asztalra csapott, majd elkezdte fel-alá róni a szobát. 
O'Brian várt, hagyta, hogy a főnöke lecsillapodjon. Az évek során megtanulta, hogy amikor 

Bobby Bo dühös, jobb csöndben maradni. 
- Nos! - szólalt meg néhány másodperc múlva Mason. Ez az eset is azt bizonyítja, mekkora 

ostobaság néhány dollár megtakarítása érdekében tapasztalatlan újoncokra bízni fontos feladatokat. 
Ennyit a Megelőző Bizottság ragyogó ötleteiről! Hívja fel azt a chicagói profit, és rendelje ide minél 
előbb! Hogy is hívják? 
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- Derek Leutmann-nak - válaszolta O'Brian. - Nagyon drágán dolgozik. Szerintem adnunk 
kellene még egy lehetőséget Carlosnak. 

- Mennyire drágán? 
- Legalább öt rongyot kér. 
- Öt rongy semmiség, ha meg lehet akadályozni vele, hogy letiltsák az áruinkat - válaszolta 

Mason. - A legjobb esetben is sok százmillió dollárról van szó, de lehet, hogy az egész ágazat jövő-
jéről. 

- Aggódom, nehogy a doktor botrányt csapjon Marsha Baldwin miatt - jegyezte meg 
O'Brian. 

- Igen. Már csak ezért is el kell hallgattatni. 
- Carlosszal mi legyen? - kérdezte a biztonsági, főnök. Ingyen is hajlandó befejezni, amit el-

kezdett. Úgy érzi, csorba esett a becsületén. 
- Mi lett ennek az újabb elfuserált próbálkozásnak az eredménye? - kérdezte Mason. - Kihív-

ták a rendőrséget? Számíthatok arra, hogy a sajtó rám száll? 
- Úgy látszik, nem. Egész délután és este figyeltettük a telefonjaikat, de egyelőre semmi nem 

történt. 
- Hála istennek! - sóhajtott fel megkönnyebbülve a marhahúskirály. - Na szóval! Beszélje 

meg a dolgot Leutmann-nal, de ha újabb lehetőség kínálkozik, hagyja, hogy Carlos tegyen még egy 
kísérletet! Mi a véleménye? 

- Leutmann előleg nélkül nem lesz hajlandó ideutazni - válaszolta O'Brian. - Azt pedig, 
bármi történik is, nem fogja visszafizetni. 

- Két és fél kilót akkor is megtakaríthatunk - mondta Mason. - És bebiztosítjuk magunkat - 
akár így, akár úgy, megszabadulunk ettől az idegesítő doktortól. 

- Rendben van. Máris intézkedem. 
- Nem bánnám, ha legközelebb, amikor beszélünk, már jó hírekről számolna be! 
- Mindent megteszek, hogy úgy legyen - ígérte a biztonsági főnök. 
- Még valamit! - tartotta vissza egy pillanatra Mason. - Állítson össze rövid ismertetőt a dok-

torról. Azt akarom, hogy Leutmann rögtön munkához lásson, mihelyt megérkezik. 
 
A University Medical Center sürgősségi betegellátója ezúttal is zsúfolt volt. Kim és Tracy 

kénytelen volt várni, közel ahhoz a helyhez, ahol néhány nappal előbb Beckyvel ültek. Kim steril 
gézpárnát szorított felhasított orrnyergéhez. 

- Elég kellemetlen déjá vu érzés - mondta. 
- Mintha legalább egy éve lettünk volna itt - válaszolta szomorúan Tracy. - El sem tudom 

hinni, hogy ennyi minden történhet az emberrel néhány nap alatt. 
- Bizonyos szempontból hosszúnak, más szempontból csak szempillantásnyinak tetszik az 

idő. - Kim rövid szünetet tartva, indulatosan összeszorította a fogát. - Nem tehetek róla, állandóan 
az jár az eszemben, vajon nem alakulnak-e egészen másképp a dolgok, ha akkor, a legelső alka-
lommal gyorsabban megvizsgálják Beckyt, és baktériumtenyésztést is végeznek. 

- Megkérdeztem dr. Morgant. Szerinte ugyanez lett volna a végeredmény - válaszolta Tracy. 
- Nehéz elhinni. 
- Miért nem szólsz valamelyik sebész barátodnak, hogy varrjon össze? 
-. Ugyanazért, amiért a rendőrségnek sem szóltam - felelte Kim. - Elég, ha összekapcsolják, 

nem akarok nagy felhajtást. Ha ismerőssel csináltatnám, biztosan kérdezősködne, és bűntudatom 
lenne, hogy hazudok neki. 

- Itt is meg fogják kérdezni, hogyan történt. Mit válaszolsz nekik? 
- Nem tudom. Majd kitalálok valamit. 
- Mit gondolsz, mennyit kell még várnunk? - kérdezte Tracy. 
- David Washington szerint nem sokat. 
Érkezéskor véletlenül összefutottak a rendelő vezető orvosával. Washington már értesült 

Becky haláláról, és első dolga volt, hogy őszinte részvétét fejezze ki nekik. Megígérte, amilyen ha-
mar lehet, ellátják Kimet, és nem kezdett faggatózni, amikor Kim közölte, hogy szeretne álnéven 
bekerülni a nyilvántartásba. 
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Szótlanul ültek egy darabig, figyelték az előttük elmenő betegeket, sebesülteket, és végül 
Tracy törte meg a csöndet: - Minél többet gondolok arra, amin átestünk, annál kevésbé van kedvem 
engedni, hogy megcsináld, amit elterveztél. A sorsot hívod ki magad ellen, ha a Higgins és Han-
cockba mégy, ahol egyszer már meg akartak ölni. 

- Hogy érted azt, hogy engedni? - kérdezte a férfi. - Mit akarsz csinálni? Elém állsz és erővel 
visszatartasz? 

- Ne csináld ezt, Kim! - kérte Tracy. - Szeretnék higgadtan beszélgetni veled. Azok után, 
ami Beckyvel történt, aggódom, nem tudom, képes vagy-e józanul, átgondoltan dönteni. Szerintem 
túl nagy kockázat munkát vállalni a vágóhídon. 

- Lehet, hogy kockázatos, de nincs más lehetőség - jelentette ki Kim. - Így tudom csak elér-
ni, hogy a média ráharapjon a témára, márpedig ha nem tudjuk felhívni magunkra a figyelmet, kép-
telenek leszünk bármit is tenni. 

- Mire számítasz? Mit fogsz találni a Higgins és Hancocknál, ami megéri a kockázatot? 
Konkrétan kérdezem. 

- Akkor fogom csak megtudni, ha már ott vagyok. Nem jártam még vágóhídon, úgyhogy fo-
galmam sincs arról, mire számíthatok. Három dolgot tudok csak. Az első Becky betegsége. Marsha 
Baldwin szerint történt valami a január 9-én utolsónak feldolgozott marha fejével. Remélem, sikerül 
megtudnom, hogy konkrétan mi volt az. A második Marsha Baldwin eltűnése, amiről esetleg szin-
tén megtudhatok valamit. Végezetül pedig ott van a kérdés, hogyan kerül a húsba a kólibaktérium. 
Marsha szerint az állatok vágásánál kell keresni az okát. Szeretném a saját szememmel látni, ho-
gyan csinálják, és dokumentumot is szerezni róla. Azzal fogom rávenni Kelly Andersont, hogy fog-
lalkozzon a témával, és járjon utána. A USDA pontos szerepének a felderítése rá vár. 

Tracy nem válaszolt, elgondolkodó arccal meredt maga elé. 
- Nem felelsz? - kérdezte Kim. 
- Dehogynem! - Az asszony megrázkódott, visszatért a jelenbe. - Ahogy előadtad a dolgot, 

teljesen logikusan hangzott. De mondok neked valamit! Nem engedem, hogy egyedül csináld! Va-
lami módon részt akarok venni benne, hogy segíthessek. Ha kell, veled együtt állok be dolgozni a 
vágóhídra. 

- Ezt most komolyan mondod?! - Kim alig akart hinni a fülének. 
- Persze, hogy komolyan. Becky az én lányom is volt. Nem vállalhatod egyedül a kockáza-

tot. 
- Hát, ez elég érdekes szempont. - Tracy után most Kimen volt a sor, ő meredt elgondolkodó 

tekintettel a távolba. 
- Nekem még csak álcázásról sem kell gondoskodnom. Nem láttak, fogalmuk sincs arról, ki 

vagyok - mondta az asszony. 
- Nem tudom, kaphatsz-e náluk munkát. Könnyen biztosan nem. 
- Miért? Ha neked sikerül, nekem is menni fog. 
- Marsha szerint állandó munkaerőhiánnyal küzdenek, de csak a közvetlen termelésben - 

magyarázta Kim. - Állatokat ölni, darabolni biztosan nem akarsz. 
- Nem, de esetleg kaphatok irodai munkát. Megpróbálom, aztán majd meglátjuk - felelte 

Tracy. 
- Van jobb ötletem. Emlékszel még Lee Cookra, aki a Samaritanben dolgozott nekem? 
- Azt hiszem, igen. Ő volt az a műszerész, aki minden elektromos berendezést meg tudott 

javítani, és karbantartotta az összes kórházi készüléket? 
- Igen. Az összevonás után kilépett. Repülőgépet épít a háza alagsorában, és más hasonló 

munkákkal foglalkozik. Ha megkérem, biztosan csinál olyan mikrofont, amit észrevétlenül ma-
gammal vihetek. A kocsiban ülve hallhatod majd, mi történik velem, és ha minden kötél szakad, 
szólhatsz a rendőrségnek, hogy segítsen. 

- Úgy érted, folyamatosan hallani fogom, mit beszélsz, vagy mit mondanak neked? - kérdez-
te Tracy. 

- Igen. 
- Beszélgethetünk is? 
- Attól tartok, hogy az nem fog menni. Ahhoz fülhallgatóra lenne szükségem, ami elárulna. 

Nem hiszem, hogy a Higgins és Hancocknál túl sok fülhallgatóval mászkáló melós akad. 
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- Esetleg magnóra is vehetem, amit mondasz! - Az asszony kezdett komolyan lelkesedni az 
ötletért. 

- Természetesen! 
- Mit szólnál a videóhoz? 
- Elképzelhető - válaszolta Kim. - Ma már miniatűr kamerák vannak. A felvétel meggyőzné 

Kelly Andersont. 
- Mr. Billy Rubin! - szólt be valaki harsányan a váróba. Kim azonnal magasba tartotta a ke-

zét, felállt, és Tracy is. Fehér köpenyt viselő gyakorló orvos lépett hozzájuk, Kim felvételi lapjával 
a kezében. 

- Mr. Billy Rubin? - kérdezte, hogy tökéletesen biztos lehessen a dolgában. A kitűzője tanú-
sága szerint dr. Steve Ludwignak hívták, izmos fickó volt, mosolygós, rövidre vágott, vékony szálú, 
szőkés hajjal: - Tudja, hogy a bilirubin orvosi szakkifejezés? 

- Nem - válaszolta Kim. - Fogalmam sem volt róla. 
- Pedig az. Az epefestéket nevezik így, ami a vörösvértestek szétesése nyomán keletkezik - 

magyarázta lelkesen dr. Ludwig. - Na nézzük, mi a baj! 
Kim elvette az orrnyergétől a gézpárnát. A seb a várakozás közben feldagadt, és szétnyílt. 
- Hűha! Ez elég csúnya vágás! Össze kell kapcsolni. Hogyan szerezte? 
- Borotválkozás közben - felelte Kim. 
Tracy bármennyire igyekezett uralkodni magán, kénytelen volt mosolyogni. 
 

16. fejezet 
Január 26. hétfő 
 
Tracy hol az egyik, hol a másik lábára nehezedve izgatottan toporgott. Karját a mellén ösz-

szefonva az emeleti folyosó falának dőlve állt, szemben a vendégeknek készült, kisebbik fürdőszo-
ba ajtajával. Csaknem öt perce várakozott már. 

- Nos?! - kiáltotta, amikor fogytán volt a türelme. 
- Felkészültél? - szólt vissza az ajtó mögül Kim. 
- Igen. Nyisd ki! 
Az ajtó kivágódott, az asszony pedig a kezét a szájához kapva, önkéntelenül fölnevetett. 
Kim külseje annyira megváltozott, hogy alig lehetett ráismerni. A haja rövidre volt vágva, 

ami megmaradt belőle, az platinaszőkén meredezett az ég felé. Ugyancsak szőke szemöldöke élesen 
elütött sötét borostájától. A kapcsokkal összefogott, orrnyergétől az egyik szemöldökéig érő vágás 
frankensteini vonást kölcsönzött az arcának. Fekete trikót, kordbársony inget és bőrnadrágot viselt. 
Derékszíja és ugyancsak fekete bőrből készült csuklópántja jókora fényes szögekkel volt kiverve. 
Megjelenését hamis gyémánt fülbevaló és a jobb felső karjára tetovált farkasfej - gyengébbek ked-
véért "Lobo" felirat is szerepelt alatta - tette teljessé. 

- Nos, mit szólsz hozzá? - kérdezte Tracyt. 
- Hajmeresztően nézel ki. Különösen így, hogy még az orrod is össze van öltve. 
- Éppen ezt akartam. 
- Ha nem ismernélek, nem szeretnék összeakadni veled az utcán - tette hozzá az asszony. 
- Igen? Azt hiszem, át kellene ugranom a kórházba. Ha meglátnak, esetleg úgy megijednek, 

hogy egyből visszavesznek - játszadozott el a lehetőséggel Kim. 
- Mindennek néznélek, csak orvosnak nem. - Tracy jókedvűen fölnevetett. - Különösen a te-

toválásod tetszik. Kim fölemelte a karját, hogy megcsodálhassa mesterművét. - Ugye milyen fran-
kó? - kérdezte. - A használati utasítás szerint három-négy napig megmarad, föltéve, hogy nem für-
döm. Mit szólsz hozzá? 

- Hol a mikrofon? 
- A gallérom alatt. - Kim megmutatta a trikó alá rejtett, csöppnyi szerkezetet. 
- Kár, hogy videofelvevőt nem használhatsz - sajnálkozott Tracy. 
- Nem kizárt, hogy vihetek magammal. Lee azt ígérte, megpróbál kitalálni valamit, és ha 

ilyet mond, akkor tíz eset közül kilencben megoldja a problémát. Pár napon belül kiderül, mit tud 
kisütni. 
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- Próbáljuk ki a mikrofont! - ajánlotta az asszony. - Szeretném tudni, ugyanolyan jól műkö-
dik-e, mint tegnap este Lee garázsában. 

- Rendben - kapott az ötleten Kim. - Menj el kocsival a sarokig, és kanyarodj be! Annyi kö-
rülbelül elég lesz. Lee szerint kétszáz méter a hatótávolság. 

- Te hol leszel? 
- Végigjárom a házat. Lemegyek a pincébe is. 
Tracy bólintott, felkapta a kabátját, és rögtön indult, de a lépcső aljáról még visszaszólt: - Ne 

felejtsd el berakni a fülhallgatót! 
- Már a helyén van. 
Tracy fázósan megremegett, kilépve a friss, hideg reggelbe. Éjszaka szél támadt, és az eget 

azúrkékké változtatva kelet felé űzte a szürke viharfelhőket. 
Beült a kocsijába, ahogy megbeszélték, a sarkon túlra hajtott, és az út szélére húzódva meg-

állt. Letekerte az ablakot, és a házilagos antennát az autó tetejére tette. 
Tracy gondosan a füléhez igazította az öreg orsós magnóba bekötött hallgatókat. A készülék 

erősítőhöz csatlakozott, amit gépkocsi-akkumulátorról táplált transzformátor működtetett. 
Az erősítő előlapján kigyulladó vörös fény jelezte, hogy a berendezés működik. Először sta-

tikus zörejek hallatszottak, de ahogy a készülék bemelegedett, a dobhártyát ingerlő zaj is megszűnt. 
Tracy az erősítő tetején heverő mikrofonért nyúlt, és miután meggyőződött arról, hogy senki 

sem figyeli, beleszólt. 
- Kim! Hallod amit mondok? - kérdezte. 
A válasz olyan hangos volt, hogy összerezzent tőle. - Tökéletesen, mintha mellettem állnál. 
Tracy sietve lejjebb vette a hangerőt, aztán beindította a magnetofont. 
- Nálad milyen a vétel? - kérdezte. 
- Itt túl erős volt. 
- Tökéletes - érkezett most már normális hangerővel a válasz. 
- Hol vagy? 
- A pince hátsó részében - felelte a férfi. - Ha innen jó az adás, akkor máshonnan sem lesz 

vele baj. 
- Meglepően tiszta. 
- Visszajöhetsz. Ideje, hogy élesben is kipróbáljuk. 
- Tíz-négy - válaszolta Tracy. Fogalma sem volt arról, mit jelent a kifejezés, de számtalan-

szor hallotta már filmben, tévéműsorban. 
Lerakta a fejhallgatót, megállította a magnót, és a szalagot visszatekerve, a biztonság kedvé-

ért meghallgatta a beszélgetést. A felvétel tökéletes volt. 
Mire Tracy visszaért, minden csomag a bejáratnál volt, Kim indulásra készen állt. Számítva 

arra, hogy azonnal fölveszik, ebédre valót készítettek, és megtöltötték teával a termoszt. Kim ra-
gaszkodott ahhoz, hogy Tracy meleg ruhát és takarót is vigyen magával. Biztos volt abban, hogy az 
asszonynak egész nap kint kell ülnie a kocsiban. 

Mindent a hátsó ülésre pakoltak, és Kim is oda szállt be, mivel elöl nem maradt hely a be-
rendezések miatt. 

Tracy már éppen indulni akart, amikor eszébe jutott valami. 
- Hol a revolvered? - kérdezte. 
- Fent, a vendégszobában - válaszolta Kim. 
- Jobb volna, ha elhoznád. 
- Nem akarok revolverrel mászkálni a vágóhídon - tiltakozott Kim. 
- Miért nem? És ha ne adj isten, szembetalálod magad azzal a késes pasassal? 
Tracy érve elég nyomós volt ahhoz, hogy a férfi alaposan elgondolkodjon rajta. Több indok 

is szólt amellett, hogy ne vigyen magával fegyvert: félt attól, hogy esetleg fölfedezik, ráadásul soha 
nem használt még revolvert, és nem tudta, képes lenne-e bárkit is lelőni. Ugyanakkor elevenen élt 
még benne a vágóhídi késes üldözés emléke, nem felejtette el, mennyire szerette volna akkor, hogy 
legyen nála valamilyen fegyver, amivel megállíthatja a gyilkost. 

- Rendben - felelte hosszas vívódás után, és Tracy kulcsát magához véve visszament a ház-
ba. 
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Miután ismét elhelyezkedett a hátsó ülésen, az asszony egyből indítani akart, de Kim rászólt: 
- Várj! 

- Mi történt?! - kérdezte értetlenül Tracy. 
- Emlékszel, az a csirkefogó már a házban volt, amikor tegnap este megérkeztünk - válaszol-

ta Kim. - Nem szeretnék még egy ilyen meglepetést. Könnyen lehet, hogy követnek. 
- Mit tanácsolsz? - kérdezte megborzongva az asszony. - Van olyan szomszédod, aki az át-

lagosnál is kíváncsibb? Ezek a házak elég közel vannak egymáshoz, jól szemmel lehet tartani egyi-
ket a másikból. 

- Mrs. English, szemben - válaszolta Tracy. - Idős özvegyasszony, és kedvenc szórakozása, 
hogy a szomszédok után leskelődik. 

- Nagyszerű! - fogadta lelkesen a hírt Kim. - Mi volna, ha megkérnéd, hogy tartsa nyitva a 
szemét, amíg visszajövünk? 

- Megpróbálhatom. 
- Egy pillanat! - tartotta vissza Tracyt a férfi. - Száz százalékig be kell biztosítanunk magun-

kat. Hány ajtaja van a háznak? 
- Kettő. Egy elöl, egy pedig hátul. 
- És a pince? - kérdezte Kim. 
- Csak belülről lehet megközelíteni. 
- Nálam a hátsó terasz szúnyoghálóján jutott be a fickó. 
- Itt nincs terasz. 
- Remek. - Kim kiszállt a kocsiból, és Tracy pillanatnyi késlekedés nélkül követte. 
- Miért nem csinálunk valamit az ajtókkal, hogy egyből észrevegyük, ha valaki kinyitotta 

őket? - kérdezte visszafelé menet. 
- Jó ötlet - egyezett bele rögtön Kim. Alig fejezte be azonban a mondatot, kétsége támadt: - 

Mit csinálunk, ha kiderül, hogy járt itt valaki. 
- Elhúzzuk a csíkot, amilyen hamar csak lehet. 
- Hová? 
- Gondolom, egy motelbe - válaszolta enyhén megborzongva Tracy. 
- Tudod mit?! - támadt újabb ötlete Kimnek. - A Higgins és Hancockhoz menet megállunk a 

banknál, és kivesszük az összes pénzünket. Ha követnek bennünket, veszélyes lesz hitelkártyát 
használni. 

- Te aztán tényleg mindenre gondolsz! - A hang alapján nehéz volt megítélni, hogy Tracy el-
ismerően mondta-e, vagy szemrehányóan. - Ennyi erővel akár az útlevelünket is magunkhoz vehet-
nénk. 

- Hé! Komolyan beszéltem! - tiltakozott Kim. 
- Én is. Ha bekövetkezik az, amire gondolni sem szeretek, jó volna gyorsan, a lehető leg-

messzebbre eltűnni innen. 
- Igazad van. Gyerünk! 
Fél órába telt, amíg a házban mindent elrendeztek, és újabb harminc percbe, hogy a bankban 

is végezzenek. Különböző ügyintézőket választottak ugyan, ám ez nem sokat segített. Aki Kimmel 
foglalkozott, mélységesen megdöbbent az ügyfél külseje miatt, és nem merte kiadni a pénzt anélkül, 
hogy ne ellenőriztette volna az aláírást egyik főnökével. 

- Majdnem úgy érzem magamat, mint a bankrabló - jegyezte meg Tracy, amikor már kifelé 
tartottak. - Soha nem volt még nálam ennyi készpénz. 

- Én attól féltem, hogy el sem jutok a pénztárig - vallotta be Kim. - Lehet, hogy kicsit túl-
zásba vittem az álcázást. 

- Jó jel, hogy nem ismertek föl - biztatta az asszony. Délelőtt közepe táján járt az idő, amikor 
végre rákanyarodtak a Higgins és Hancock telephelyéhez vezető útra. A korábban kristálytiszta, 
szikrázóan kék égen sűrűsödni kezdtek a felhők, igazolásául annak a régi tapasztalatnak, hogy Kö-
zépnyugaton ritka a hosszan tartó téli napsütés. 

- Mit mondtál Mrs. Englishnek? - kérdezte a hátsó ülésről előreszólva Kim. 
- Nem kellett hosszan magyarázkodnom - válaszolta Tracy. - Nagyon örült a feladatnak. Tu-

dom, utálatos dolog ilyet mondani, de valószínűleg új értelmet adtunk az életének. 
- Mondtad, mikor jössz vissza? 
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- Nem. 
- Próbáljuk ki, tudunk-e még spanyolul! - váltott hirtelen témát Kim. 
Tracy meglepődve a belső visszapillantó tükörbe nézett. Az utóbbi huszonnégy órában ne-

hezen tudta megállapítani, mikor tréfálkozik Kim, és mikor beszél komolyan. 
- Megpróbálok spanyol akcentussal beszélni. Marsha szerint a vágóhídon sok latin-amerikai 

dolgozik, főleg mexikói. 
A következő néhány percben egyszerű spanyol mondatokat igyekeztek összeállítani, de nem 

volt hozzá elegendő szavuk, és hamarosan fel is hagytak a próbálkozással. 
- Hadd kérdezzek valamit! - szólalt meg Tracy, miután jókora utat tettek meg egyetlen szó 

nélkül. 
- Tessék! 
- Ha minden úgy történik, ahogyan szeretnénk, és megszerezzük a nagy riporthoz szükséges 

alapanyagot Kelly Andersonnak, szerinted mi fog történni? Miben reménykedsz? 
- Abban, hogy évente tizenkét és félezer tonna darált marhahús fölöslegessé válik, nem lesz 

rá vevő - válaszolta Kim. 
- És aztán? 
- Szeretném, ha a közvélemény kikényszerítené, hogy változtassanak a szabályokon, ne a 

Mezőgazdasági Hivatallal ellenőriztessék a hústermelést és a takarmányozást. Az Élelmezésügyi 
Hivatal sokkal jobban el tudná látni ezt a feladatot, mert nála nem lenne érdekütközés. Sőt, még 
előnyösebb volna, ha magánkézbe adnák az ellenőrzést, hogy versenyhelyzet alakuljon ki, és a 
résztvevők valóban érdekeltek legyenek a fertőzés megakadályozásában. 

- Nem bízol a legújabb, sugárkezelési módszerekben? - kérdezte Tracy. 
- Őszintén szólva, nem. Szerintem az iparág bennfentesei találták ki őket, így próbálnak elő-

remenekülni. Az eljárás arra ösztönöz, hogy a termelés során még kevésbé vigyázzanak, bízva ab-
ban, hogy a besugárzás végül elpusztít minden kórokozót. Idő kérdése csak, hogy közöljék: a su-
gárkezelés ellenére a fogyasztónak kötelessége a gyártó által előírt ideig sütni, főzni a termékeket. 

- Kathleen Morgan ugyanezt mondta - idézte fel az emlékeit Tracy. 
- Átgondolva a helyzetet, mindenkinek ugyanez lenne a véleménye. A sajtó segítségével fel 

kell hívni a közvélemény figyelmét arra, hogy a fertőzésnek feltétlenül elejét kell venni akkor is, ha 
az emeli a gyártási költségeket. 

- Nagyralátó terv - állapította meg kételkedve Tracy. 
- Nincs értelme alább adni - válaszolta mély meggyőződéssel Kim. - Ne hidd, hogy lehetet-

len megvalósítani! Végül is, a húskészítmények nem mindig voltak fertőzöttek. Viszonylag új je-
lenséggel állunk szemben. 

A távolban már látszott a vágóhíd épülete, és munkanap lévén, a hozzá csatlakozó karámot 
megtöltő marhák is. 

- Szegények! - mondta az állatokra utalva Tracy. - Mintha a halálos ítéletük végrehajtását 
várnák. 

Bekanyarodott a Higgins és Hancock parkolójába, ami ezúttal - az előző naptól eltérően - 
zsúfolva volt kocsikkal. A járművek nagy része kopott, rozoga kisteherautó volt. 

- Tegyél ki a főbejáratnál, aztán menj a csarnok végéig! - figyelmeztette Kim az asszonyt. - 
Ott nem leszel olyan feltűnő, de belül maradsz a kétszáz méteren. 

Tracy az út szélére húzódott, és egy darabig együtt figyelték a jókora csarnokot. Az irattár 
ablaka, amit Kim betört, üresen tátongott, overallos férfi éppen méretet vett róla. 

- Úgy illene, hogy segítsek neki - jegyezte meg Kim. 
- Ne hülyéskedj! - intette le Tracy. Nem volt tréfás hangulatban. 
A bejárati ajtó nyitására ösztönösen lehúzódtak. Lázas beszélgetésbe merülve két férfi lépett 

ki az épületből, és feléjük sem pillantva sétált tovább. 
Tracy és Kim felült - egymásra néztek, és idegesen elmosolyodtak. 
- Úgy viselkedünk, mint két csínytevésre készülő tinédzser - állapította meg Kim. 
- Gondoljuk át, és beszéljük meg még egyszer a dolgot! - ajánlotta Tracy. 
- A beszéd ideje lejárt - Kim az asszonyhoz hajolt, és nagyon hosszú idő óta először meg-

csókolta. - Kívánj nekem sok szerencsét! - kérte. 
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- Nem is tudom, miért mentem bele ebbe a dologba. Tracy tétova pillantást vetett az épület-
re. 

- Állampolgári felelősségtudatból - válaszolta csúfondáros mosollyal az arcán Kim. - Ide fi-
gyelj! Ha sikerül, amit elterveztünk, milliószor több embert menthetünk meg, mint amennyit se-
bészként életem végéig képes lennék. 

- Tudod, mi a legfantasztikusabb az egészben? - kérdezte visszafordulva Tracy. - Néhány 
nap alatt narcisztikus, önző alakból lelkes emberbaráttá váltál. Egyik végletből a másikba estél, pe-
dig eddig azt hittem, hogy felnőttkorban már nem változik az ember személyisége. 

- Meghagyom nektek, pszichológusoknak, hogy ezt eldöntsétek magatok között. - Kim ki-
nyitotta az ajtót. 

- Légy óvatos! - figyelmeztette az asszony. 
- Úgy lesz. - Kim kiszállt, de rögtön vissza is szólt: - Ne felejtsd el, hogy csak ritkán fogom 

berakni a fülhallgatót! Többnyire csak te fogod hallani, mi történik körülöttem. 
- Tudom. Sok szerencsét! 
- Köszönöm. 
Tracy figyelte Kimet, amint hányaveti, az öltözékéhez tökéletesen illő járással a bejárathoz 

tart, és bármennyire fel volt dúlva, mosolyognia kellett, milyen megtévesztően adja a férfi a kemény 
rockert. 

Miután eltűnt a szeme elől, Kim tanácsát megfogadva az üzemcsarnok végéhez hajtott, és 
egy teherautó mögött állt meg. Kirakta a kocsi tetejére az antennát, fölvette a fejhallgatót, és bekap-
csolta az erősítőt. A reggeli tapasztalaton okulva óvatosan növelte csak a hangerőt, és hamarosan 
hallotta is Kimet, amint erős spanyol akcentussal beszélt valakihez. 

- Munka kell, bármilyen munka - mondta a magánhangzókat dallamosan megnyújtva a férfi. 
- Le vagyok robbanva. Hallottam a városban, hogy melósokat keresnek. 

Tracy elindította a magnót, és amennyire tudott, kényelmesen elhelyezkedett az ülésen. 
 
Kimet meglepte, egyben bátorította az a gyorsaság, amivel eljutott a vágóterem művezetőjé-

nek irodájába. A férfit Jed Streetnek hívták. Jelentéktelen külseje volt, kissé pocakos. Íróasztala 
sarkán sárga védősisak hevert, előtte marhavásárlásról szóló számlák tornyosultak jókora kupacban. 

Street először meglepődött Kim külsejétől, de aztán megbékélt vele, és nem tett rá megjegy-
zést. 

- Dolgozott már vágóhídon? - kérdezte. Erősen hátradöntötte a székét, és szórakozottan ját-
szott a tollával. 

- Nem - válaszolta óvatosan Kim. - Egyszer mindent el kell kezdeni. 
- Van társadalombiztosítási igazolványa? - hangzott a következő kérdés. 
- Nincs. Azt mondták, nem lesz rá szükség. 
- Mi a neve? 
- José. José Ramirez. 
- Honnan jött? 
- Brownsville-ből, Texasból - válaszolta a spanyol akcentusról nem túl jól sikerült déli gur-

gulázásra váltva Kim. 
- Persze. Én pedig Párizsból, Franciaországból! - Street láthatóan nem dőlt be a fonetikai 

mutatványnak. - Na ide figyeljen! Kemény, nehéz munkát tudok csak adni. Vállalja? 
- Bármit - felelte Kim. 
- Van zöld kártyája? 
- Nincs. 
- Mikor akar kezdeni? 
- Hé, akár most is! Másfél napja egy falatot sem ettem. 
- Mivel még soha nem dolgozott vágóhídon, ez talán hasznára is fog válni - állapította meg 

Street. - Takarítónak rakom be a vágóterembe. Óránként öt dolcsit kap, készpénzben. Így, hogy 
nincs társadalombiztosítása, nem fizethetek többet. 

- Jól hangzik - kapott az ajánlaton Kim. 
- Még valamit! Ha munkát akar, mára el kell vállalnia a háromtól tizenegyig tartó műszakot 

is. A fickó, aki be volt osztva, beteget jelentett. Rendben van? 
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- Rendben. 
- Akkor jó. - Street fölemelkedett az íróasztal mögül. Jöjjön, szerelkezzen föl! 
- Át kell öltöznöm? - kérdezte idegesen, a csípőjét nyomó pisztolyra és leukoplaszttal a 

mellkasához rögzített miniatűr adókészülékre gondolva Kim. 
- Dehogy! - oszlatta el a félelmét a művezető. - Elég, ha fölvesz egy fehér köpenyt, csizmát, 

védősisakot, kesztyűt, és megmarkol egy súrolókefét. Egyedül a cipőjét kell levetnie. 
Street nyomába szegődve Kim végigment a hosszú folyosón, és elhaladt a raktárak előtt is, 

ahol szombat éjszaka járt. Az egyikben összeszedték a szükséges felszerelést, de gumicsizmát csak 
tíz és feleset találtak, holott tizenegyesre lett volna szüksége. A lábbeli erősen viseltes volt, és meg-
lehetősen kellemetlen szagot árasztott. 

Street lakatot is adott Kimnek, és bevitte az étkező melletti öltözőbe. Megvárta, amíg felöl-
tözött, berakta a cipőjét egy üres szekrénybe, és a csaknem könyékig érő sárga gumikesztyűt is fel-
húzva olyanná nem vált, mint bármelyik segédmunkás az üzemben. 

- Ronda vágás! - jegyezte meg Street, a Kim orrnyergén lévő sebre mutatva. - Hogy szerez-
te? 

- Betört egy ablak - válaszolta kitérően Kim. 
- Kellemetlen. Na, felkészült? 
- Igen. 
Street az étkezőn átvágva fölment a vasajtóhoz vezető, rövid lépcsőn, bevárta Kimet, és a 

zsebébe nyúlva elővett valamit. 
- Ezt majdnem elfelejtettem - mondta, és két apró tárgyat ejtett Kim tenyerébe. 
- Mik ezek? 
- Füldugó - mondta a művezető. - A vágóteremben nagy a zaj a futószalag, a nyúzógép meg 

a csontfűrész miatt. 
Kim megnézte az apró, puha műanyagból készült füldugókat. Sárgák voltak, akárcsak a 

csizma és a kesztyű. 
- Figyeljen! - szólt rá Street. - Az lesz a dolga, hogy körbemászkáljon, és belesöpörje a szart 

a lefolyókba. 
- Szart? 
- Igen. Gondja van talán? 
- Igazi szar? 
- Marhatrágya, zsigerdarabok és vér keveréke. Minden, ami leesik a szalagról. Figyelmeztet-

tem, vágóhídon van, nem délutáni teapartin. Vigyázzon, nehogy elüsse valamelyik szállítószalagra 
rakott marha, és arra is, hogy csúszós a padló! Az elesés nálunk nem tartozik a leggusztusosabb 
élmények közé. - Streetnek tetszhetett, amit mondott, mert jókedvűen fölnevetett. 

Kim nyelt ugyan egy nagyot, de bólintott, közben megpróbált nem gondolni arra, hogy mi-
ben lesz része, ha átlépi a vasajtó küszöbét. 

A művezető az órájára pillantott. - Körülbelül egy óra múlva ebédszünet - mondta. - Nem 
baj, addig legalább lesz ideje akklimatizálódni. Van kérdése? 

Kim tagadóan megrázta a fejét. 
- Ha mégis lenne, tudja, hol az irodám. 
- Igen. 
A válasz nem elégítette ki a művezetőt, arckifejezése alapján mintha még várt volna valamit. 
- Nem akarja berakni a füldugókat? - kérdezte némi szünet után. 
- Dehogynem! - kapott észbe Kim: - Csak elfelejtettem! - Gondosan elhelyezte a két kis gu-

milabdacsot, és feltartott hüvelykujjal jelezte Streetnek, hogy elkészült. 
A művezető kinyitotta az ajtót, mire Kim a füldugók ellenére is visszahőkölt a hirtelen zaj-

tól. 
Összeszedte magát, és követte Streetet a jókora terembe, ami most egészen másként nézett 

ki, mint szombaton éjjel. Azt hitte, megfelelően felkészült bármire, de hamar kiderült, hogy erről 
szó sincs. Kim valósággal zölddé vált, megpillantva a szállítószalagról lelógó, még meleg, ötszáz 
kilónál is nehezebb marhatetemeket. A levegőben a nyers hús, a vér és a friss marhaürülék nehéz 
szagából összetevődő bűz érződött. 
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A látvány sem volt azonban kevésbé mellbevágó. A mennyezetbe szerelt, nagy teljesítmé-
nyű légkondicionálók annyira lehűtötték a termet, hogy a megnyúzott állattetemek gőzölgésétől 
vastag pára keletkezett. Vérfoltos, fehér köpenyt viselő munkások álltak szorosan egymás mellett a 
rácsos pallókon, és gépies mozdulatokkal szabdalták, bontották darabokra a marhákat. A szerszáma-
ikhoz vezető kábelek gigászi pókhálóra emlékeztető szövedéket alkottak közöttük. A vágóterem 
dantei látványt nyújtott, maga volt a földi pokol. 

Street megveregette Kim vállát, és a terem padozatára mutatott. A kő szinte úszott a vérben, 
hányadékban, ürülékkel kevert zsigerek borították. A művezető ismét megbökte Kimet, és amikor 
az feléje nézett, a kezébe nyomott egy széles, hosszú nyelű padlósúroló kefét. Látva, hogy Kim 
szeme kidülled, az arca felfújódik, sietve elhúzódott tőle, és hüvelykujjával oldalra bökött. 

Kim hevesen öklendezett, de sikerült idejében a szája elé kapnia a kezét, és Street mozdula-
tát követve meglátta a "Férfiak" feliratú ajtót. 

Amilyen sebesen tudott, rohant a mellékhelyiségbe. Feltépte az ajtót, a vécécsésze fölé ha-
jolt, és a hűvös kerámiát megmarkolva kiadta magából a néhány órája Tracyvel közösen elfogyasz-
tott reggelit. 

A roham elmúltával megmosakodott, és kiegyenesedve alaposan megnézte magát a kagyló 
fölé szerelt tükörben. Rettentően sápadt volt, és a sebtől bedagadt szeme, verejtékben úszó homloka 
csak tovább rontott a külsején. 

Egyik kezével a kézmosóra támaszkodva előhalászta inge alól a fülhallgatókat. Nem ment 
könnyen, remegő ujjakkal rakta őket a helyükre. 

- Hallasz, Tracy? - kérdezte fátyolos, elerőtlenedett hangon. - Beraktam a fülhallgatót. Be-
szélhetsz. 

- Mi történt? - hallatszott az asszony izgatott kérdése. - Mitől köhögtél? 
- Több volt az, mint köhögés - vallotta be Kim. - Megszabadultam a reggelitől. 
- Borzalmas a hangod. Magadnál vagy? 
- Igen, de csak alig. Meglepett, ami történt. Hosszú orvosi tapasztalattal a hátam mögött nem 

hittem, hogy ilyen hevesen fogok reagálni. - Kim körbenézett, és megállapította, hogy a legmocsko-
sabb mellékhelyiségben tartózkodik, amit valaha látott. A falat többnyire spanyolul írt durva, trágár 
feliratok borították. A csempézett padlón a vágóteremből behordott vér és egyéb szemét úszkált. 

- Feladod? - kérdezte Tracy. - Csöppet sem lennék szomorú miatta. 
- Egyelőre nem - válaszolta Kim. - De bevallom, bár nem sokkal többet töltöttem a vágóte-

remben húsz másodpercnél, valószínűleg örökre vegetáriánus lettem. 
Az egyik vécéfülkéből hallatszó vízcsobogás nagyon váratlanul érte, ijedten összerezzent tő-

le. Amikor berontott, eszébe sem jutott ellenőrizni, nincs-e odabent más is. Kirántotta füléből a 
hallgatókat, gyorsan visszagyömöszölte az inge alá, és a kagyló fölé hajolva úgy tett, mintha mosa-
kodna. Tisztán hallotta, amint nyílik mögötte az egyik fülke ajtaja. 

Kim félt, hogy az idegen meghallotta, amit mondott, és nem mert hátranézni. A tükörben lát-
ta csak felbukkanni az illetőt, és amikor az feléje fordult, a szíve rémületében nagyot dobbant. Az 
az ember volt, aki már kétszer is megtámadta, először a Higgins és Hancocknál, és nem sokkal ké-
sőbb a saját házában! 

Nagyon lassan, félve mert csak megfordulni. Az ismeretlen már az ajtónál járt, de nem nyi-
totta ki, hanem kutató pillantással nézett rá. 

Tekintetük a másodperc töredékéig összekapcsolódott. Kim megpróbált mosolyogni, majd 
úgy tett, mintha papírtörülközőt keresne. A falon volt ugyan egy tartó, de az elejét letörték, a belseje 
pedig üresen tátongott. Kim megkockáztatott még egy pillantást - az idegen rezzenéstelen szemmel, 
ugyanolyan kiismerhetetlenül nézett rá, mint először. Pillantása elegendő volt, hogy Kim ösztönö-
sen a zsebébe nyúljon, és megmarkolja a revolvert. 

Kínos lassúsággal vánszorogtak a másodpercek. A férfi hideg pillantású, koromfekete szeme 
rezzenéstelenül meredt rá. Az alakja olyan volt, mint az élettelen szobor, és Kimnek minden ön-
uralmára szüksége volt, hogy csöndben maradjon, ne törje meg hisztérikus kiáltással a hosszúra 
nyúlt csöndet. 

Nagyon megkönnyebbült, amikor a férfi megunta a patthelyzetet, és a kilincset határozottan 
lenyomva, kiment a mosdóból. 
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Miután az ajtó bezárult mögötte, Kim hatalmasat sóhajtott - addig észre sem vette, hogy iz-
galmában visszafojtotta a lélegzetét. A fejét lehajtva alig hallhatóan suttogta bele a mikrofonba: - 
Jóságos isten! A késes volt itt, az egyik fülkében! Nem tudom, mennyit hallott abból, amit beszél-
tünk. Alaposan megnézett ugyan magának, de nem mondott semmit. Bízzunk abban, hogy nem is-
mert fel! 

Hideg vízzel alaposan megmosta az arcát, mély lélegzetet vett, és kiment a vágóterembe. 
Megpróbált csukott szájjal lélegezni, elkerülni az újabb hányingert. Nehezen ment, a lábát olyannak 
érezte, mintha gumiból lett volna. Elővigyázatosságból, arra az esetre, ha netán az idegen odakint 
várná, zsebébe süllyesztette a kezét, és vadul markolta a rövid csövű fegyvert. 

Street a közelben állt, nyilván őt várta. Kim az idegen felé pillantott, és mintha találkozott is 
volna a pillantásuk, mielőtt az illető befordult az egyik hatalmas berendezés mögé. 

- Jól van? - kérdezte a zajt túlkiabálva a művezető. 
Kim bólintott, és amennyire az erejéből futotta, mosolyogni is megpróbált. 
Street csúfondáros vigyorral válaszolt, és hosszú nyelű, erős sörtéjű súrolókefét nyomott a 

kezébe. - Úgy látszik, csak több volt a gyomrában, mint gondolta - mondta, és néhány hátbavágás-
sal felérő vállveregetés után otthagyta. 

Kim újból hatalmasat nyelt, és a száját összeszorítva igyekezett visszafojtani a heves hul-
lámban újból rátörő hányingert. Előrehajolt, hogy ne kelljen látnia a szállítósoron a-hűtőkamra felé 
tartó, fejüktől megfosztott, nyúzott állatokat. Két kézzel jól megmarkolva a kefét, csupán az eltaka-
rítandó szemétre koncentrált. 

- Akkora zaj van itt, hogy nem tudom, hallod-e, amit mondok - szólt bele, a szót összeszorí-
tott fogai között szűrve, a mikrofonba. - A késes nyilván itt dolgozik, ami - ha belegondolunk - nem 
is meglepő. Igyekszem megkeresni, hogy legalább tudjam, merre van, és ne érjen újabb meglepetés. 

Sietve félrehajolt egy gőzölgő marhatetem elől, de nem ügyelt eléggé, és nekiütközött egy 
másik, a feje fölött haladó szállítósorra függesztett, még vérző állatnak. Sikerült ugyan talpon ma-
radnia, addig hófehér köpenye azonban ugyanolyan mocskos lett, mint mindenki másé a jókora 
csarnokban. 

Kim fölegyenesedett, és az egyenletesen mozgó állatok sebességét felmérve átlépett a szállí-
tósor alatt. Elszánta rá magát, hogy tovább megy, megkeresi a támadóját. 

- Nyilván a legmocskosabb melót kaptam - szólt a mikrofonba, remélve, hogy Tracy az erős 
zaj ellenére is hallja a hangját. - A legutolsó segédmunkás vagyok, de így legalább szabadon mo-
zoghatok, úgy tűnik, a többiek mind futószalagon dolgoznak. Egy helyben állnak, és az állatok mo-
zognak előttük. 

Megkerülte a jókora berendezést, amely mögött az idegent eltűnni látta. A teremnek ezen a 
részén a padló viszonylag tiszta volt, mindössze kevés, a gépek alá befolyó vér látszott a betonon. 

Kim a fal mellett haladva, óvatosan ment tovább, és hamarosan olyan helyre jutott, ahol nem 
volt mennyezeti világítás. Több embert látott a csarnoknak ezen a részén, és a lassan megszokottá 
váló, általános zajon kívül egyéb hangokat is hallott. Éles csattanások voltak, a szögbelövő pisztolyt 
juttatták Kim eszébe, amelyeket valamikor gyerekkorában, egy kárpitos üzemben látott. 

Úgy tett, mintha a padlót söpörné, bár az viszonylag tiszta volt. Körülbelül hat métert halad-
hatott, amikor egy berendezés mögött végre rájött, hová is tévedt. 

- Ott vagyok, ahol az állatokat behajtják az épületbe - kommentálta a látottakat a mikrofon-
ba. - Sorban érkeznek, egymás után, és egy emelvény előtt haladnak el. A rajta álló munkás fura 
szerszámot tart a homlokukhoz. Olyan a hangja, mint a légpuskának, és nyilván összetöri a kopo-
nyájukat, mert a lövés után agydarabok spriccelnek szanaszét. 

Kim néhány másodpercig kénytelen volt elfordítani a tekintetét a látványtól. Életek megóvá-
sára esküdött fel, és a futószalagon zajló mészárlást nehezen tudta elviselni. Erőt gyűjtött azonban, 
és tovább figyelte a szeme előtt lejátszódó, gyomorfelkavaró eseményeket. 

- Az összerogyó állatot jókora forgó dob állítja függőleges helyzetbe - folytatta a közvetítést: 
- A következő munkás kampót vág az Achilles-ínjuk alá, és fölkerülnek a szállítószalagra. 

- Ha a kergemarha-kór hozzánk is eljut, a vágásnak ez a módja rettentő bajt okozhat. Az ál-
latok szívverése nem áll meg rögtön, és a széttört agy darabjait a vér széthordja a testben. 

Bármennyire bénították is a látottak, Kim kényszerítette magát, hogy továbbmenjen, olyan 
helyre, ahonnan akadálytalanul megfigyelhette, mi folyik előtte. 
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- Tudod, hogy mi a legszörnyűbb? - kérdezte, bár tudta, hogy fülhallgató híján nem kaphatja 
meg Tracy válaszát. -. Ezek a szerencsétlen állatok mintha sejtenék, mi vár rájuk: A rámpán lefelé 
jövet összecsinálják magukat. A fertőzés így... 

Kim nem fejezte be a mondatot, mert jobbra, alig hét méterre hirtelen ismét meglátta kétsze-
res támadóját. Azonnal rájött, miért akar késsel gyilkolni a férfi. Az ismeretlen másodmagával állt a 
kampóra akasztva tovahaladó állatok alatt, és villámgyors mozdulattal hol ő hol a társa metszette el 
az állatok torkát, hogy rögtön félre is ugorjon a széles sugárban előspriccelő vér elől. A vérfolyam 
lezúdult a lejtős betonon, és a ráccsal fedett csatornanyílásban tűnt el. 

Kim a következő pillanatban úgy érezte, a szíve kiugrik a helyéről. Támadójának látványa 
eléggé felajzotta ahhoz, hogy hevesen reagáljon a vállát érő enyhe ütésre. Oldalra ugrott, és védeke-
zőn maga elé kapta mindkét kezét. 

Az elképedve bámuló Streettel találta szemközt magát, a művezetőt legalább annyira meg-
lepte a heves védekező mozdulat, mint Kimet a váratlan érintés. 

- Mi az ördögöt keres itt?! - kérdezte Street, megpróbálva túlüvölteni az állatokat gyilkoló 
szerszámok monoton csattogását. 

- Igyekszem tájékozódni - kiabálta vissza Kim. A szeme sarkából támadóját figyelte, de az 
vagy nem vette észre, vagy nem törődött vele különösebben. Oldalra állva éppen a kését élesítette 
egy fenőkövön, a társára bízva, hogy elvágja a következő néhány állat nyakát. Kim tisztán látta a 
kést - olyan volt, mint amilyennel a férfi őt fenyegette. 

- Hé! Magához beszélek! - kiabálta dühösen a művezető, és hogy a szavának nagyobb nyo-
matékot adjon, mutatóujjával Kimre bökött. - Takarodjon vissza a belezőkhöz! Ott van igazán mo-
csok, azt kell eltakarítania! 

Kim engedelmesen bólintott. 
- Jöjjön, visszavezetem! - Street határozottan intett neki, hogy kövesse... 
Kim vetett még egy pillantást Carlosra, aki éppen a kés élét próbálta ki hüvelykujja begyé-

vel. Figyelmét tökéletesen lekötötte a villogó penge, a szeme sarkából se nézett oldalra. 
A látványtól összerázkódva Kim sarkon fordult, és követte a művezetőt. 
Szállítószalagon haladó marhák között kellett bujkálniuk, és elcsodálkozott azon, mennyire 

hidegen hagyják Streetet a körülöttük lógó, véres állati tetemek. Ha útjába került egy, azt inkább 
félrelökte, és úgy ment tovább, ahelyett, hogy megvárta volna, amíg alkalmas rés nyílik közöttük. 
Kim nem akart hozzáérni a még meleg testekhez, és mint kötéllel ugráló gyerek, mindig kivárta a 
legalkalmasabb pillanatot arra, hogy továbbrugaszkodjon. 

- Itt maradjon, és ne csámborogjon sehová! - kiabálta Street, széles mozdulatot téve a kezé-
vel. - Itt a legnagyobb a mocsok, itt kell állandóan takarítani. Megértette?! 

Kim a hányinger újabb rohamával küszködve bólintott. Azon a részen voltak, ahol a leölt ál-
latokat zsigerelték. Kígyószerű, összecsavarodott belek hullottak a felhasított testből az alatta lévő 
fémborítású asztalra, és velük együtt gőzölgőn remegő máj, grépfrút nagyságú vesék, laza szerkeze-
tű hasnyálmirigy. A felhasadó belekből az ürülék kiömlött az asztalra, a kövezetre. 

Kim összeszorította a fogát, és nyeles keféjével az egyik ráccsal fedett nyílás felé kezdte ta-
szigálni a padlón felhalmozódó mocskot. Sziszifuszra és a kegyetlen király borzalmas végzetére 
gondolt, ugyanis alig tisztította meg a beton egy darabját, erőfeszítését újabb vér- és trágyaözön 
tette hiábavalóvá. 

Egyedül az a tudat nyújtott számára némi vigaszt, hogy az álcázás sikeresnek tűnt. Majdnem 
biztos volt benne, hogy a késes férfi nem ismerte föl. 

Igyekezett elfojtani magában az undort, és mechanikusan csak a következő mozdulatra kon-
centrálni. A kutatást egyelőre felfüggesztette, várnia kellett az ebédidőig. 

 
O'Brian érdeklődéssel figyelte, amint az óriásgép végighaladt a felszállópályán, és a betontól 

nehezen elszakadva megemelte az orrát. Látszólag küszködve kapaszkodott egyre magasabbra, és 
tűnt el fokozatosan, egyre kisebb ponttá zsugorodva. 

Mason biztonsági főnöke a B-csarnok 32. kapujánál állt és a chicagói járat érkezését várta. 
Nem könnyen jutott be, a repülőtéri őrök érvényes jegyet követeltek tőle, hogy továbbengedjék. 
Mivel úgy beszélte meg Leutmann-nal, hogy közvetlenül a kapunál fogadja, muszáj volt eljutnia 
oda, de sem hízelgéssel, sem fenyegetőzéssel nem tudott hatni az őrökre, úgyhogy kénytelen volt 
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repülőjegyet venni. A legközelebbi úti célt választotta, hogy ne terhelje meg nagyon a főnöke szám-
láját. 

O'Brian és Leutmann látásból sem ismerte egymást. Hogy az ebből fakadó gondot csökkent-
sék, a biztonsági főnök megfelelő személyleírást adott magáról, és közölte, hogy Biblia lesz nála. 
Leutmann-nak kifejezetten tetszett a választás. Ő ismertetőjelként a fekete táska mellett döntött. 

A chicagói járat ajtajához igazították a fedett folyosót, és néhány másodperccel később már 
özönlöttek is kifelé a gépből az utasok. O'Brian a Bibliát jól láthatóan maga elé emelve figyelte 
őket, és alaposan megnézett minden elhaladót. 

A tizedik utast végre ígéretesnek találta, bár más külsőre számított. A férfi harmincegyné-
hány éves lehetett, karcsú volt, szőke, erősen lebarnult. Hajszálcsíkos, sötét öltönyt viselt, és fekete 
struccbőr táska volt nála. Napszemüvegét lazán a feje tetejére biggyesztette, leszorítva vele gondo-
san fésült haját. A csarnokba érve a férfi megállt, körbepillantott, és miután észrevette a biztonsági 
főnököt, határozottan felé indult. 

- Mr. O'Brian? - kérdezte Leutmann. Enyhe, de rögtön észrevehető angol akcentusa volt. 
- Mr. Leutmann! - O'Brian meg volt döbbenve. A telefonban hallott hang alapján öles terme-

tű, izmos alakra számított, ez a férfi azonban inkább hasonlított enervált angol arisztokratára, mint 
bérgyilkosra. 

- Remélem, elhozta a pénzt - folytatta a bemutatkozás után Leutmann. 
- Természetesen. 
- Ideadná? 
- Itt?! - O'Brian idegesen körbenézett. Azt remélte, hogy a repülőtér parkolóházában hagyott 

kocsijában fogják megtárgyalni a pénzügyeket, és le tud alkudni mind az előlegből, mind pedig a 
végső összegből. 

- Lássuk, áll-e még az alku, vagy sem - válaszolta Leutmann. - Jobb az ilyesmit az elején 
tisztázni, hogy később ne legyen félreértés. 

A biztonsági főnök borítékot vett elő a zakója belső zsebéből. Ötezer dollár volt benne, a 
gyilkos által kért összeg fele. Bármennyire jó is lett volna, az árból nem lehetett alkudni. 

O'Brian legnagyobb megdöbbenésére Leutmann lerakta a táskáját, felszakította a borítékot, 
és mintha a világ legtermészetesebb dolga lett volna, megszámolta a pénzt. Senki nem figyelt rá, 
körülöttük valószínűleg észre sem vették, mit csinál. 

- Nagyszerű - mondta a bérgyilkos, miután zsebre rakta a pénzköteget. - Áll az alku. Mit tud 
még mondani azon kívül, amiről már beszéltünk? 

- Nem beszélgethetnénk menet közben? - kérdezte az izgalomtól kiszáradó torokkal O'Brian. 
Leutmann laza, könnyed viselkedése kifejezetten idegesítette, ahelyett, hogy elismerést váltott vol-
na ki belőle. 

- Hogyne. - A bérgyilkos a csarnok másik oldalára mutatott. - Menjünk a csomagkiadóba! 
Örülve, hogy végre nem kell egy helyben állnia, O'Brian azonnal elindult. 
- Feladta a csomagját? - kérdezte már menet közben. Ez is olyasmi volt, amire nem számí-

tott. 
- Természetesen. A légitársaságok szigorúan tiltják, hogy bárki lőfegyvert vigyen az utastér-

be, úgyhogy, tekintettel a munkámra, nem sok lehetőség közül választhatok. 
Más érkezők között, lassan haladtak, szemben velük beszálláshoz igyekvő utasok tömege 

áramlott. 
- Kap kocsit, ahogyan megbeszéltük - közölte O'Brian. 
- Nagyszerű. Egyelőre azonban jobban érdekel, hogyan ismerem meg az illetőt. Mi a neve? 
- Reggis. Dr. Kim Reggis. - A biztonsági főnök idegesen körbepillantott, de nem látott 

egyetlen érdeklődéssel feléjük forduló arcot sem. - Itt van róla egy fénykép - mondta, és átnyújtott 
egy újságból kimásolt felvételt. 

- Nagyon szemcsés - állapította meg Leutmann. - Több információra lesz szükségem. 
- Összeállítottunk róla ismertetőt. - O'Brian gépelt lapot adott át a bérgyilkosnak. - Megtalál-

ja benne a személyleírását, a kocsija adatait és a címét is. Lehet, hogy az utóbbival nem sokat ér, 
valószínűleg elköltözött otthonról. 

- Így már sokkal jobb! - Leutmann gyorsan átfutotta a szöveget. - Valóban. Elég részletes-
nek tűnik. 
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- Úgy hisszük, hogy dr. Reggis az éjszakát a volt feleségénél töltötte. Tegnap délelőtt ő hoz-
ta ki óvadék ellenében a börtönből. 

- Börtönből? A doktor ezek szerint rosszalkodott. 
- A legenyhébben fogalmazva is - jelentette ki O'Brian. A szállítószalaghoz érve nem sokat 

kellett várniuk, a chicagói járattal érkező csomagok voltak éppen rajta. 
- Még valami, amit jó, ha tud - mondta a bérgyilkosnak a biztonsági főnök. - Tegnap este va-

laki már próbálkozott a doktorral, de sikertelenül. 
- Köszönöm az őszinteségét. Ez valóban fontos szempont. Azt jelenti, hogy nagyon éber 

lesz. 
- Valószínűleg igen. 
Az éles, sípoló hangtól O'Brian idegesen összerándult, és néhány másodperc kellett, hogy rá-

jöjjön, a saját hívásközvetítőjétől riadt meg. Csodálkozott rajta, hogy keresik, hiszen Mason tudta, 
merre jár, mivel van éppen elfoglalva. A folyadékkristályos kijelzőre nézett, és még jobban zavarba 
jött, ugyanis a szám teljesen ismeretlen volt. 

- Nem haragszik, ha telefonálok? - kérdezte, a közelben sorakozó, nyilvános készülékekre 
mutatva. 

- Dehogy. Csak nyugodtan. - Leutmann még mindig a Kimről szóló ismertetőt böngészte. 
O'Brian feltárcsázta a rejtélyes számot, nem kellett várnia, Carlos a legelső csörgésre felkap-

ta a kagylót. 
- Itt a doktor! - szólt bele izgatottan, erőteljes suttogással a készülékbe. 
- Honnan az ördögből beszél? - kérdezte a biztonsági főnök. 
- A vágóhídról - felelte továbbra is halkan Carlos. - Az ebédlőből. Nincs sok időm. A doktor 

beállt hozzánk takarítani. Furán néz ki. 
- Hogy érti ezt? 
- Elváltoztatta a külsejét. Olyan, mint valami vén rockénekes. A haját egészen lenyíratta, és 

ami maradt belőle, az szőke. 
- Maga hülyéskedik! - csattant fel dühösen O'Brian. 
- Szó sincs róla! Az arcát összeöltötték, ahol megvágtam. Tudom, hogy ő az, bár többször is 

meg kellett néznem, hogy biztos legyek benne. Egészen odáig jött, ahol melózom, és a környéken 
csellengett, amíg a főnök vissza nem küldte a helyére. 

- Milyen főnök? 
- Jed Street. 
- Felismerte magát? 
- Egész biztosan - válaszolta Carlos. - Hosszan bámult. Először azt hittem, nekem akar ron-

tani, de kiderült, hogy mégsem. Ha megteszi, végeznem kellett volna vele. Akarja, hogy megcsinál-
jam? Elintézhetem, amíg itt van. 

- Nem! - kiáltotta önuralmát vesztve O'Brian. Tisztában volt azzal, hogy ha Carlos fényes 
nappal, száz ember szeme láttára végez Kimmel, annak katasztrofális következménye lesz. Mély 
levegőt vett, hogy lehiggadjon, és lassan, csöndesen folytatta: - Ne csináljon semmit! Tegyen úgy, 
mintha nem ismerte volna meg. Maradjon nyugton! Majd értesítem. Megértette? 

- El akarom kapni a pasast - válaszolta a mexikói. - Mondtam már, hogy pénzt sem kérek ér-
te. 

- Igazán nagylelkű ajánlat! Maga szúrta el ugyan a dolgot, de ez most nem érdekes. Később 
jelentkezem, és megmondom, mit csináljon. 

- Rendben - fogadta el végre az utasítást Carlos. O'Brian visszaakasztotta helyére a kagylót, 
és a kezét rajta tartva Derek Leutmann felé sandított. Zavarban volt, nem tudta pontosan, mit te-
gyen. 

 
Tracy kis híján kiugrott a kocsiból, annyira megijesztette a váratlanul felhangzó erős kopog-

tatás. A parkoló végéből elég sok embert látott az üzemcsarnok körül járkálni, de egyik sem jött 
közelebb. Lázas sietséggel letépte a fejhallgatót, és az ablakhoz fordult. 

A kocsi mellett mocskos overallt és magas nyakú, kötött pulóvert viselő férfi állt. Baseball-
sapkáját fordítva nyomta a fejébe, ajkához tapadva füstszűrő nélküli, maga sodorta cigaretta himbá-
lózott le és fel, a lélegzése ütemére. 
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Tracy első gondolata az volt, hogy villámgyorsan beindítja a kocsit, és elporzik, de eszébe 
jutott a tetőre rakott antenna, és ettől meggondolta magát. Más választása nem lévén, mély lélegze-
tet vett, és leengedte kicsit az ablakot. 

- Láttam magát a járgányomból. - Válla fölött a férfi a közelben álló, kopott teherautó felé 
bökött. 

- Igen?! - kérdezte idegesen az asszony. Fogalma sem volt róla, mi egyebet mondhatna. Az 
idegen arcán vágástól eredő, hosszú heg futott végig, egészen a nyakáig. 

- Mit hallgat? 
- Semmi különöset. - Tracy a szeme sarkából a változatlanul működő magnóra pillantott. - 

Csak egy kis zenét. 
- Szeretem a countryt - közölte az idegen. - Maga is? 
- Nem. - Tracy mosolyogni próbált, de igyekezete meglehetősen szánalmas eredményt ho-

zott. - Nekem jobban teszik a New Age. Tulajdonképpen a férjemet várom. Itt dolgozik. 
- Én vízvezetéket javítani jöttem - válaszolta a férfi. - Ezeknél több cső van, mint bárhol az 

országban. Nincs véletlenül tüze? Elhagytam valahol az öngyújtómat. 
- Sajnálom, nincs. Szívesen segítenék, de nem dohányzom, és gyufát sem tartok magamnál. 
- Mindenesetre kösz. Elnézést a zavarásért! - búcsúzott az idegen. 
- Nem zavart. 
A távozó alakot figyelve Tracy megkönnyebbülve felsóhajtott, és hogy szabadabban léle-

gezzen, teljesen leengedte az ablakot. Az ártatlannak bizonyuló közjáték ráébresztette, milyen bor-
zalmasan feszült. Nyugtalan volt attól a pillanattól kezdve, hogy Kim belépett az épületbe, de ami-
kor megtudta, hogy a gyilkossal is találkozott, idegei pattanásig feszültek. Az sem nyugtatta meg, 
hogy néha szót tudtak váltani. Szerette volna a fülébe üvölteni, hogy meneküljön, mert úgysem fog 
célt érni. 

Óvatosan körbenézve meggyőződött, hogy senki sem figyeli, fölvette a fejhallgatót, és be-
csukta a szemét. Számtalan gondja közül az egyik az volt, hogy erősen koncentrálnia kellett, ha 
hallani akarta, mit mond Kim. A nagy zaj miatt kénytelen volt alacsonyra állítani a hangerőt, kü-
lönben megsüketült volna. 

 
Kim lassan körbejárta a zsigerelőt, és sikerült többé-kevésbé teljes képet nyernie a vágóhí-

don folyó munkáról. Látta, hogyan ölik le az állatokat, akasztják őket a kampókra, és szedik ki a 
belső részüket. Ezt követte a nyúzás, a fej levágása és elszállítása másik szalagrendszeren. Zsigere-
lés után a tetemet gépi fűrésszel hosszában kettévágták, és ez ismét olyan jelenet volt, amelyből 
jócskán tanulhattak volna a hollywoodi horrorfilmek gyártói. 

Órája másodpercmutatóját figyelve jött rá, milyen elképesztő sebességgel öldösik a szeren-
csétlen állatokat. Megdöbbenve hajtotta le a fejét, és szólt bele a mikrofonba: 

- Bízzunk abban, hogy Lee Cooknak sikerül összeeszkábálnia egy apró, jól elrejthető 
videórendszert! Ha igen, képben is tudjuk dokumentálni, amit Marsha mondott. Határozottan állí-
totta, hogy a húsiparban a fertőzés legfőbb okozói a vágóhidak. Fontosabbnak tartják a nyereséget a 
biztonságnál. Mértem az időt - elképesztő gyorsasággal mészárolják le az állatokat - tizenkét má-
sodpercenként egyet. Ekkora sebesség mellett elkerülhetetlen a súlyos szennyeződés. 

- A USDA és a termelők közötti összefonódás is nyilvánvaló - folytatta rövid szünet után. - 
Több ellenőrt is látok, akik csak állnak tétlenül, és nézik, mi történik az orruk előtt. Sárga sisak he-
lyett pirosat viselnek, és a köpenyük is viszonylag tiszta. Nevetnek, beszélgetnek, ahelyett hogy a 
munkát ellenőriznék. Szörnyűség, ami itt folyik. Nemcsak a szállítószalag mozog túl gyorsan, ezek 
a fickók annyi fáradságot sem vesznek, hogy ránézzenek a mellettük elhaladó marhákra. 

Meglátva az asztalok között mászkáló Jed Streetet, Kim azonnal úgy tett, mintha teljes oda-
adással végezné a takarítást. A művezetőtől óvatosan távolodva egyszerre csak a fejezőben találta 
magát. A marhák fejét hasonló, csak éppen kisebb gépi fűrésszel vágták le, mint amelyikkel ketté-
hasították. Mielőtt a gerincvéget teljesen átmetszették volna, egy munkás kampóra tűzte az ötven 
kilónál is nehezebb marhafejet - a művelet pontos időzítést, összehangolt csapatmunkát követelt. 

Kim a szállítószalag mellett haladva követte a nyúzott fejeket, a marhaszemek a szemhéjtól 
megfosztva meredtek rá, mintha csodálkoznának. 
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Egy ajtó nélküli nyílás mögött újabb helyiséget látott, amelyet rögtön megismert - szombat 
éjjel ott támadta meg a késes férfi. 

A válla fölött hátrapillantva meggyőződött arról; hogy nincs a közelében a művezető, és mi-
vel nem látta, úgy döntött, próbát tesz, hátha Street nem fogja hiányolni. 

A fejbontóba lépve rögtön folytatta a közvetítést Tracynek: - Ide kerülnek a levágott fejek. 
Ami itt folyik, fontos lehet Becky betegsége szempontjából. Marsha azt mondta, hogy talált valami-
lyen feljegyzést annak az állatnak a fejével kapcsolatban, amelyikből Becky hamburgere is készül-
hetett. Undorítónak nevezte, ami annál is érdekesebb, mivel szerintem az egész folyamat az. 

Kim figyelte, amint a szállítószalagról tizenkét másodpercenként a bontóasztalra került egy-
egy fej. A munkások jókora késekkel villámgyorsan kivágták a nyelvet, és lefejtették a koponyáról 
a húst, ami aztán a Mercer Meatsnél már látott gyűjtőtartályokba került. 

- Minden lépésnél tanulok valami újat - szólt bele a mikrofonba Kim. - Úgy látszik, a ham-
burgerben elég sok fejhús van. 

Látta, hogy miután a nyelvet kivágták, a húst lefejtették róla, a munkások egy lyukon ke-
resztül feltehetően az alagsorba tartó szállítószalagra lökik a fejet. 

- Azt hiszem, körül kell néznem az alagsorban is - mondta nem túl lelkesen, úgy sejtette, 
hogy a gyerekkorából származó viszolygása a pincéktől hamarosan megerősítést fog nyerni. 

 
Annak ellenére, hogy hétfő volt, Jed Street egyelőre egészen sikeresnek tartotta a napját. 

Remekül bereggelizett, korán a-munkahelyére ért, volt ideje vidám trécselés közben meginni egy 
kávét a kollégáival, és mint kiderült, a hiányzók száma is viszonylag alacsony volt. Street számára 
az okozta a legnagyobb fejfájást, hogy biztosítsa a megfelelő létszámot. 

Mivel egyetlen kulcsfontosságú embere sem jelentett beteget, bizonyos volt, hogy ebédszü-
netig kétezer marhát is fel tudnak dolgozni. Ez boldoggá tette, mert tudta, hogy közvetlen főnöke, 
Lenny Striker örülni fog neki. 

Street levetette fehér köpenyét, felakasztotta, és-az íróasztalához telepedett, hogy harmadik 
kávéja elfogyasztása közben behozza a lemaradását a papírmunkában. Tollat ragadva munkához 
látott, elkezdte kitölteni a nyomtatványokat. 

Elég hosszú ideje dolgozott már, amikor megszólalt mellette a telefon. Ráérősen előbb a ká-
véscsészéjéért nyúlt, és csak azután a kagylóért. Viszonylag nyugodt volt, a késő délelőtti hívás 
nem izgatta különösebben, bár tudta, hogy olyan veszélyes üzemben, mint a vágóhíd, bármikor tör-
ténhet súlyos baleset. 

- Halljam! - szólt bele lazán a kagylóba, és rögtön kortyolt is egyet a kávéból. 
- Itt Daryl Webster. Van egy kis ideje, Jed? 
Street annyira meglepődött, hogy félrenyelt, és a felköhögött kávé a zakójára fröccsent. - 

Természetesen, Mr. Webster! - felelte lázas sietséggel, amikor ismét lélegezni tudott. Tizennégy éve 
dolgozott már a Higgins és Hancocknál, és ez idő alatt a nagyfőnök egyszer sem kereste telefonon. 

- Bobby Bo egyik emberével beszéltem - adott magyarázatot a különös hívásra Webster. - 
Mondta, hogy ma fölvettünk egy új takarítót. 

- Igen. - Street kezdett ideges lenni. A főnökség tisztában volt azzal, hogy munkavállalási 
engedéllyel nem rendelkező idegeneket is alkalmaznak, ám hivatalosan nem volt hajlandó beismer-
ni. A művezető csak remélni tudta, hogy nem tör ki botrány, és nem őt akarják megtenni bűnbak-
nak. 

- Hogy hívják a pasast? - érdeklődött Webster. 
Street lázasan keresgélni kezdett az asztalon hányódó papírok között. Hivatalos okmányra 

nem vezette rá, de egy jegyzetlapra felírta magának a nevet, és szerencsére gyorsan meg is találta. 
- José Ramireznek, uram - felelte. 
- Volt valamilyen okmánya? 
- Semmi olyasmi, amire emlékeznék - válaszolta kitérően a művezető. 
- Hogyan nézett ki? 
- Elég furcsán. - Street zavarban volt, nem értette, mit számít egy takarítónak a külseje. 
- Le tudná írni? 
- Elég punkos. - A művezető megpróbálta úgy jellemezni az illetőt, ahogyan tizennégy éves 

fia tette volna, aki jobban ismerte az ilyen alakokat. - Szőkített haj, fülbevaló, tetoválás, bőrnadrág. 
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- Nagydarab fickó? 
- Igen. Száznyolcvan centiméternél biztosan magasabb. 
- Forradásos arcú? 
- Igen. Honnan tudja, uram? - kérdezte meglepődve Street, Webster azonban nem tartotta 

szükségesnek, hogy válaszoljon, ehelyett tovább faggatózott. 
- Mondta, hol lakik? 
- Nem, én pedig nem kérdeztem. Látszott a viselkedésén, hogy nagyon szeretne munkát 

kapni. Még abba is beleegyezett, hogy másfél műszakot teljesítsen. 
- Tehát éjszaka is dolgozni fog? Az esti takarítókkal? 
- Igen. Kora reggel az egyik betelefonált, és beteget jelentett. 
- Rendben van. Nagyszerű! Ügyesen csinálta, Jed - közölte elégedetten a főnök. 
- Köszönöm; uram! Akarja, hogy mondjak valamit Ramireznek? 
- Nem, dehogy! - tiltakozott Webster. - Sőt, szeretném, ha ez a beszélgetés köztünk marad-

na. Ugye számíthatok magára? 
-A legteljesebb mértékben, uram! 
Street a váratlan kattanástól összerezzent. A hang olyan volt, mintha a főnöke hirtelen csapta 

volna le a kagylót. Értetlenül nézett egy darabig a készülékre, aztán ő is a helyére rakta a magáét. 
 
Kim nem akarta, hogy bárkinek feltűnjön a fejcsontozóban, ahol semmi keresnivalója sem 

volt, ezért inkább visszament a vágóterembe. Az üzem nagy részét bejárta, de még mindig nem tud-
ta, mire gondolt Marsha, amikor utoljára beszéltek, és azt a fejet említette. Egyetlen hely maradt 
csupán, amit még nem ismert - a sötét lyukon túl, az alagsorban lévő helyiség, ahová a szállítósza-
lag a használható részektől megfosztott fejeket vitte. 

Visszatért a zsigerelőbe, és aznap már sokadszor, ismét nekilátott a takarításnak. A legnyo-
masztóbb az volt az egészben, hogy a terület, amit nagy nehezen megtisztított, tizenöt másodperccel 
később úgy nézett ki, mintha még egyszer sem járt volna ott. 

Füldugói ellenére is megijedt a váratlan éles berregést hallva. Körbenézett, és látta, hogy a 
rámpán lefelé tartó állatokat megállították, a futószalagon zajló mészárlás abbamaradt. A szeren-
csétlen, kivégzésükre váró marhák múló haladékot kaptak - gyilkosuk félrerakta a szerszámát, és 
gyors mozdulatokkal nekiállt föltekerni a nagynyomású levegő csövét. 

A már leölt állatok továbbhaladtak a soron, míg az utolsót ki nem belezték. Amikor az is 
kész volt, a szállítószalag megállt, és a tágas csarnokban szokatlan csönd támadt. 

Kimnek kellett néhány másodperc, hogy rájöjjön, csak azért nem hall hangokat, mert a fülé-
ben van a dugó. Mihelyt kivette, azonnal az elrakott szerszámok zörgését hallotta, és élénk, jókedvű 
beszédhangot mindenfelől. A munkások a helyüket otthagyva kifelé tartottak a csarnokból. 

Kim megállította az egyiket, és megkérdezte, mi történt. - Nem beszél angol - válaszolta az 
illető, és már sietett is tovább. 

Másiknál próbálkozott: - Beszélsz angolul? - kérdezte. 
- Kicsit - hallatszott a biztató felelet. 
- Mi történt? 
- Ebédszünet - mondta a férfi. 
Kim figyelte, amint a legalább száz munkás sorba állva az öltözők és a szomszédos étkező 

felé igyekezett. A csontozóból nagyjából ugyanannyian csatlakoztak hozzájuk, és hiába volt szeny-
nyes, büdös mindannyiuknak a ruhája, szemmel láthatóan jól érezték magukat. Bármerre nézett, 
mindenütt vidám arcokat, jókedvű lökdösődést látott. 

- Felfoghatatlan, hogyan képesek egyetlen falatot is lenyelni - szólt a mikrofonba. 
A sorban kifelé igyekvők között Kim azt az embert is fölfedezte, aki megtámadta. A társával 

beszélgetett éppen, és bár elhaladt előtte, egyetlen pillantást sem vetett feléje. Az álcázás szemmel 
láthatólag remekül sikerült, teljes biztonságban érezhette magát. 

A zsigerelő egyik véres köpenyt viselő munkását megállítva érdeklődött, hogyan juthat le az 
alagsorba, mire az illető úgy nézett rá, mintha tökéletesen meg volna győződve arról, hogy őrülttel 
áll szemben. 

- Beszélsz angolul? - kérdezte Kim. 
- Igen, ember, beszélek angol - válaszolta a férfi. 
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- Le akarok menni a pincébe. Hogyan találok oda? 
- Nem hiszem, hogy nagyon akarnál, de ha mégis, akkor azon az ajtón. - Azzal a jelzés nél-

küli lengőajtóra mutatott. Kim folytatta a takarítást, amíg az utolsó munkás is ki nem ment a terem-
ből. A korábbi zaj, a lázas tevékenység után furcsa volt számára a csönd, és az, hogy kampóra 
akasztott, negyven-ötven élettelen marhát lát csak maga körül. Először azóta, hogy munkába állt, 
sikerült tizenöt-húsz másodpercnél hosszabb időre tisztává tennie a követ. 

Szerszámát félrerakva Kim az ajtóhoz ment, és meggyőződve arról, hogy senki sem figyeli, 
belépett rajta. Elsőként a korábbinál százszor elviselhetetlenebb, borzalmas szag tűnt föl neki. A 
rothadás gyomrot felkavaró bűze csapta meg, Kim azonban, bár hosszan öklendezett, nem hányt, 
mivel már valószínűleg üres volt a gyomra. 

Lefelé tartó, sötétségbe vesző lépcső tetején állt, fölötte csupasz villanykörte égett. Az ajtó 
mellett a falon tűzcsap volt gumitömlővel, és hosszú nyelű, munkahelyi használatra szánt elemlám-
pa. 

Kivette a tartójából az elemlámpát, felkattintotta, és a hosszan lefelé nyúló lépcsőre irányí-
totta. Körben a falon nagy, a Rorschach-tesztben használtakhoz hasonló, barnás foltokat látott. A 
lépcső alján a távoli betonpadló sötét volt, és fényes, mint a kőolajjal teli medence felszíne. 

Kim lehúzta a kesztyűjét, és a fülébe rakta a hallgatót. 
- Hallasz, Tracy? - kérdezte. - Mondj valamit, hogy tudjam, vonalban vagy-e még? Most 

vettem elő a hallgatót. 
- Éppen ideje volt - válaszolta idegesen Tracy. Hangos és tisztán érthető volt a hangja, annak 

ellenére, hogy a vastag betonfalon kívülről érkezett. - Azt akarom, hogy azonnal gyere ki! 
- Mitől lettél ilyen izgatott? - kérdezte Kim. 
- Attól, hogy a vágóhídon vagy együtt valakivel, aki egyszer már megpróbált megölni. 

Őrültség ez az egész! Azonnal abba akarom hagyni! 
- Még valaminek utána kell néznem. Egyébként is, a késes pasas nem ismert föl, úgyhogy 

nyugi! 
- Hol vagy? - kérdezte Tracy. - Miért nem vetted föl a hallgatót? Megőrjített, hogy nem tud-

tam beszélni veled. - Kim elindult a mélybe vezető lépcsőn. 
- Akkor használhatom csak, ha egyedül vagyok. Nem akarom megkockáztatni, hogy észre-

vegyék - felelte. - És hogy hol vagyok? Éppen a pincébe tartok, aminél kellemesebb kalandot is el 
tudok képzelni. Mintha a pokol legalsó köre felé közelednék. Elmondani sem lehet, milyen bűz van 
itt. 

- Ne menj le! - tiltakozott Tracy. - Örülök, hogy végre beszélgethetünk, de jobb volna, ha 
nem maradnál egyedül. Valószínűleg nem is tartozik a munkádhoz, hogy arrafelé mászkálj, és ha 
valaki meglát, biztosan baj lesz belőle. 

- Mindenki ebédel éppen. Nem hiszem, hogy bárki észrevenne. 
A száján át lélegezve, hogy ne érezze annyira a bűzt, Kim leért a lépcső aljára, és körbevilá-

gított a tágas, koromsötét helyiségben. Ahová csak az elemlámpa fénysugara esett, mindenütt jóko-
ra konténereket látott. Nagy átmérőjű, a végén kiszélesedő cső nyúlt mindegyik fölé - nyilván eze-
ken keresztül ömlött le a vér, hullottak alá a szükségtelen belső részek, csontok, a nyelvtől és hústól 
megfosztott koponyák. 

- Úgy látom, a hulladékot gyűjtik itt össze, hogy aztán elvigyék további feldolgozásra - szólt 
Kim a mikrofonba. - A szagból ítélve egy része már erősen rothad. Nehéz ugyan elképzelni, de nyá-
ron még ocsmányabb lehet a bűz. 

- Undorítóan hangzik. Mire tudják még használni, ami oda kerül? 
- Műtrágyát csinálnak belőle, és bármilyen szörnyen hangzik, takarmányt. A húsipar kanni-

bálokká változtatja a szerencsétlen, jobb sorsra érdemes állatokat - válaszolta Kim, és rögtön utána 
élesen felszisszent. 

- Mi a baj?! - kérdezte riadtan Tracy. 
- Zajt hallottam. 
- Akkor gyere onnan, de gyorsan! 
Kim arra irányította a fénynyalábot, amerről a zaj érkezett, és akárcsak előző este, saját há-

zának a pincéjében, csillogó, apró szemeket látott. Pillanattal később a pontok megmozdultak, és 
macska nagyságú patkányok futottak szerteszét, menedéket keresve a sötétebb sarkokban. 
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- Semmi baj, csak néhány óriási patkány volt. 
- Csekélység! - válaszolta idegesen, gúnyosan Tracy. - Csak néhány tündéri óriási patkány! 
Kim az utolsó lépcsőfokon is lelépve a pince padlójára ért, és rájött, hogy a felszíne nemcsak 

ránézésre volt olyan, mint a sötéten fénylő olaj, hanem nagyjából olyan állagú is. A gumicsizmája 
minden egyes lépésnél erősen cuppogott. 

- Az iparosított mezőgazdasági termelés rémálomba illő eredménye - szólt elgondolkodva a 
mikrofonba. 

- Hagyd a filozofálást! - szólt rá hevesen Tracy. - Gyere onnan, Kim! Siess! Mi az ördögöt 
keresel még? 

- Meg akarom találni azt a ledobót, amelyiken a fejek érkeznek. 
A tartályok között haladva megpróbálta kitalálni, melyik fölött lehet a fejbontó. Tömör be-

tonfalhoz ért, amiről gyanította, hogy folytatása a földszintinek. A fejledobónak tehát mögötte kel-
lett lennie. 

Megkereste a falon az ajtó nélküli nyílást, mélyen lehajolva átment a szomszédos helyiség-
be, és ott is körbevilágított. Ez a terem kisebb volt, tisztábbnak tűnt, mint az előző, és mindössze 
kettő, a többinél azonban sokkal nagyobb hulladéktartály volt benne. 

- Ígéretesnek látszik - szólt Tracynek. - Azt hiszem, megtaláltam. - Az elemlámpa fényét föl-
felé irányítva alaposan megnézte az egyik tartály fölé lógó ledobócsövet. Az átmérőjét akkorának 
becsülte, amekkora a fejbontóban látott nyílásé volt. 

- Nagyszerű! - érkezett rögtön az asszony válasza. - Akkor most már jöhetsz! 
- Egy pillanat! Megpróbálok belenézni. 
Kim odament a jókora, mocskos tartályhoz, közben fölfigyelt arra, hogy a léptei ezúttal nem 

cuppognak. Azon az oldalon, ahol a cső becsatlakozott, négy lépcsőfok magasságban rácspallót 
látott, fölment, és így már a tartály fedelét is láthatta. Közvetlenül előtte tolóretesz volt, amit meg-
próbált ugyan, de nem volt képes kinyitni, legalábbis fél kézzel nem. 

Az elemlámpát térde közé szorítva két kézzel esett neki, és a zár így már, ha nehezen is, de 
engedett. Eltolta a tetőt, bal kézzel megtartva, a jobbjába vette az elemlámpát, és a tartályba világí-
tott. A látványt, ami eléje tárult, mindennek lehetett nevezni, csak fölemelőnek nem. 

A tartály majdnem tele volt rothadó, megnyúzott marhafejekkel. A fent látott véres kopo-
nyákkal ellentétben a szemek itt már összezsugorodtak, körülöttük a porcogós rész megfeketedett. 
Sok fejen jól lehetett látni a sötéten tátongó, ölőszerszám ütötte lyukat. 

A látványtól és a szagtól undorodva Kim már a helyére akarta ereszteni a fedelet, amikor 
szemébe ötlött valami, és a borzalom éles kiáltása szakadt föl belőle. Az oldalra sikló fénysugár 
elképesztő, szörnyű látványt tárt elé - marhakoponyáktól részben eltakarva Marsha levágott fejét 
pillantotta meg! 

Annyira megdöbbent, hogy eleresztette a fedelet, és az saját súlyától, nagy döndüléssel a tar-
tályra csukódott. 

- Mi történt?! - kérdezte a szűk helyiségben erősen visszhangzó robajtól megrémülve Tracy. 
Mielőtt Kim válaszolhatott volna, éles csikorgás hallatszott, amitől mindketten még jobban 

megijedtek. A helyére zuhanó tető nyilván működésbe hozott valamilyen szerkezetet. 
Kim fölfelé irányította a fényt, oda, ahonnan a zaj érkezett, és jókora fém csapóajtót látott 

kinyílni. 
Hallotta ugyan Tracy ijedt követelőzését, hogy azonnal mondja meg, mi történt, de képtelen 

volt válaszolni. A felnyíló ajtó mögött jókora, villás emelőre emlékeztető szerkezet volt, ami hama-
rosan életre is kelt - vörös lámpák gyulladtak ki rajta, kísérteties fénybe vonva a lenti helyiséget. 

Mihelyt az ajtó teljesen kinyílt, az automata vezérlésű szerkezet ereszkedni kezdett. és köz-
ben éles, sípoló hangot hallatott. Félve attól, hogy az ijesztő monstrum agyonlapítja, Kim hanyatt-
homlok menekült a pallóról. 

A lift leért, villája éles csikordulással a tartály alá csúszott, és abban a pillanatban a 
ledobócső oldalra hajlott. A tartály emelkedni kezdett, helyére éles döndüléssel másik csúszott, és a 
cső is visszakerült a helyére. 

- Kim! Nem tudom, hallod-e, amit mondok! Megyek utánad! - kiabálta Tracy. 
- Ne! - válaszolta ugyancsak rémülten Kim. - Nincs semmi baj, csak véletlenül működésbe 

hoztam a tartályt kiemelő berendezést. Maradj a helyeden, mindjárt ott leszek! 
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- Ide jössz, a kocsihoz? - kérdezte reménykedve Tracy. 
- Igen. Friss levegőre van szükségem. 
 
Nem arról volt szó, hogy Derek Leutmann nem hitt volna Shanahan O'Briannek, egyszerűen 

csak ráérzett arra, hogy a megbízója által előadott történet nem teljes. Leutmann ragaszkodott a 
megfontolt, körültekintő munkához, úgy vélte, embert ölni olyan foglalkozás, amely megköveteli az 
elővigyázatosságot. Ahelyett, hogy egyből a volt feleség házához ment volna, mint azt a biztonsági 
főnök javasolta, előbb a doktorét kereste fel. Ellenőrizni akarta a kapott információkat, és lehetőség 
szerint minél többet megtudni a kijelölt áldozatról. 

A Balmoral Estate-be hajtott, egyenesen Kim házához. Tapasztalatból tudta, hogy ez sokkal 
kevésbé feltűnő, nem kelt akkora gyanút, mintha óvatosan a környéken körözne. 

A garázs előtt állította le a kocsiját. A jobb első utasülésen heverő, fém Zero Halliburton 
táskáért nyúlt, felnyitotta, és kiemelte habszivacs ágyából a kilenc milliméteres automatát. Gyakor-
lott mozdulattal hangtompítót tett rá, és teveszőr kabátjának kifejezetten erre a célra megnagyobbí-
tott zsebébe süllyesztette a fegyvert. 

Struccbőr bőröndjével a kezében kiszállt a kocsiból, benézett a garázsba, és örömmel állapí-
totta meg, hogy üres. Nyugodt léptekkel a bejárathoz ment, ha valaki látta, azt gondolhatta felőle, 
hogy sikeres üzletember, vagy kiterjedt ügyfélkörrel rendelkező, elegánsan öltözött biztosítási ügy-
nök. Becsöngetett, és csak azután pillantott óvatosan körbe. Mindössze két házat látott, és amennyi-
re meg tudta ítélni, pillanatnyilag mindkettő lakatlan volt. 

Újból csöngetett, és mivel erre sem kapott választ, megpróbálkozott a kilinccsel. Jóleső 
meglepődéssel vette tudomásul, hogy az ajtó nincs kulcsra zárva, bár számára az sem okozott volna 
gondot. Voltak megfelelő szerszámai és kellő szakértelme is, a legtöbb zárral rövid idő alatt meg-
birkózott. 

Pillanatnyi késlekedés nélkül beljebb lépett, és az ajtót becsukva, hallgatózni kezdett. Sem-
milyen neszt sem hallott. 

Utazóbőröndjével a kezében Leutmann gyors felfedező utat tett a földszinten. A konyhai 
mosogatóban néhány mosatlan edényt talált, és a rájuk száradt ételmaradékból úgy ítélte meg, hogy 
már hosszabb ideje vannak ott. 

Az emeleten rögtön észrevette a nagy fürdőszoba kitörött ajtaját, a lábától megfosztott kon-
zolasztalkát. A fürdőszobában első dolga volt megfogdosni a törülközőket - érezte, hogy már hosz-
szabb ideje nem használták egyiket sem. E tekintetben az O'Briantől kapott információ pontosnak 
látszott. 

A hálószobához csatlakozó gardróbban a padlón szétdobált ruhákat látott. Önkéntelenül is 
arra kellett gondolnia, hogyan zajlott le vajon az O'Brian által említett, sikertelen támadás. 

A földszintre visszatérve Leutmann a dolgozószobába ment, és leült Kim íróasztalához. 
Anélkül, hogy a kesztyűjét lehúzta volna, nekilátott átnézni az ott heverő iratokat, leveleket. Szere-
tett volna lehetőség szerint minél többet megtudni arról az emberről, aki miatt Chicagóból odaren-
delték, hogy végezzen vele. 

 
Tracy visszatolatott olyan helyre, ahonnan jól lehetett látni a Higgins és Hancock üzemcsar-

nokának elülső frontját. Először a bejárathoz akart menni, de letett róla, mert nem beszélték meg 
Kimmel, melyik ajtón fog kijönni, és félt, hogy esetleg elkerülik egymást. 

Nem sokáig kellett várnia, pár másodperce volt csak ott, amikor Kim kilépett az. épületből, 
és futólépésben feléje indult. Fehér köpenyt viselt és sárga védősisakot. A kocsihoz érve óvatosan 
körbepillantott, és csak aztán szállt be a hátsó ülésre. 

- Sápadtabb vagy, mint amilyennek valaha is láttalak - mondta Tracy. Megpróbált hátra for-
dulni az első ülésen, amennyire csak a volán engedte. - Gondolom, a szőke haj is teszi. 

- Olyan szörnyűséget láttam, amilyet még keveset az életben. 
- Mit? - kérdezte riadtan az asszony. 
- Marsha Baldwin fejét! Valószínűleg csak az maradt belőle, és legfeljebb néhány csont. 

Bármilyen undorítóan is hangzik, tartok attól, hogy ledarálták, és a hamburgerbe keverték. 
- Jóságos Isten! - nyögött fel Tracy. Látva Kim szeme sarkában a megcsillanó könnyet, elsír-

ta magát. 
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- Előbb Becky, most pedig Marsha - mondta nagy nehezen a férfi. - Felelősnek érzem ma-
gam miatta. Én tehetek róla, hogy egyik tragédia után bekövetkezett a másik is. 

- Megértem, mit érzel - próbálta vigasztalni Tracy. - De már mondtam, Marsha önszántából 
tette, amit tett, azért, mert helyesnek tartotta. A végeredményen nem változtat, de hidd el, nem te 
tehetsz arról, hogy meghalt! 

Kim kezéért nyúlt, bátorítóan megszorította, és a következő néhány másodpercben szavak 
nélkül is nagyon fontos dolgokat mondtak el egymásnak. 

Aztán Tracy felsóhajtott, elkeseredve megrázta a fejét, és előrefordulva beindította a motort. 
Mielőtt Kim a kocsiba szállt volna, az antennát már levette a tetőről. 

- Egy dolog biztos - jelentette ki határozottan, sebességbe kapcsolva. - Eltűnünk innen, ami-
lyen gyorsan csak lehet. 

- Ne! - tiltakozott a férfi, és hogy visszatartsa, Tracy vállára tette a kezét. - Muszáj vissza-
mennem, és befejezni, amit elkezdtem. Most már nemcsak Becky, hanem Marsha miatt is. 

- Kim, itt gyilkosság történt - válaszolta színtelen hangon az asszony. - Hagyd, hogy a rend-
őrség foglalkozzon az üggyel. 

- Egyetlen gyilkosság. Mi ez ahhoz képest, hogy a hústermelők a nagyobb nyereségért éven-
te ötszáz gyereket ölnek meg? 

- A gyerekek haláláért viselt felelősséget nehezen lehetne bíróság előtt bizonyítani - jelentet-
te ki Tracy. - A levágott fej azonban kristálytisztán magáért beszél. 

- Megtaláltam a fejet, de nem tudom, hogy most hol lehet. Marhafejekkel volt egy tartály-
ban, de amikor rácsaptam a tetőt, működésbe hoztam a szállítórendszert. Már valószínűleg úton van 
a hulladék-feldolgozó felé, úgyhogy hiába csapok lármát Marsha halála miatt, nem fognak találni 
corpus delictit. A puszta szavam pillanatnyilag nem sokat számít a rendőrségnek. 

- Elkezdhetik legalább a nyomozást. Lehet, hogy egyéb csontokat is találnak - vitatkozott 
Kimmel az asszony. 

- És ha úgy lesz, akkor is mit érünk vele? Nem az a lényeg, hogy rács mögé juttassunk egy 
kisstílű csirkefogót, azt, aki megpróbált végezni velem. Az egész iparág ellen kell tenni valamit. 

Tracy nagyot sóhajtva leállította a motort. - De miért akarsz visszamenni? - kérdezte. - El-
végezted, amit akartál. Megbizonyosodtál arról, hogy könnyen bizonyítható a fertőzés. - Megko-
pogtatta az első ülésen heverő magnót. - Ez a szalag önmagában is majdnem annyit ér, mint a vide-
ofelvétel. Nem hiszem, hogy bárki képes volna kivonni magát annak a hatása alól, amit a látottakról 
mondtál. Ha Kelly Anderson, meghallgatja, azonnal ráharap a témára. 

- Főleg azért akarok visszamenni, mert beosztottak a háromtól tizenegyig tartó műszakba - 
válaszolta Kim. - Remélem, be tudok jutni a nyilvántartóba. Marsha talált valamilyen feljegyzést 
egy beteg állat fejével kapcsolatban. Mondta, hogy visszatette a dossziéba, és hallottam is, amikor 
csinálta. Meg akarom találni azt az iratot. 

Tracy a fejét rázta, nem értett egyet az ötlettel. - Túl nagy kockázatot vállalsz - mondta. - 
Hagyd, hogy Kelly Anderson kerítse elő a feljegyzést! 

- Nem hiszem, hogy különösebb veszély fenyegetne - felelte Kim. - A késes fickó egyenesen 
az arcomba nézett, amikor összefutottunk a mosdóban. Látszott volna rajta, ha felismer. Tulajdon-
képpen a fegyverre sincs szükségem. 

Az ülésen megemelkedve előrángatta zsebéből a revolvert, és Tracynek nyújtotta. 
- Legalább ezt tartsd magadnál! - kérte az asszony. 
- Nem akarom - mondta fejcsóválva Kim. 
- Kérlek! 
- Éppen elég ezeket a telepeket magamon cipelnem. Különben is, azt hiszem, több kockáza-

tot okoz, mint amennyi védelmet nyújt. 
Tracy, ha vonakodva is, de átvette a fegyvert, és a kocsi padlójára rakta. - Nem tudlak lebe-

szélni arról, hogy visszamenj? 
- Végig akarom csinálni - válaszolta eltökélten Kim. - Ez a legkevesebb, amit tehetek. 
- Remélem, tisztában vagy azzal, milyen őrjítő dolog tehetetlenül itt ücsörögni, és várni, mi 

történik veled. 
- Megértelek. Miért nem mégy haza, és jössz vissza értem tizenegyre? 
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- Azt már nem! - tiltakozott Tracy. - Még rosszabb lenne. Itt legalább hallom, mi történik 
körülötted. 

- Rendben van. Te döntesz. Nekem viszont mennem kell. Az ebédszünetnek mindjárt vége. 
Kim már kirakta a lábát a kocsiból, amikor hirtelen belevágott egy ötlet. - Megkérhetnélek 

valamire? 
- Persze. Feltéve, hogy nem kell miatta kiszállnom a kocsiból. 
- Felhívnád mobilon a Sherring Laboratóriumot? Kérdezd meg, mit sikerült kideríteniük a 

mintákról, amiket náluk hagytam! Azt ígérték, mára meglesz az eredmény. 
- Rendben. 
Kim megszorította az asszony vállát. - Köszönöm - mondta, mielőtt kiszállt volna. Becsapta 

maga után az ajtót, búcsút intett, és indult vissza az üzemcsarnokba. 
 
Derek Leutmann Tracy házához közeledve lassított. A szomszédos házak közül néhánynak a 

számozását rosszul lehetett csak elolvasni, és nem akart tévedni. Odaérve átkanyarodott az úttest 
másik oldalára, hogy ne állja el a behajtón álló Mercedes útját. 

Az O'Briantől kapott papírt elővéve ellenőrizte a kocsi rendszámát, és a gyanúja igazolódott 
- az autó a doktoré volt. 

A Kim házánál végzettekkel megegyező előkészületek után Leutmann kiszállt a ritkásan 
szemerkélő esőbe, és miután rugós esernyőjét kinyitotta, elővette a kocsiból a bőröndöt. Egyik ke-
zében a bőrönddel, a másikban az esernyővel nyugodtan átsétált az úttesten, és közelebbről is meg-
nézte az autót. Meglepődött azon, hogy ott találta, mert úgy gondolta, Kim a rendelőjében van. A 
Mercedes egyértelműen jelezte, hogy nem. 

Leutmann sokkal többet tudott már Kimről, mint eleinte. Tudta, hogy neves, szűkebb kör-
nyezetén kívül is számon tartott szívsebész, hogy elvált, és jelentős összegű asszony- és gyerektar-
tást fizet. Arról ellenben továbbra sem volt fogalma, hogy miért akarja megöletni O'Brian, és a 
marhahúsiparban érdekelt főnöke. 

Leutmann feltette ugyan a kérdést közvetlen megbízójának, de csak kitérő választ kapott. 
Konkrétan soha nem érdekelte, miért bízzák meg egy munkával, de általánosságban szeretett tájé-
kozódni. Ez is módja volt annak, hogy csökkentse a megbízás közbeni és utáni kockázatot. Meg-
próbálta sarokba szorítani O'Briant, de hasztalan. Mindössze azt a választ kapta, hogy az ügy üzlet-
tel kapcsolatos. Ugyanakkor - bár sok információt szerzett a doktor íróasztalát átkutatva - nyomát 
sem találta annak, hogy Kim bármilyen kapcsolatban állna a marhatenyésztéssel vagy a húsiparral. 

Leutmann megbízásainak a többsége pénzzel állt kapcsolatban, és a listát az üzleti verseny-
hez, szerencsejátékhoz, váláshoz, kifizetetlen számlákhoz kötődő esetek vezették. 

A legtöbb ember, akivel kapcsolatba került - lett légyen megbízó vagy célpont - közönséges 
csirkefogó volt, és ennek tulajdonképpen örült. Ez az eset azonban egészen másmilyennek tűnt, és 
egyéb erős érzelmek mellett a kíváncsiságot is fölébresztette Leutmannban. A, leginkább azt nem 
szerette, ha valaki alábecsülte és megpróbálta becsapni. Nem a legáltalánosabban elterjedt módon, 
az alvilágból indulva került az üzletbe. Zsoldos volt Afrikában, akkor, amikor ott szabadon öldösték 
egymást a jó és rossz fiúk, és nem létezett egyetlen, megfelelően kiképzett nemzeti hadsereg sem. 

Fölment a lépcsőn a bejárathoz, és becsengetett. Mivel Kim kocsija a behajtón állt, arra 
számított, hogy valaki ajtót nyit, de tévedett. Másodszor is csöngetett, és miközben várt, körbené-
zett. A környék egészen más volt, mint ahol Kim lakott. Öt házat tisztán, négy másikat pedig vi-
szonylag jól szemügyre tudott venni. Különösebb mozgást azonban itt sem észlelt, mindössze 
egyetlen nőt látott, aki gyerekkocsit tolt, és éppen távolodott. 

Bár a lehető legalaposabban átnézte Kim levelezését és feljegyzéseit, nem talált arra utaló 
jelet, hogy a doktornak szerencsejátékból származó adóssága lenne, úgyhogy a megbízás okai közül 
ezt a lehetőséget ki is zárta. A válás szintén nem jöhetett szóba, mivel a volt feleség jó helyen la-
kott, szemmel láthatóan rendeződött az élete. Ráadásul úgy tűnt, hogy a doktorral változatlanul jó 
viszonyban van - különben nem segített volna abban, hogy óvadék ellenében szabadlábra kerüljön, 
mint arról O'Brian beszámolt. A kölcsöntartozás is valószínűtlennek tűnt, a feljegyzések között 
semmi sem utalt arra, hogy a doktornak anyagi gondja lenne, és ha mégis, akkor sem látszott való-
színűnek, hogy éppen egy marhatenyésztőtől kért volna kölcsön. Maradt még lehetőségként az üzle-
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ti verseny, amiben végképp nem hitt. Semmilyen, húsiparhoz kötődő értékpapírt sem talált, csupán 
egy hamburger-láncolat néhány részvényét. Az ügy kétségkívűl rejtélyes volt. 

Leutmann, miután a környéket alaposan szemügyre vette, minden figyelmét az ajtóra össze-
pontosította. Közönséges tekerős-rugós zár volt rajta, ami hozzáértését tekintve semmilyen gondot 
nem jelenthetett a számára. A kérdés csupán az volt, hogy fölszerelték-e a házat riasztóval. 

A bőröndjét lerakva az ajtó melletti üveghez hajolt, tenyerével ernyőt tartva benézett, de 
nem látott vezérlőpanelt. Bal zsebéből előszedett szerszámaival néhány másodperc alatt kinyitotta 
az ajtót, de csak keskeny résnyire, hogy meggyőződjön arról, érzékelők sincsenek. A kis előtérben a 
kívülről láthatatlan falra pillantott, de ott sem talált semmi különöset. Amikor alaposan körbenézve 
infravörös mozgásérzékelőt sem látott, végleg megnyugodott - a ház, legalábbis az ő szempontjából, 
tiszta volt. 

A bőröndjét magához véve becsukta az ajtót, és gyorsan körbejárta a földszintet, csak azután 
ment föl az emeletre. A vendégszobában piperetáskát talált borotválkozó-készlettel, és néhány férfi 
ruhadarabot, amelyekről feltételezte, hogy a doktoré lehetnek. A fürdőszobában több törülköző is 
nedves volt. 

Leutmann visszament a földszintre, és kényelmesen elhelyezkedett a nappaliban. Kimnek a 
kocsija a behajtón, és a holmijai a vendégszobában meggyőzték arról, hogy a doktor meg fog jelen-
ni. Pusztán idő kérdése volt, mikor. 

 
Carlos félrelökte az útjából a gyanútlan Adolphót, és gyorsan a blokkolóórába nyomta a kár-

tyáját. Bevett játék volt ez közöttük, hónapok óta űzték váltakozó sikerrel. 
- Legközelebb elkaplak! - ígérte csöppet sem mérgesen Adolpho. Mindig angolul beszélt a 

barátjával, mivel az szerette volna gyorsan, jól megtanulni a nyelvet. 
- Csak a holttestemen keresztül - felelte Carlos, elégedetten vágva ki a nemrég tanult, de má-

ris a kedvencévé vált, érdekes kifejezést. 
Adolpho volt az, aki beajánlotta a Higgins és Hancocknál, és segített abban is, hogy áthozza 

Mexikóból a családját. Gyerekkoruk óta ismerték egymást, Adolpho évekkel korábban kelt át a ha-
táron, mint ő. 

A két barát kart karba öltve sétált ki az épületből az enyhén szemerkélő délutáni esőbe. Mint 
mások, ők is egyből az autóikhoz indultak. 

- Találkozunk este az El Toróban - kérdezte menet közben Adolpho. 
- Persze! - vágta rá azonnal Carlos. 
- Sok pesót hozzál, mert megkopasztalak! - Adolpho kifejező mozdulatot tett a kezével, 

mintha biliárdgolyókat lökött volna arrébb. 
- Álmodozz csak! - válaszolta Carlos, és jókedvűen hátba is verte. Még be sem fejezte a 

mozdulatot, amikor észrevette a sötét ablakú, fekete Cherokee dzsipet. Közvetlenül az ő kocsija 
mellett állt, és füstölgő kipufogócsöve jelezte hogy a motorja jár. 

Carlos búcsúzás gyanánt még egyszer hátba veregette a barátját, szétváltak, és integetett ne-
ki, miközben elhajtott. Utána fordult csak meg, és ment oda a Cherokee vezetőülés felőli oldalához. 

- Jó híreim vannak - mondta O'Brian, félig leeresztve az ablakot. - Jöjjön, szálljon be! 
Carlos azonnal engedelmeskedett. 
- Kap még egy lehetőséget, hogy végezzen a doktorral - közölte a biztonsági főnök. 
- Örülök neki - mondta őszintén a mexikói, és el is mosolyodott. - Mikor? 
- Ma este. Itt dolgozik. 
- Tudom. én vettem észre. 
- Szerencsésen alakultak a dolgok - folytatta kurta bólintás után O'Brian. - Ami a legelőnyö-

sebb, este is takarítani fog. Neki kell majd tisztába tenni az irattár melletti férfivécét. Tudja, hol 
van? Én nem. Soha nem jártam még a Higgins és Hancockban. 

- Igen. Nekünk sem szabad bemennünk oda - válaszolta Carlos. 
- Ma este nyugodtan bemehet - közölte sötét vigyorral az arcán Mason biztonsági főnöke. - 

Későn fog eljutni oda, valószínűleg csak tíz után. El ne tévessze! 
- Nyugodt lehet - ígérte Carlos. 
- Könnyen fog menni. Fegyvertelen, gyanútlan emberrel lesz dolga, egy szűk helyiségben. 

Ügyeljen arra, hogy ugyanúgy ne maradjon nyoma, mint Marsha Baldwinnak! 
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- Úgy lesz, ahogy akarja. 
- El ne bassza! Tűzbe tettem magáért a kezemet, nem akarom, hogy megint bajom származ-

zon belőle. 
- Ne féljen, nem lesz semmi gond! - mondta nyomatékosan a mexikói. - Ma este végzek ve-

le. 
 

17. fejezet 
Január 26. Hétfő este 
 
Kim nyögve fölegyenesedett, kinyújtóztatta a hátát. Hosszú nyelű padlómosóját a kőre ejtve 

hátranyúlt, és alaposan megropogtatta a derekát. 
A bejárati csarnokot takarította éppen, a recepciónál kezdte a munkát. Legalább tíz perce a 

fülhallgatója is a helyén volt, és egyfolytában arra panaszkodott Tracynek, milyen kimerült. 
Az esti takarítás valóban nehéz feladatnak bizonyult, jókora területet kellett bejárnia. Azzal 

kezdődött, hogy nagynyomású gőzzel megtisztították a vágótermet. Gerincsanyargató munka volt, 
mivel százkilós csöveket kellett közben cipelni, és bejárniuk az egész helyiséget, nem hagyva ki a 
fal mentén magasan húzódó, rácsos pallókat sem. Utána a csontozó következett, és mire ott végez-
tek, este hat lett, vacsoraszünetet lehetett tartani. Kim kiment az épületből, beszállt a kocsiba, és 
nem kis meglepődésére még arra is képes volt, hogy megegye, amit Tracy reggel, indulás előtt 
csomagolt neki. 

Vacsora után a főnöke rászólt, hogy menjen egyedül, járja végig a kisebb helyiségeket, és 
dolgozzon, ahol kell. Miután a többiek elmentek, úgy döntött, hogy a bejárati előcsarnokban fog 
kezdeni. 

- Soha többé ki nem ejtem a számon, hogy a sebészet fizikailag nehéz munka - szólt bele el-
csigázottan a mikrofonba. 

- Ennyi tapasztalattal a hátad mögött szívesen felfogadnálak - válaszolta Tracy. - Ablakot is 
tudsz pucolni? 

- Hány óra van? - kérdezte Kim. Nem volt tréfás hangulatban. 
- Kevéssel múlt tíz - mondta Tracy. - Nem egészen egy órád maradt. Lesz időd arra, amiről 

beszéltél? 
- Igen. Már legalább egy órája nem láttam a kollégáimat. Megyek az irattárba. 
- Ne maradj ott sokáig! - figyelmeztette Kimet az asszony. - Ha történik veled valami, nem 

tudom, mit, csinálok. 
Kim belemártotta a felmosót a vödörbe, és a nedves rongyot maga előtt tolva egészen a 

nyilvántartóig ment. Az ajtó kitört ablaka helyén ideiglenes megoldásként odarakott vékony furnér-
lemezt talált. 

Megpróbálkozott a kilinccsel, és az nagy megkönnyebbülésére rögtön engedett. Felkattintot-
ta a villanyt - a furnérlemezt és a parkolóra néző, üresen tátongó ablakot leszámítva a helyiség telje-
sen normálisnak tűnt. Az üvegcserepeket már összesöpörték, egyetlen szilánk sem maradt a padlón. 

A szoba bal oldalán irattartó szekrények sorakoztak a fal mentén. Kim találomra kihúzta az 
egyik fiókot - olyan sűrűn voltak benne az iratok, hogy egyetlen lapot is nehéz lett volna közéjük 
erőltetni. 

- Jesszusom! - kiáltott fel önkéntelenül. - Ezek gyártják a papírokat! Nehezebb lesz, mint 
gondoltam. 

 
Az El Producto szivar vége még egyszer felparázslott, aztán fokozatosan kialudt. Elmer 

Conrad néhány kellemes élményt adó másodpercig visszatartotta a füstöt, aztán hosszan kifújta a 
mennyezet felé. 

Elmer a délután háromtól este tizenegyig dolgozó takarítók főnöke volt. Szabályként vallot-
ta, hogy a műszak első részében keményen kell dolgozni, hogy utána lazítani lehessen. Mivel a 
munkaidő már a végéhez közeledett, lábát egy asztalra rakva az étkezőben ült, és szórakozottan 
figyelte a Sony Watchman képernyőjén pergő filmet. 

- Hívtál, főnök? - kérdezte a fejét az ajtó résén bedugva Harry Pearlmuter. Elmer jobbkeze 
volt, a második a takarítók rangsorában. 
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- Igen. Hol van az a hülye külsejű fickó? 
- Azt hiszem, a bejárati csarnokot mossa éppen - válaszolta Harry. - Utoljára legalábbis ott 

láttam. 
- Kitakarította már a vécéket? - kérdezte Elmer. 
- Nem tudom. Akarod, hogy megnézzem? 
A takarítók főnöke leemelte a lábát az asztalról, és az izmait ellazítva hangos koppanással a 

padlóra ejtette. Felállt, hatalmasat nyújtózkodott. Száznyolcvanhét centiméter magas volt, és leg-
alább száztíz kiló. 

- Kösz, majd én - szólt a beosztottjához. - Kétszer is elmondtam neki, hogy tegye tisztába 
őket. Mindegy, mikor végez, addig el nem megy innen, amíg be nem fejezi a melót. 

Elmer belenyomta a kialudt csikket a hamutartóba, ivott egy korty kávét, és elindult megke-
resni Kimet. Fontosnak tartotta, hogy az új ember körmére nézzen, mert a főnökség külön figyel-
meztette rá, hogy a mosdókat neki kell kitakarítania, egyedül. Elmernek fogalma sem volt arról, 
miért kapta ezt a furcsa utasítást, de nem is érdekelte. Kizárólag azzal törődött, hogy a feladatát 
ellássa. 

 
- Mégsem lesz olyan nehéz - szólt a mikrofonba Kim. - Egész fiók, a gyártás közben történő 

szokatlan eseményekről szóló iratot találtam. Nyolcvanegytől egészen mostanáig. Csak meg kell 
keresnem a január 9-i feljegyzést. 

- Siess! - biztatta Tracy. - Kezdek megint nagyon ideges lenni. 
- Nyugalom, Tracy! Mondtam már, hogy egyetlen lélek sincs a környéken. Szerintem az ét-

kezőbe ment mindenki, és a baseballt bámulja... Itt van - január 9.! Elég vaskos dosszié. 
Kim kivette az iratköteget a fiókból, és a szekrénynek hátat fordítva az asztalra rakta. 
- Telitalálat! - kiáltotta lelkesen. - Ezekről beszélt Marsha. - Hogy jobban lássa őket, szétte-

rítette maga előtt a papírokat. - Itt az átvételi elismervény is a Bart Winslowtól vásárolt beteg mar-
háról. 

Kim gyorsan átlapozta a papírokat, és végül kiemelt közülük egyet. - Ez az! Jegyzőkönyv 
ugyanannak az állatnak a feldolgozásáról. 

- Mi van benne? - kérdezte Tracy. 
- Várj, hadd olvassam el! - Kim néhány másodpercig elhallgatott. - Nos, úgy látszik, megol-

dódott a rejtély. Az utolsó állat feje leesett a szállítószalagról. Azok után, amiket ma láttam, tudom, 
mit jelent ez. Biztosan a saját ürülékébe esett, utána pedig szépen feldolgozták hamburgernek. An-
nak a marhának lehetett kólifertőzése, a Sherringben is azt mondták, hogy a január 9-i hús erősen 
fertőzött. 

A következő pillanatban Kim meglepődve felszisszent, ugyanis váratlanul egy kéz kikapta a 
markából a papírokat. Megfordulva Elmer Conraddal találta szemközt magát - beszéd közben nem 
hallotta, hogy a munkavezető benyitott a szobába. 

- Mi az ördögöt keres itt maga?! - kérdezte dühtől kivörösödő arccal Conrad. 
Kim szíve hevesen vert az izgalomtól. Nem elég, hogy bizalmas dokumentumokkal a kezé-

ben találtak rá, a fülhallgató is a fülében volt még. Megpróbált úgy fordulni, hogy a takarítók főnö-
ke ne lássa a vékony zsinórt, és a fejét oldalra hajtva, a szeme sarkából nézett csak Conradra. 

- Jobban teszi, ha válaszol! - folytatta az fenyegetően. 
- A padlón találtam őket. - Kim lázasan törte a fejét, elfogadható magyarázatot keresett arra, 

miért voltak nála a papírok. - Megpróbáltam visszarakni a fiókba. 
Conrad a kihúzott fiókra nézett, aztán ismét Kimre. - Kivel beszélgetett? 
- Beszélgettem? - kérdezett vissza ártatlanul Kim. 
- Ne hülyéskedjen velem, fiam! - figyelmeztette a munkavezető. 
Kim a fejéhez emelte a kezét, határozatlan mozdulatot tett Conrad felé, de nem szólt semmit. 

Szeretett volna okosat, értelmeset mondani, de hiába törte a fejét, nem jutott eszébe semmi. 
- Mondd azt, hogy magadban beszéltél! - súgta Tracy. 
- Hát jó. Magamban beszéltem. 
Conrad majdnem olyan görbén nézett Kimre, mint nem sokkal korábban az őrá. 
- Úgy hallottam, mintha beszélgetett volna valakivel - mondta. 
- Igen. Magammal. Állandóan azt csinálom, ha egyedül vagyok. 
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- Fura pasas maga - állapította meg gyanakodva a munkavezető. - Mi történt a nyakával? 
Kim megdörzsölte a nyakát: - Elmerevedett - felelte. - Gondolom, a sok görnyedéstől. 
- Pedig még lesz része benne - figyelmeztette Conrad. - Emlékszik, mondtam, hogy a két 

szomszédos mosdót is ki kell takarítania! 
- A fenébe! Sajnálom, de teljesen kiment a fejemből. Megyek máris, és csinálom! 
- De rendesen! Azt akarom, hogy szépen ki legyen takarítva, még ha tizenegy után végez, 

akkor is. Megértette? 
- Patyolattiszta lesz, majd meglátja! 
Conrad az asztalhoz lépve összeszedte az iratokat, Kim pedig a lehetőséget kihasználva 

gyorsan a gallérja alá dugta a fülhallgatót. Örült, hogy ismét normálisan tarthatja a fejét. 
- Itt hagyjuk a papírokat, majd elrendezik a titkárnők - mondta Conrad, és határozott mozdu-

lattal becsukta a fiókot. - Indulás! Be sem kellett volna ide jönnie. 
Kim ment ki elsőként a szobából, a munkavezető utána. A küszöbön megállt, még egyszer 

körülnézett, és csak aztán oltotta le a villanyt, húzta be maga után az ajtót. A zsebéből jókora kulcs-
csomót vett elő, és a biztonság kedvéért a zárat is ráfordította. 

Kim már a folyosó kövét törölte, amikor Conrad odaszólt neki: - Magán tartom a szememet. 
Úgy igyekezzen, hogy később visszajövök, és megnézem, rendesen kitakarította-e a mosdókat! 

- Nyugodt lehet, jól meg lesz csinálva - ígérte Kim. 
A munkavezető újabb rosszalló pillantást vetett rá, de aztán távozott. 
Kim megvárta, amíg eltűnt a szeme elől, csak azután vette föl ismét a fülhallgatót. 
- Hallottál mindent? - kérdezte. 
- Persze, hogy hallottam! - válaszolta Tracy. - Nem volt még elég ebből a hülyeségből? 

Azonnal gyere ki! 
- Nem. Meg akarom szerezni a papírokat. A gond az, hogy a hülyéje bezárta az ajtót. 
- Mi szükséged van rájuk? - kérdezte izgalomtól elcsigázott hangon az asszony. 
- Oda akarom adni Kelly Andersonnak. 
- Megvan a laboratóriumi eredmény. Az tökéletesen elég, hogy a nyilvánosság elé álljon, és 

követelje a hús letiltását. Végül is ezt akarod, nem? 
- Persze! A legkevesebb, hogy a Mercer Meats január 12-én készített áruit kivonják a forga-

lomból. Ezekből a papírokból azonban az is kiderül, hogy a húsipar rendszeresen beteg állatokat 
vásárol, ellenőrzés alig van, és erősen fertőzött húst is feldolgoznak - válaszolta Kim. 

- Gondolod, hogy Becky is ezért betegedett meg? 
- Nagyon valószínű. A fertőzött hústól, és azért, mert a hamburgert nem sütötték át eléggé. 
- Elég elkeserítő belegondolni, hogy ennyire hajszálon múlik csak az ember élete. Olyan ne-

vetségesen kis dolgok veszélybe sodorják, mint a marhafej leesése a szállítószalagról, vagy a nem 
megfelelően átsütött hamburger. 

- Igen, és ez is azt bizonyítja, hogy fontos, amit csinálunk. 
- Hogyan szerzed meg a papírokat, ha be van zárva az ajtó? - kérdezte Tracy. 
- Még nem tudom pontosan - vallotta be őszintén Kim. - A furnérlemez, amivel az ablakot 

pótolták, elég vékonynak tűnik. Valószínűleg nem lesz nehéz lefeszíteni, de csak később csinálha-
tom. Előbb ki kell takarítanom a két mosdót. Jobb, ha mindjárt neki is kezdek, mert Conrad nemso-
kára biztosan visszajön ellenőrizni. 

Kim a folyosó két oldalán egymással szemben lévő ajtókra nézett, és úgy döntött, hogy a 
férfimosdóval kezdi. A helyiség tágas volt, két vécéfülkével és piszoárral az egyik oldalon, kézmo-
sóval a másikon. Az ajtó melletti falon fogasok sorakoztak, volt bent egy szeméttartály, és a mos-
dók mellé papírtörülköző-tartókat is szereltek. 

Az ajtóval szemközti fal közepén az ablakból egyenesen a parkolóra lehetett látni. 
- Ez legalább nem olyan mocskos, mint a vágóterem melletti - szólt bele a mikrofonba Kim. 
- Szeretnék bemenni, és segíteni - válaszolta Tracy. 
- Én sem bánnám. 
Kim kicsavarta a felmosórongyot, és az ablakhoz ment, hogy a legtávolabbi ponttól kezdje a 

takarítást. 
Alig látott hozzá, a mosdó ajtaja kivágódott, de olyan erővel, hogy gombja hozzácsapódott a 

falhoz. Az ijesztő zajra Kim megpördült, és legnagyobb megdöbbenésére szembetalálta magát a 
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férfival, aki korábban kétszer megtámadta. Az illetőnél ezúttal is ott volt a vágóteremben használt, 
hosszú kése. 

- Megint találkoztunk, doktor! - szólalt meg durva, vészjósló vigyorral az arcán az idegen. - 
Csak éppen most nincs itt a rendőrség, és a nő sem, hogy segítsen. 

- Ki maga? - kérdezte Kim. Abban bízott, ha beszéltetni tudja, időt nyer, és lesz alkalma a 
menekülésre. - Miért jött utánam? 

- Carlosnak hívnak, és meg akarom ölni. 
- Kim! Kim! - kiabálta a fülébe izgatottan Tracy. - Mi történt? 
Hogy jobban tudjon gondolkodni, Kim kitépte a füléből a hallgatót. Tracyt most már csak 

gyöngén lehetett hallani, mintha nagyon távolról kiabált volna. 
Carlos beljebb lépett, hagyta becsukódni az ajtót, és közben úgy tartotta maga előtt a kést, 

hogy jól lehessen látni a méretét. 
Kim védekezésként ösztönös mozdulattal felkapta a felmosót. 
Carlos ezen csak nevetett - mulatságosnak találta a gondolatot, hogy valaki ilyen szánalmas 

eszközzel próbáljon védekezni a hosszú, borotvaéles pengéjű bontókés ellen. 
Más lehetőséget nem látva a menekülésre, Kim megpördült, berohant az egyik vécéfülkébe, 

és bereteszelte maga mögött az ajtót. Carlos teljes erőből azonnal belerúgott ugyan, de a zár szeren-
csére tartott, legalábbis egyelőre. Kim rémülten hátrált, végül a vécécsészére zökkent. Az ajtó rése 
alatt látta, amint támadója a lábát fölemelve újabb rúgásra készül. 

 
Tracy teljesen pánikba esett. Remegő ujjai alig találták a slusszkulcsot, és csak többszöri 

próbálkozás után tudta beindítani a kocsit. Ha nehezen is, de végül sebességbe rakta, beletaposott a 
gázpedálba, és belepréselődött az ülésbe, olyan erővel lódult előre az autó. A rándulástól az antenna 
leesett a tetőről, és a betonon ugrálva követte a kocsit. 

Az asszony a kormányt vadul tekerve igyekezett szűk fordulót leírni a nagy sebességgel ha-
ladó kocsival, közben nem jól mérte föl egy másik jármű helyzetét, és oldalról olyan erővel ütközött 
neki, hogy autójának két kereke egy pillanatra megemelkedett a lökéstől. Szerencsére visszazökkent 
azonban a betonra, és csikorgó kerekekkel száguldott tovább, a Higgins és Hancock üzemcsarnoka 
mentén a bejárat felé. 

Tracynek nem volt semmi terve, csupán azt tudta, hogy be kell jutnia a férfimosdóba, ahol 
Kimet halálos veszély fenyegeti, feltehetően ugyanaz az ember szorította sarokba, aki előző éjjel a 
házában rájuk támadt. Azzal is tisztában volt, hogy kevés az ideje, ha segíteni akar, villámgyorsan 
kell cselekednie. Élénken emlékezett még a gyilkos késsel a kezében a zuhanyfülkébe betörni akaró 
férfi ijesztő arcára. 

Pillanatra fölmerült benne az ötlet, hogy egyenesen nekivezeti a kocsit a bejáratnak, átsza-
kítja az ajtót, de aztán rájött, hogy önmagában nem sokra megy, mert a férfimosdóba kell eljutnia. 
Ekkor jutott eszébe a revolver, és dühösen átkozta Kimet, mert nem vitte magával. 

A fékbe taposva az irattár előtt állította meg a kocsit, felkapta a padlóról a revolvert, és az 
autóból kiugorva az ablakhoz futott. 

Emlékezve rá, hogyan jutott be korábban Kim, lerakta a fegyvert, jókora követ markolt föl a 
járda széléről, és két kézzel markolva csapkodni kezdte vele a furnérlemezt. Két-három ütéssel a 
szögeket kilazította, majd eltávolította a helyéről a táblát. 

Behajította a szobába a revolvert, utána mászott, és mivel odabent sötét volt, négykézláb 
ereszkedve igyekezett megkeresni. Közben a fal túlsó oldaláról tisztán hallotta a csattanásokat. 

Ujjai, ha nehezen is, de végre rátaláltak az asztal lábához csúszott fegyverre. Felkapta, az aj-
tóhoz rohant, és mivel a gombot belülről el lehetett tekerni, kilépett a rosszul megvilágított folyosó-
ra. Kim és Conrad beszélgetése alapján tudta, hogy a férfimosdónak a közelben kell lennie. Úgy 
döntött, hogy a zajt követi, és pár lépés után meg is látta a keresett jelet. 

Tracy pillanatnyi gondolkodás nélkül nekiveselkedett az ajtónak, belökte a vállával, és a re-
volvert két kézzel maga előtt tartva a mosdóba rontott. 

Addig nem is gondolkodott rajta, mit fog odabent találni. Carlost látta maga előtt, nem egé-
szén három méterre, amint újabb rúgásra készült. A vécéfülke ajtaja már erősen be volt szakadva, 
látszott, hogy újabb rúgást már nem fog kibírni. 
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Carlos, mihelyt észrevette az asszonyt, azonnal feléje ugrott. Akárcsak előző este, ezúttal is 
hegyes, hosszú pengéjű kés volt a kezében. 

Tracynek nem maradt ideje gondolkodni. Behunyta a szemét, és meghúzta a ravaszt. Két 
dörrenést hallott, mielőtt Carlos nekivágódott, és magával sodorva, kiütötte a kezéből a revolvert. 
Hátraestek, a rázuhanó súlytól Tracy mellébe erős fájdalom nyilallt. 

Elkeseredve próbált kiszabadulni a nehéz test alól, de nem tudta lelökni magáról. 
Aztán Tracy megdöbbenésére a gyilkos fölemelkedett. Megfordulva az asszony arra számí-

tott, hogy döfésre emelt késsel fog föléje magasodni, de helyette a rémült arcú Kimet látta. 
- Jóságos Isten! - kiabálta a férfi. - Tracy! - Heves mozdulattal félrelökte a gyilkost, mint 

egy zsák fölöslegessé vált krumplit. A vér látványától megrémülve térdre vetette magát az asszony 
mellett, és egyetlen rántással feltépte a mellén a blúzt. Sérüléseket is kezelő mellkasi sebészként 
tudta, mire számítson, azonban ezúttal tévedett. Csupán összevérezett melltartót talált, sebet kicsit 
sem. Nem volt kés ütötte lyuk, amelyen keresztül sípolva áramlott volna a levegő. Tracy arcához 
hajolt, az asszony az erős ütés miatt még kapkodva vette a levegőt. 

- Jól vagy? - kérdezte. 
Tracy csupán bólintani tudott, szólni nem volt ereje. Kim a hasra fordulva nyögő, rángatózó 

gyilkosra nézett. A hátára fordította, és egyből vissza is hőkölt a látványtól. 
Tracy közelről leadott két lövése célba talált. Az egyik golyó Carlos jobb szemén hatolt be, 

és hátul, a koponyán keresztül távozott, a másik pedig a mellét szakította fel, ezért véreződött össze 
olyan erősen az asszony. 

Carlos szája habzott, teste görcsösen rángatózott. Nyilvánvaló volt, hogy meg vannak szám-
lálva a percei. 

- Megsebesült? - kérdezte végre Tracy, miután a mellében sajgó fájdalommal küszködve ülő 
helyzetbe tornázta magát. 

- Pillanatokon belül halott - válaszolta Kim. Felállt, és a revolvert kezdte keresni. 
- Jaj, ne! - nyögte Tracy. - Lehetetlen! Nem tudom elhinni, hogy megöltem valakit! 
- Hol a pisztoly? - kérdezte idegesen Kim. 
- Istenem! - Az asszony képtelen volt elfordítani a tekintetét a haláltusáját vívó Carlosról. 
- A pisztoly! Merre van?! - Kim térdre ereszkedve kutatott tovább, de csak a kést találta 

meg, a revolvert nem. A vécéfülkékhez ment, az elsőben végre megpillantotta, és rögtön magához is 
vette. 

Papírtörülközőt tépett, és nekilátott alaposan áttörölni a fegyvert. 
- Mit csinálsz? - kérdezte a könnyeivel küszködve az asszony. 
- Eltüntetem az ujjlenyomataidat. Azt akarom, hogy csak az enyémek legyenek rajta - vála-

szolta Kim. 
- Miért? 
- Azért, mert bármi lesz is, én akarom vállalni érte a felelősséget. - Úgy ítélve meg, hogy 

nincs rajta több nem kívánt ujjlenyomat, Kim félredobta a fegyvert. - Gyere! Tűnjünk el innen! 
- Nem! - tiltakozott Tracy, és megpróbálta a revolvert fölvenni. - Én ugyanúgy benne va-

gyok ebben a dologban, mint te. 
Kim sietve elkapta, és talpra rántotta. - Ne butáskodj! Én vagyok a visszaeső bűnös. Gyere! 
- Önvédelem volt! - zokogta Tracy. - Szörnyűség, ami történt, de van rá elfogadható magya-

rázat. 
- Nem tudhatjuk, hogyan fogja megítélni a bíróság. Te jogtalanul hatoltál be, én pedig elvál-

toztattam a külsőmet, más személynek adtam ki magam. Gyere! Nem akarok most ezen vitatkozni! 
- Nem kellene megvárnunk a rendőrséget? 
- Szó sem lehet róla - jelentette ki határozottan Kim. Nem akarok börtönben ülni, amíg végé-

re nem járnak a dolognak. Gyere, tűnjünk el, mielőtt jön valaki. 
Tracy nem volt ugyan meggyőződve arról, hogy okos dolog a menekülés, de belátta, hogy 

nincs értelme vitatkozni. Nem tudta rávenni Kimet szándéka megmásítására, ezért aztán hagyta, 
hogy a férfi kivezesse a mosdóból. Az ajtó előtt Kim mindkét irányban végignézett a folyosón, cso-
dálkozott rajta, hogy a lövések senkit nem csaltak oda a takarítók közül. 

- Hogyan jutottál be? - kérdezte suttogva. 
- Az irattáron keresztül. Az ablakon át, amit betörtél. 
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- Remek. - Kim kézen fogta Tracyt, és maga után húzva gyorsan bevitte az irattárba. Alig 
csukódott be mögöttük az ajtó, a folyosóról közeledő hangok hallatszottak. 

Kim intett az asszonynak, hogy maradjon csöndben, és óvatosan, hogy ne üssön zajt, elfordí-
totta az ajtógombot. Sötétben tapogatózva először az asztalhoz mentek, ahol magához vette a papí-
rokat, majd az ablakhoz lépett. Kintről izgatott kiabálás hallatszott, rögtön utána futó léptek zaja. 

Kim mászott ki először, segített Tracynek, és a kocsihoz rohantak. 
- Majd én vezetek! - mondta Kim. Tracy nem tiltakozott, engedelmesen beszállt a hátsó 

ülésre. Csikorgó kerékkel vágtattak el az épülettől, és egy darabig mindketten csöndben maradtak. 
- Ki gondolta volna, hogy ez lesz a vége - szólalt meg végül nehéz sóhaj kíséretében Tracy. - 

Szerinted most mit csináljunk? 
- Azt hiszem, nem is volt rossz az ötleted - válaszolta Kim. - Talán hívnunk kellett volna a 

rendőrséget, és vállalni a következményeket. Még mindig nincs késő ahhoz, hogy jelentkezzünk, 
bár valószínűleg nem ártana, ha előbb felhívnánk Justin Devereau-t. 

- Nem. Meggondoltam magam - jelentette ki Tracy. - Az első gondolatod volt jó. Biztosan 
börtönbe zárnának, valószínűleg engem is, és lehet, hogy egy évet is várni kellene, amíg sor kerül a 
tárgyalásra. És ki tudja, milyen ítéletet hoznának? Az O. J. Simpson-ügy óta csöppet sem bízom az 
amerikai igazságszolgáltatásban. Dollármillióink sincsenek, hogy Johnny, Cochrane-t vagy Barry 
Shencket megbízhassuk a képviseletünkkel. 

- Mire gondolsz? - kérdezte Kim, a belső tükörben gyors pillantást vetve az asszonyra. Elég 
régen ismerte már, de Tracy még mindig képes volt meglepetést okozni. 

- Arra, amiről tegnap este beszéltünk. Menjünk el valahová messze, és próbáljuk meg kül-
földről tisztázni magunkat! Olyan helyről, ahol nincs élelmiszer-szennyezés, hogy az ellen is har-
colhassunk! 

- Komolyan beszélsz? 
- A legkomolyabban. 
Kim a fejét csóválta. Beszéltek ugyan arról, hogy külföldre utaznak, és az útleveleiket is 

magukhoz vették, de egyetlen pillanatig sem hitte komolyan, hogy sor kerülhet rá. A legvégső lehe-
tőségként merült csak föl benne az ötlet, arra az esetre, ha minden az elképzelhető legrosszabb for-
gatókönyv szerint alakul. 

- Justint persze föl kell hívnunk - folytatta Tracy. - Biztosan lesz valami használható ötlete. 
Mindig van neki. Talán tanácsot tud adni, hogy hová menjünk. Számolni kell azzal is, hogy való-
színűleg kérni fogják a kiadatásunkat. 

- Tudod, mi tetszik nekem a legjobban ebben az ötletben? - kérdezte néhány perces hallgatás 
után Kim. A tükörbe nézett, hogy tekintete találkozhasson Tracyével. 

- Micsoda? 
- Az, hogy velem együtt akarod csinálni, kettesben. 
- Hát persze. 
- Lehet, hogy el sem kellett volna válnunk. 
- Én is gondoltam már erre - vallotta be Tracy. - Beckyt nem hozhatjuk vissza akkor sem, ha 

újból összeházasodunk, de jó volna, ha lenne újabb gyerekünk. 
- Komolyan akarod? - kérdezte Kim. 
- Szeretném. 
Hallgattak egy darabig, majd ismét Tracy szólalt meg. - Mit gondolsz, mennyi időbe telik, 

amíg a rendőrség ránk talál? 
- Nehéz megmondani - válaszolta Kim. - Ha azt akarod tudni, mennyi időnk van arra, hogy 

véglégesen eldöntsük, mihez kezdjünk, hát, én azt mondanám, nem valami sok. Huszonnégy, leg-
feljebb negyvennyolc óra alatt határoznunk kell. 

- Az a fontos, hogy holnap ott tudjunk lenni Becky temetésén - mondta Tracy, és újból elsír-
ta magát. 

Kim is érezte a szemébe toluló könnyeket. Bármennyire szerette volna, tovább nem kerül-
hette el a borzalmas ténynek az elfogadását, hogy imádott lányát örökre elvesztette. 

- Istenem! - mondta halkan, a sírással küszködve Tracy. - Valahányszor behunyom a sze-
memet, azt a férfit látom magam előtt. Nem hiszem, hogy valaha is el tudnám felejteni, életem vé-
géig kísérteni fog. 
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Kim letörölte az arcáról a könnyeket, és mély lélegzetet véve igyekezett visszanyerni az ön-
uralmát. - Arra gondolj, amit a mosdóban mondtál! Jogos önvédelemből lőtted le. Ha nem húzod 
meg a ravaszt, biztosan megölt volna, és utánad engem. Megmentetted az életemet. 

Tracy nem válaszolt, csak behunyta a szemét. 
Tizenegy elmúlt már, amikor megérkeztek az asszony házához. Mindketten el voltak csigáz-

va, fizikailag, szellemileg és érzelmileg is. 
- Remélem, itt maradsz - mondta a kocsiból kiszállva Tracy. 
- Reméltem, hogy meghívsz. 
Kart karba öltve indultak a bejárat felé. 
- Mit gondolsz? Hívjuk fel most rögtön Justint? -. kérdezte Tracy. 
- Várjunk reggelig! Rettentő ideges vagyok, és nem tudom, képes leszek-e aludni, pedig kel-

lene. Egyelőre gondolni sem bírok másra, mint a jó meleg zuhanyra. 
- Elhiszem. - Tracy ajtót nyitott, előreengedte Kimet, és miután bezárta az ajtót, a láncot is 

ráakasztotta. Csak amikor a helyén volt, akkor gyújtott villanyt. 
- Hú, de erős! - Kim pislogva védekezett a feje fölött égő lámpa vakító fénye ellen. 
Tracy azonnal csökkentette a fényerőt. 
Kim kibújt a Higgins és Hancocknál kapott, összemocskolódott fehér köpenyéből, és ami-

lyen messzire csak tudta, eltartotta magától. - El kellene égetni. Valószínűleg tele van baktériumok-
kal - mondta. 

- Hajítsd ki hátul, a szemétvödörbe! - ajánlotta Tracy. - Reggelre biztosan rettentő büdös 
lesz. - Levetette a kabátját, közben felszisszent, mert a mozdulattól ismét fájdalom nyilallt a mellé-
be. Amikor összeütközött Carlosszal, olyan erős ütést kapott, hogy azt gondolta, a gyilkos kést dö-
fött belé. 

- Hogy érzed magad? - kérdezte aggódó arccal Kim. Tracy óvatosan végighúzta az ujját a 
melle között. 

- Eltörhetett itt valami? 
- Persze. Vagy egy borda, vagy a szegycsont. 
- Remek! Mit tanácsol, doktor? 
- Egy kis jég csak jót tehet - válaszolta Kim. - Kidobom a köpenyt, és hozok. 
A konyhán keresztül a hátsó ajtóhoz ment, Tracy pedig beakasztotta a kabátját az előszoba-

szekrénybe, és megszabadult a cipőjétől. Utána a lépcső felé indult, de csak félúton járhatott, ami-
kor megtorpant, és torkaszakadtából felsikoltott. 

Kim még át sem lépte a konyha küszöbét, amikor meghallotta a kiáltást. Lélekszakadva ro-
hant vissza, és nagy megkönnyebbüléssel látta, hogy az asszony sértetlenül áll az előszobában. 
Tracy már nyugodtnak látszott, csak éppen megbabonázva meredt valamire a nappaliban. Kim 
megpróbált rájönni, mi az, de először nem látott semmit. Amikor mégis észrevette, amit az asszony, 
szintén mozdulatlanná merevedett. 

A sötét szobában, a kandalló melletti hintaszékben egy férfi ült. Sötét öltönyt, nyakkendőt 
viselt, teveszőr kabátját a szék hátára terítette, lábát hanyagul keresztbe rakta. 

Az idegen várt néhány pillanatig, aztán oldalra nyúlt, és bekapcsolta a szék melletti állólám-
pát. 

Tracy ismét felsikoltott. A dohányzóasztalkán, a férfi számára könnyen elérhető helyen jó-
kora, hangtompítóval fölszerelt revolver feküdt. 

Az idegen maga volt a megtestesült nyugalom, és ettől még ijesztőbb volt. Miután a lámpát 
bekapcsolta, kezét visszarakta az ölébe, és szigorú arccal nézett feléjük. 

- Tovább kellett várnom magukra, mint akartam! - törte meg váratlanul a csendet. A hangja 
feszes volt, vádló. 

- Ki maga? - kérdezte félve Tracy. 
Válasz helyett szigorú utasítás hallatszott: - Jöjjenek, üljenek le! 
Kim oldalra pillantott, azt mérlegelte, képes volna-e elég gyorsan félrelökni Tracyt a lövés 

útjából. Nem igazán bízott benne, annál is kevésbé, mivel az asszonynak tovább kellett volna ro-
hannia, hogy elérje a kijáratot. 
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Ingerülten, mert a felszólításának nem engedelmeskedtek rögtön, Leutmann a fegyverért ka-
pott, és rájuk fogta. - Ne dühítsenek tovább! Rossz napom volt, harapós hangulatban vagyok. Két 
másodpercet kapnak rá, hogy bejöjjenek, és leüljenek a kerevetre. 

Kim hatalmasat nyelt, de hiába, amikor megszólalt, a hangja az idegességtől reszelős volt: - 
Azt hiszem, jobb, ha megyünk. 

Intett Tracynek, hogy induljon, közben dühösen szidta magát, mert érkezésükkor nem ellen-
őrizte, van-e a házban valaki. Mielőtt elmentek, jelt hagyott, amiből azonnal rájöhetett volna, kinyi-
totta-e valaki a távollétükben az ajtót, de a támadás és a támadó halála miatt tökéletesen megfeled-
kezett róla. 

Miután Tracy leült, ő is helyet foglalt a kereveten, pontosan szemben a kandalló mellett álló 
hintaszékkel. Leutmann nyugodt mozdulattal visszarakta a kisasztalra a fegyvert, és hátradőlt. Kezét 
enyhén behajlított ujjakkal a szék karfájára tette, mintha arra akarta volna biztatni őket, hogy kísé-
reljék meg elragadni a fegyvert, szolgáltassanak okot arra, hogy lelője őket. 

- Ki maga? - kérdezte újból Tracy. - Mit keres a házamban? 
- A nevem lényegtelen - válaszolta Leutmann. - Hogy mit keresek itt, az már kevésbé. Azért 

hívtak a városba, hogy megöljem a doktort. 
A nyugodt kijelentéstől megfordult körülöttük a világ, mindkettőjükön szédülés vett erőt, és 

megszólalni sem tudtak. A férfi profi bérgyilkos volt! 
- Valami azonban elromlott menet közben - folytatta Leutmann. - Idehívtak erre az isten háta 

mögötti helyre, aztán visszavonták a megbízást, mondván, hogy van más, aki elvégezze a munkát. 
Még ahhoz is volt merszük a gazembereknek, hogy visszakérjék az előleget. 

Kis szünetet tartott, aztán előrehajolt, és indulattól parázsló tekintettel folytatta: - Úgyhogy 
nemcsak nem ölöm meg magát, dr. Reggis, még szívességet is teszek. Fogalmam sincs arról, miért 
akarják ezek a marhahúsban utazók, hogy meghaljon. 

- Elmondom! - kapott azonnal a szón Kim. Örült, hogy bizonyíthatja együttműködési kész-
ségét. 

- Már nem szükséges, hogy ismerjem a részleteket - intette le a kezét megemelve Leutmann. 
- Megpróbáltam kideríteni, de aztán feladtam. A maguk dolga, többé nincs közöm hozzá. Legyen 
azonban tisztában azzal, hogy ezek az emberek nagyon szeretnék a halálát, ha olyanhoz fordultak, 
mint én! Azzal vágok vissza nekik, hogy figyelmeztetem a veszélyre! Magán múlik, mit kezd az 
információval. Világosan beszéltem? 

- Tökéletesen - válaszolta Kim. - Köszönöm. 
- Nem kell megköszönnie. Nem emberbaráti megfontolásból tettem. - Leutmann jelezve, 

hogy menni készül, felállt. - Cserébe csak azt kérem, hogy ez a beszélgetés maradjon közöttünk. Ha 
mégsem, kénytelen leszek visszajönni, és meglátogatni mindkettőjüket. Remélem, ez is elég vilá-
gos. Biztosak lehetnek, hogy remekül értek a szakmámhoz. 

- Ne aggódjon! Nem beszélünk róla senkinek - ígérte meg Kim. 
- Nagyszerű! Most pedig, ha megengedik, igyekszem minél előbb hazajutni. 
Kim fel akart állni a kerevetről, de a bérgyilkos visszatartotta: - Ne fáradjon! Egyedül távoz-

ni sem lesz nehezebb, mint bejönni. 
Kim és Tracy néma döbbenettel nézte, amint Leutmann belebújik a kabátjába, zsebre rakja a 

fegyverét, és fölveszi a szék mellől a bőröndjét. 
- Nem lettem volna ilyen szigorú, ha időben hazajönnek - mondta búcsúzóul. - Jó éjszakát! 
- Jó éjszakát! - köszönt Kim is. 
Leutmann nyugodt léptekkel kisétált a szobából, hallották, amint becsukódik mögötte az aj-

tó. 
Másodpercekig csak ültek némán, egyikük sem tudott megszólalni. 
Végül Tracy törte meg a csöndet: - Ez hihetetlen! Mintha rossz álmot látnék, amiből nem 

tudok felébredni. 
- Valóban rémálom - értett egyet Kim. - Valamit tennünk kell, hogy mielőbb véget érjen. 
- Még mindig úgy gondolod, hogy külföldre kell mennünk? - kérdezte Tracy. 
- Legalábbis nekem. Megjelöltek, ha itt maradok, soha nem lesz nyugtom. Jobb, ha már a 

ma éjszakát sem töltjük itt. 
- Hová menjünk? 
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- Hotelbe, motelbe? Mit számít? - kérdezett vissza Kim. 
 

18. fejezet 
Január 27. kedd 
 
Mihelyt a nap első sugara felbukkant az olcsó függöny résén keresztül, Kim felhagyott a 

próbálkozással, hogy újból elaludjon. Óvatosan, hogy Tracyt ne zavarja, fölkelt, összeszedte a ruhá-
ját, és lábujjhegyen kiment a Sleeprite Motel fürdőszobájába. Csöndben becsukta az ajtót, és csak 
utána gyújtott villanyt. 

Meglátva magát a tükörben, ijedten összerezzent. Nevetségesen kiszőkített hajával, össze-
kapcsolt sebével, és karikás, kivörösödött szemével nem is hasonlított önmagára. Hiába volt nagyon 
fáradt, rosszul aludt, és öt óra után végleg felébredt. Egész éjjel az előző napi szörnyű eseményeken 
rágódott, és megpróbálta eldönteni, mit tegyen. A gondolat, hogy bérgyilkosokkal üldöztetik, fel-
foghatatlan volt a számára. 

Megborotválkozott, le is zuhanyozott, és örült annak, hogy az egyszerű cselekvés legalább 
kis időre leköti a gondolatait. Miután megfésülködött, elégedetten látta, hogy sokkal elviselhetőb-
ben néz ki, mint előző nap. 

Felöltözve jött ki a fürdőszobából, és bár az ajtó nyikorgott, Tracy szerencsére nem ébredt 
föl. Tudta, hogy az asszonynak is rossz éjszakája volt, és örült, hogy végre mélyen elnyomta az 
álom. Kim örült, hogy mellette van, de nem tudta, megengedheti-e, hogy további kockázatot vállal-
jon miatta. 

A telefonasztalhoz lépve ráírta egy jegyzetlapra, hogy reggeliért ment, és az üzenetet a pár-
náján hagyta. Utána megkereste a kocsikulcsot. 

A bejárati ajtót nehezebb volt hangtalanul kinyitni, mint a fürdőszobait, mivel fémből ké-
szült, és a rendes záron kívül rigli és lánc is volt rajta. 

Valahogy azért csak elboldogult vele, és miután kilépett a szobából, ismét az jutott az eszé-
be, hogy bérgyilkosokat szabadítottak rá. A gondolat már-már paranoiássá tette, annak ellenére, 
hogy pillanatnyilag viszonylagos biztonságban voltak. Mindketten álnéven jelentkeztek be a motel-
be, és készpénzzel fizettek. 

A kocsiba szállva bekapcsolta ugyan a motort, de nem indult el rögtön, hanem a férfit figyel-
te, akitől hat órával előbb a bungalót kivették. Az illető feléje nézett ugyan, amikor felbukkant, de 
aztán ismét az iroda előtti járda söprésére koncentrált. Kim nem akarta otthagyni Tracyt, mielőtt 
megbizonyosodott volna róla, a férfi nem találta őket gyanúsnak, és nem rohan be az irodába tele-
fonálni. 

Rádöbbenve, hogy ez már üldözési mánia, dühösen szemrehányást tett magának. Tudta, 
hogy vagy észhez tér, és megnyugszik, vagy azt kockáztatja, hogy rossz döntéseket fog hozni. Hatá-
rozottan sebességbe rakta hát a kocsit, és kihajtott a parkolóból. 

Néhány mérföldnyire a moteltól talált egy falatozót, és rendelt két kávét, két narancslét, és 
néhány fánkot. A helyiség tele volt teherautó-sofőrökkel, építőmunkásokkal. Míg Kim sorban állt a 
pénztárnál, többen közülük bizalmatlanul méregették, mivel igencsak szokatlannak találták a külse-
jét. 

Kim örült, amikor végre eljöhetett onnan. A kocsi félé indult, de közben megakadt a tekinte-
te az újságospavilon ablaka mögé rakott egyik újságon. Bosszúból gyilkolt a dühöngő orvos! - hir-
dette a vastag betűs szalagcím, és az oldal alján, kisebb betűkkel szedve, másik is volt: Az elismert 
sebészorvos. menekül az igazságszolgáltatás elől. 

Rémület hasított Kimbe: A kocsihoz sietve berakta, amit vásárolt, majd visszament az újsá-
goshoz, és kért egy lapot. 

Remegő kézzel nyúlt érte, és bár nagyon szerette volna, ha a cikk nem róla szól, a cím alatt a 
fényképet látva maradék reménye is elszállt. A felvétel évekkel ezelőtt készült, és normális külsővel 
ábrázolta. 

A kocsiba szállva rögtön kinyitotta az újságot, és a második oldalon meg is találta a tudósí-
tást: 

 
A Morning Sun Times exkluzív értesülése 



 - 161 - 

Dr. Kim Reggis, az elismert szívsebész, a Samaritan Hospital korábbi sebész főorvosa, je-
lenleg a University Medical Center munkatársa erőszakos módon kezébe ragadta a törvényt: kislá-
nya szombati tragikus halálát követően elváltoztatott külsővel (szőkére festette a haját) álnéven 
munkát vállalt a Higgins és Hancocknál, ahol brutálisan megölt egy dolgozót, Carlos Mateót. Az 
indokolatlan gyilkosságot feltehetően az motiválta, hogy dr. Reggis meggyőződése szerint kislánya 
halálát a Higgins és Hancocktól származó hús okozta. 

Mr. Daryl Webster, a Higgins és Hancock elnöke kijelentette a Timesnak, hogy a feltétele-
zés tökéletesen alaptalan. Azt is elmondta, hogy Mr. Mateo megbecsült munkás volt, hithű katoli-
kus, akinek tragikus halála nyomorék feleséget és hat kiskorú gyermeket fosztott meg... 

 
Kim dühösen az utasülésre dobta az újságot. Nem kellett tovább olvasnia a tudósítást, hogy 

undorodjon, és a korábbinál is erősebb aggodalom fogja el. Visszahajtott a motelhez, és az enni-
innivalót magához véve, bement a szobájukba. 

Tracy hallotta az érkezését, és rögtön ki is nézett a fürdőszobából. Nemrég fejezte be a zu-
hanyozást, és éppen a haját törölte. 

- Szóval, csak felébredtél. - Kim az asztalhoz ment, lerakta a holmit. 
- Hallottam, ahogy elmégy - válaszolta Tracy. - Örülök, hogy visszajöttél. Kicsit féltem, 

hogy óvni akarsz, és itt hagysz. Ígérd meg, hogy nem teszel ilyet! 
- Megfordult a fejemben - vallotta be Kim, mielőtt komor arccal belesüppedt volna a fotelbe. 
- Mi a baj?! - Az asszony természetesen tudta, hogy a férfit számtalan gond nyomasztja, ám 

még így is túlságosan le volt törve. 
Kim odanyújtotta az újságot. - Olvasd el! 
- Arról az emberről szól, aki a Higgins és Hancockban rád támadt? - kérdezte megijedve 

Tracy. Porcikája sem kívánta, hogy megismerkedjen az eset részleteivel. 
- Igen, és rólam - válaszolta Kim. 
- Jaj, ne! Máris kapcsolatba hoztak vele? - A vékony törülközőt körültekerve magán, Tracy 

kilépett a szobába. Az újságért nyúlt, átfutotta a szalagcímeket, és inkább lerogyva, mintsem leülve 
az ágy szélére, sietve lapozott. 

Gyorsan elolvasta a cikket. Miután befejezte, összehajtotta az újságot, félrerakta, és Kimre 
nézett. - Arra is volt gondjuk, hogy a letartóztatásodról és a kórházi felfüggesztésedről beszámolja-
nak. 

- Addig el se jutottam - válaszolta Kim. - Az első két bekezdést olvastam csak el, de annyi is 
elég volt. 

- El sem tudom hinni, hogy ilyen gyorsan megtörténhetett. Valaki biztosan fölismert a 
Higgins és Hancocknál. 

- Nyilván ez történt. Az a fickó nem José Ramirezt akarta megölni, és mivel nem tudott vé-
gezni velem, azok, akik felbérelték, megpróbálnak emberileg tönkretenni, és lehetőség szerint éle-
tem végéig börtönbe záratni. - Kim fölnevetett ugyan, de hangjában a jókedvnek nyoma sem volt. - 
És én még a jogi útvesztő, kiismerhetetlen finomságai miatt aggódtam! A sajtó eszembe sem jutott. 
Mennyi pénze, hatalma lehet a húsiparnak ebben a városban, ha képes így kiforgatni az igazságot! 
Arra gondolok, hogy a cikkben nyoma sincs a tényfeltáró szándéknak. Az újság egyszerűen közölte 
azt, amit a húsipar képviselői mondtak neki. Úgy állítottak be, mintha indokolatlan bosszúvágytól 
lihegve megöltem volna egy ártatlan, istenfélő, családos embert. 

- És ez azt jelenti, hogy sem negyvennyolc, sem huszonnégy óránk nincs arra, hogy eldönt-
sük, mit akarunk tenni - válaszolta Tracy. 

- Valóban nincs. Már tegnap este döntenünk kellett volna. Számomra nincs több kérdés. 
Döntöttem. Harcolni fogok az igazamért, de nem itt, hanem valahonnan nagyon messziről. 

Tracy otthagyta az ágyat, és Kimhez lépett. - Számomra sincs több kérdés - mondta. - Együtt 
megyünk, és közösen folytatjuk. 

- Becky temetésén sem lehetünk ott- válaszolta a férfi. 
- Tudom. 
- Remélem, megérti. 
- Nagyon szeretném. Rettentően hiányzik! 
- Nekem is - mondta Kim. 
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Egymásra néztek, majd Kim fölemelte, és elvált felesége köré kulcsolta a karját. Tracy 
ugyanígy tett, és szorosan összeölelkeztek, mintha akaratuk ellenére évekig el lettek volna választva 
egymástól. Hosszú másodpercek teltek el így. Végül Kim hátrahajolt kissé, Tracy szemébe nézett, 
és azt mondta: - Ez most olyan érzés, mint régen. 

- Nagyon régen. Mintha előző életemben lett volna- felelte az asszony. 
 
Kelly Anderson türelmetlenül az órájára nézett, és látva, hogy már majdnem fél kettő, meg-

rázta a fejét. - Nem fog eljönni - mondta Brian Washingtonnak. 
Brian igazított kicsit a vállán nyugvó videokamerán. - Igazából nem is számítottál rá, ugye? 

- kérdezte. 
- Szerette a lányát. És ez az ő temetése! 
- De odakint nyüzsögnek a rendőrök. Ha felbukkan, rögtön letartóztatják. Őrült lenne, ha el-

jönne. 
- Szerintem kicsit az - jelentette ki Kelly. - Amikor beállított hozzám, hogy megnyerjen a 

keresztes hadjáratának, egészen fura volt a tekintete. Meg is ijedtem tőle. 
- Na, ezt aztán nem hiszem - válaszolta Brian. - Soha nem láttalak még félni. Szerintem leg-

alább olyan jeges a véred, mint az a pár korty pia, amit nagyritkán megiszol. 
- Mindenkinél jobban kellene tudnod, hogy csak megjátszom magam - vitatkozott az opera-

tőrrel Kelly. - Rettentően izgulok, valahányszor kigyullad az adást jelző lámpa. 
- Baromság! - zárta le a témát Brian. 
A Sullivan Temetkezési Vállalat ravatalozójában álltak, mindössze néhányad magukkal. - 

Bernard Sullivan, a tulajdonos az ajtó közelében helyezkedett el. Szemmel láthatóan ideges volt, 
gyakran nézett az órájára. A temetést egy órára tűzték ki, és arra a napra meglehetősen feszes prog-
ram volt előirányozva. 

- Szerinted dr. Reggis elég bolond ahhoz, hogy megölt volna valakit úgy, ahogy az újság ír-
ta? - kérdezte a kolléganőjét Brian. 

- Fogalmazzunk úgy - válaszolta Kelly -, hogy elérkezett a tűrőképessége határáig! 
Az operatőr vállat vont. - Azt hiszem, pontosan soha nem fogjuk megtudni - állapította meg 

filozofikusan. 
- A doktor távolmaradása akár érthető is lehet - Gondolkodott hangosan Kelly -, de az éle-

temért cserébe sem tudnám megmondani, miért nincs itt Tracy. Becky édesanyja, az isten szerelmé-
re! Semmi oka rá, hogy bujkáljon. Komolyan mondom, aggódom miatta. 

- Hogyhogy? 
- Ha a doktor tényleg teljesen kiborult, akkor valamilyen őrült gondolatmenet alapján akár a 

volt feleségét is vádolhatja a kislány haláláért. 
- Jézusom! - nyögött fel Brian. - Erre nem is gondoltam! 
- Hallgass ide! - fordult hozzá gyors elhatározással Kelly. - Hívd fel a telefonközpontot, és 

tudd meg Tracy Reggis címét! Én addig beszélek Mr. Sullivannel, és megkérem, értesítsen bennün-
ket, ha mégis felbukkan. 

- Rendben. 
Brian az irodába sietett, Kelly pedig a temetkezési vállalkozóhoz lépett, és megkocogtatta a 

karját. Húsz perccel később a riporter és az operatőr kocsija Tracy Reggis házánál fékezett. 
- Ajjaj! - kiáltott fel rögtön Kelly, mihelyt a ház elé kanyarodtak. 
- Mi történt? - kérdezte értetlenül Brian. 
- Az a kocsi. - A riporter a Mercedesre mutatott. - Szerintem a doktoré. Hozzám legalábbis 

ezzel jött. 
- Mit csináljunk? Nem akarom, hogy baseballütővel, vagy annál is rosszabbal ránk rontson a 

házból. 
Briannek igaza volt. A Kelly által elmondottak alapján Reggis akár túszul is ejthette elvált 

feleségét. 
- Beszéljünk a szomszédokkal! - ajánlotta a riporternő. - Valaki esetleg látott valamit. 
Az első két házból senki nem jött ki a csengetésre, a harmadiknál viszont csak egyszer kel-

lett megnyomni a gombot, a tulajdonos - bizonyos Mrs. English - azonnal megjelent. 
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- Maga Kelly Anderson! -. kiáltott fel izgatottan, mihelyt megpillantotta a riportert. - Ez 
csodálatos! Állandóan nézem magát a tévében! - Mrs. English apró, hófehér hajú hölgy volt, ponto-
san olyan, amilyennek a jóságos, kedves nagymamákat le szokták festeni. 

- Köszönöm. Megengedi, hogy föltegyünk önnek néhány kérdést? - kérdezte Kelly. 
- Benne leszek a tévében? 
- Lehetséges. Riportra készülünk éppen. 
- Kérdezzen! - biztatta az újságírót lelkesen Mrs. English. 
- A szemközti lakó felől szeretnénk érdeklődni. Tracy Reggisről. 
- Hát, az biztos, hogy valami nincs rendben nála. 
- Valóban? Meséljen! 
- Tegnap délelőtt kezdődött - magyarázta az idős hölgy, - Tracy átjött, és megkért, hogy fi-

gyeljem a házát. Tudta, hogy egyébként is megteszem, mégis nagyon nyomatékosan figyelmezte-
tett. Azt akarta, hogy szóljak neki, ha idegent látok. Egyet láttam is. 

- Olyasvalakit, akit azelőtt soha? - kérdezte Kelly. 
- Igen. 
- Mit csinált az illető? 
- Bement a házba. 
- Amíg Tracy nem volt otthon? 
- Pontosan. 
- Hogyan jutott be? 
- Nem tudom. Valószínűleg kulcs volt nála, mert a bejárati ajtón keresztül ment be. 
- Magas férfi volt? Sötét hajú? 
- Nem. Középtermetű, szőke. Nagyon jól öltözött. Mint valami bankár vagy ügyvéd - vála-

szolta Mrs. English. 
- És aztán mi történt? 
- Semmi. A férfi nem jött ki, és amikor besötétedett, villanyt sem gyújtott. Tracy csak későn 

jött haza, egy másik szőke férfival. Ez már jóval magasabb volt, és fehér köpenyt viselt. 
- Úgy érti, olyant, mint az orvosok? - Kelly figyelmeztetően Brianre villantotta a tekintetét. 
- Vagy mint a hentesek. Akárhogyan is, Tracy nem jött át érdeklődni, pedig megígérte, ha-

nem egyből bement a házba azzal a férfival. 
- És utána mi történt? 
- Mind a hárman bent voltak egy darabig, aztán az első férfi kijött, és elhajtott. Nem sokkal 

később Tracy és a másik bőröndökkel jelent meg. 
- Bőröndökkel? Mintha utazni készültek volna? 
- Igen. De elég szokatlan időben indultak - már majdnem éjfél volt. Megjegyeztem, mert 

már nagyon régen nem maradtam fenn ilyen hosszú ideig. 
- Köszönjük, Mrs. English! Nagyon sokat segített. - Kelly kis kézmozdulattal jelezte 

Briannek, hogy induljanak. 
- Benne leszek a műsorban? - kérdezte izgatottan Mrs. English. 
- Feltétlenül értesíteni fogjuk. - Kelly búcsút intett az idős hölgynek, és visszament a kocsi-

hoz. Miután Brian is beszállt, megjegyezte: - Ez a sztori egyre jobb lesz. A világért sem gondoltam 
volna, de most úgy tűnik, Tracy Reggis elmenekült a volt férjével. Pedig olyan értelmes, nyugodt 
nőnek látszott! Megáll az ész! 

 
Háromra a déli roham végre alábbhagyott a Prairie Highwayn lévő Onion Ring étteremben, 

és a nappali műszak elcsigázott dolgozói távozhattak. Valamennyien, kivéve Roger Polót, az üzlet-
vezetőt. Amilyen lelkiismeretes volt, addig nem ment el, amíg meg nem győződött arról, hogy a 
délutánosok fennakadás nélkül munkába álltak. Csak ezt követően adta át a helyét Paulnak, a sza-
kácsnak, aki az üzletvezetői feladatokat is ellátta, ha ő nem volt ott. 

Roger éppen új szalagot rakott a pénztárgépbe, amikor Paul odaállt a grillsütőhöz, és kezdte 
elrendezni a munkához szükséges eszközöket, ahogyan szerette. 

- Nagy volt a forgalom? - kérdezte Roger, becsukva a pénztárgépet. 
- Ki lehetett bírni. És itt? Sokan voltak? 
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- Rengetegen. Legalább húszan vártak már, amikor kinyitottam, és utána sem enyhült a ro-
ham. 

- Olvastad a reggeli lapot? 
- Dehogy! - legyintett Roger. - Annyi időm sem volt, hogy leüljek és bekapjak valamit. 
- Nézz bele, megéri! Az az őrült orvos, aki pénteken nálunk járt, az éjjel megölt egy fickót a 

Higgins és Hancocknál. 
- Ne hülyéskedj! - Az üzletvezető rettentően megdöbbent a hír hallatán. 
- Valami szerencsétlen hatgyerekes mexikóit - folytatta Paul. - Szemközt lőtte. Mit szólsz 

hozzá? 
Roger nem szólt semmit, csak nekitámaszkodott a pultnak, és megpróbálta megfékezni a lá-

ba remegését. Korábban dühös volt, és fel volt háborodva, mert pofon ütötték, de most kifejezetten 
szerencsésnek érezte magát. Megborzongott, arra gondolva, mi történhetett volna, ha az orvos fegy-
verrel ront be az Onion Ringbe. 

- Mindenkinek elérkezik egyszer az ideje - állapította meg filozofikusan Paul, aztán megfor-
dult, és benézett a hűtőszekrénybe. Majdnem üres húspogácsás dobozt talált csak benne. 

- Skip! - kiáltotta el magát harsányan. A konyhába menet látta kint az étteremben Skipet, 
amint éppen a szemetesvödröket ürítgette. 

- Nálad van az újság? - kérdezte Roger. 
- Persze. Az öltözőben hagytam, az asztalon. Vedd el nyugodtan! 
- Mi van? - kérdezte a pénztáron túl felbukkanva Skip. 
- Elfogyott a burger. Menj be a hűtőkamrába, és ha már ott vagy, hozz egy doboz molnárkát 

is! 
- Befejezhetem előbb, amit elkezdtem? 
- Nem! - mondta határozottan Paul. - Máris indulj! Két húspogácsa maradt csak. 
Skip morogva kerülte meg a pultot, és indult a hűtőkamra felé. A módszeresség híve volt, 

szerette befejezni, amit elkezdett, mielőtt újabb munkához látott volna, és az is egyre jobban idege-
sítette, hogy az étteremben mindenki őt akarta ugráltatni, ha hirtelen eszébe jutott valami. 

Kinyitotta a nehéz, szigetelt ajtót, és belépett a sarkvidéki hidegbe. Balra fordulva belenézett 
a legelső kartonba, és mert üresen találta, dühösen káromkodott. A váltótársa állandóan munkát 
hagyott neki - most is rá maradt, hogy a kartont felszabdalja, mielőtt kidobják. 

A következőhöz lépett, ami szintén üres volt. A kettőt összefogva az ajtóhoz ment, kihajítot-
ta őket a folyosóra, majd a beljebb lévő kartonokhoz ballagott, és lekaparta az egyik oldaláról a de-
ret, hogy lássa a címkét. MERCER MEATS, I. OSZTÁLYÚ HAMBURGERPOGÁCSÁK, ZSÍR-
MENTESEK, 6. TÉTEL, 9-14-ES ADAG. GYÁRTVA: JANUÁR 12-ÉN. FELHASZNÁLANDÓ: 
ÁPRILIS 12-IG - olvasta a szöveget. 

- Erre emlékszem - mondta hangosan. Megnézte a karton tetejét, és az valóban fel is volt 
szakítva. 

Hogy megbizonyosodjon, nincs régebbi áru, Skip az utolsó karton címkéjét is ellenőrizte, és 
ugyanazt a dátumot találta rajta. 

A kinyitott kartont fedőlapjánál fogva az ajtóhoz húzta, és csak ott nyúlt bele, hogy kive-
gyen egy dobozt. Mint arra számított is, a doboz szintén nyitva volt. 

Skip visszament a konyhába, és berakta a dobozt a tűzhely mögötti hűtőbe. 
- Azt a dobozt hoztam, amit a múlt héten véletlenül kinyitottam - szólt a grillező rácsát taka-

rító Paulnak. 
- Rendben, feltéve, hogy régebbi nincs - válaszolta a szakács. 
- Ellenőriztem. A régebbiek már mind elfogytak. 
 
Kelly rápillantott a WENE televízió hírolvasó stúdiójának jókora faliórájára. 18:07 volt, a 

helyi híradó 17:30 óta tartott. Az ő riportja 18:08-ra volt beütemezve, és a technikus éppen az utolsó 
ellenőrzést végezte a mikrofonján. Mint adás előtt mindig, Kelly ezúttal is ideges volt. 

Az egyik nagyobb kamera egyenesen feléje fordult, az operatőr feltartott ujjal jelzett neki, 
közben mondott valamit fejhallgatóra szerelt mikrofonjába. Kelly a szeme sarkából látta, hogy a 
rendező figyelmeztetően fölemeli a kezét. Marilyn Wodinsky, a műsorvezető az utolsó országos hír 
beolvasásánál tartott. 
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- Jézusom! - Kelly izgatottan kikapta a technikus kezéből a mikrofonját, és jól is tette, mert a 
rendező pár másodperc múlva szétterpesztette az ujjait, elkezdett visszaszámolni, és ötödikre 
Kellyre mutatott. A kamera tetején a vörös lámpa abban a pillanatban kigyulladt. 

- Jó estét mindenkinek! - köszöntötte a nézőket Kelly. - Beszámolunk önöknek egy szomorú 
helyi eseményről, olyan történetről, amely a görög tragédiákkal vetekszik. A szóban forgó család 
egy évvel ezelőtt még mesébe illően tökéletesnek számított. Az apa az ország egyik legelismertebb 
szívsebésze volt, az anya megbecsült pszichoterapeuta, a tizenkét éves kislány a műkorcsolyázó-
sport egyik legnagyobb reménysége. A tragikus események, amennyire utólag meg lehet állapítani, 
a University Hospital és a Samaritan összevonásával kezdődtek. Az ezzel járó nehézség súlyos fe-
szültséget keltett a családban, aminek nehéz válás, gyermekelhelyezési per lett a vége. Aztán né-
hány napja, vasárnap délután a kislány az országszerte időnként jelentkező kólifertőzés áldozata 
lett, és meghalt. Dr. Kim Reggis, az apa, akit nyugodt életének szétesése már amúgy is nagyon 
megviselt, arra a megállapításra jutott, hogy gyermeke haláláért a helyi húsipar a felelős. Meggyő-
ződéssel hitte, hogy a kislány az Onion Ring éttermében kapta a fertőzést. Az Onion Ring a Mercer 
Meatstől szerzi be hamburgerpogácsáit, a Mercer Meats pedig a Higgins és Hancocktól vásárolja a 
feldolgozott hús jelentős részét. A gyermeke halálától megviselt dr. Kim Reggis szőkére festette a 
haját, álruhát öltött, takarítóként beállt dolgozni a Higgins és Hancockhoz és megölte a vállalat 
egyik alkalmazottját. Az áldozat Carlos Mateo, aki után nyomorék feleség és hat kiskorú gyermek 
maradt. 

A WENE megtudta a hatóságoktól, hogy a bűntény helyszínén talált fegyvert az orvos nevé-
re jegyezték be, és az ő ujjlenyomatai voltak rajta. 

Dr. Reggis jelenleg menekül, a rendőrség nagy erőkkel keresi. A történet bizarr fordulata-
ként elvált felesége, Tracy Reggis is vele van. Egyelőre nem lehet megállapítani, hogy önszántából 
e, vagy mert a férfi kényszerítette. 

A történtek alaposabb bemutatása érdekében a WENE megkereste Mr. Carl Stahlt, a 
Foodsmart Incorporated vezető menedzserét. Mr. Stahlt arról kérdeztem, kaphatott-e Becky Reggis 
kólifertőzést az egyik Onion Ring étteremben. 

Kelly megkönnyebbülve kifújta a levegőt, és megadóan tűrte, hogy a háttérből előugró 
sminkes igazítson rajta, rendbe hozza egyébként tökéletes frizuráját. A stúdiómonitoron eközben 
Carl Stahlt lehetett látni. 

- Köszönöm, Kelly, hogy lehetőséget kaptam szólni a hallgatókhoz - kezdte komoly arccal 
Carl. - Először is szeretném elmondani, hogy mint Tracy és Becky Reggis személyes ismerőse, mé-
lyen meg vagyok rendülve a történtektől. De hogy a kérdésére rögtön válaszoljak, a leghatározot-
tabban kijelentem, hogy Miss Reggis nem kaphatta meg az Onion Ring étteremben a betegséget. 
Hamburgereink belsejét 178 fokra hevítjük, ami magasabb az élelmezésügyi hatóság által ajánlott-
nál, és ragaszkodunk ahhoz, hogy szakácsaink naponta legalább kétszer ellenőrizzék, megvan-e az 
előírt hőmérséklet. 

A rendező Kellyre mutatott, ugyanakkor a riporterrel szemközti kamera tetején ismét kigyul-
ladt a jelzőlámpa. 

- Ugyanezt a kérdést tettem fel Jack Cartwrightnak, a Mercer Meats képviselőjének is - 
mondta egyenesen a kamerába nézve Kelly. 

Újból ellazította magát, a monitoron pedig Jack Cartwright jelent meg. 
- Az Onion Ring étteremláncot a Mercer Meats látja el hamburgerrel - mondta az alelnök. - 

Termékeink a legkiválóbb extra sovány marhahúsból készülnek, és elképzelhetetlen, hogy bárki 
megbetegedjen tőlük. A Mercer Meats a USDA által követeltnél is szigorúbb szabványt érvényesít, 
ami a termelés tisztaságát, sterilitását illeti. Az Onion Ring a fejlett technológiával biztosítható leg-
jobb alapanyagot kapja. 

Alig hangzott el Jack Cartwright utolsó monda Kelly pillanatnyi késlekedés nélkül közölte a 
nézőkkel: - És hogy teljes legyen a kép, megkérdeztem ugyanerről Mr. Daryl Webstert, a Higgins és 
Hancock ügyvezetőjét is. 

A monitor harmadszor is életre kelt: - Az Onion Ring a világ legfinomabb marhahúsából ké-
szíti a hamburgereit - mondta nyomatékosan, ujjával a felvevőgép felé bökve Webster. - Nem hi-
szem, hogy ezt bárki cáfolni tudná. Mi a Higgins és Hancocknál büszkék vagyunk arra, hogy a 
Mercer Meats frisshús-szállítói közé tartozunk. Hadd tegyem mindehhez hozzá, milyen tragikusnak 
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tartom, hogy az egyik legjobb alkalmazottunkat hidegvérűen lemészárolták. Remélem, bíróság elé 
állítják ezt az őrültet, mielőtt még valakit megöl. 

Kelly az ismét őt mutató kamerába nézett. - Mint láthatták, a gyilkosság és a kislány tragikus 
halála nyomán magasra csaptak az indulatok. Ez volt a Reggis család története, a maga tragikus 
következményeivel. A WENE be fog számolni az ügy további fejleményeiről is. Marilyné a szó. 

Miközben Kelly megkönnyebbülten kifújta a levegőt, a háttérből már Marilyn hangja hallat-
szott: - Köszönjük, Kelly, ezt a szívszorító, felkavaró történetet. Most pedig az egyéb helyi hírek... 

 
Kelly a vállára csapott táskával kiszállt a garázsban a kocsijából, és fölment a házba. 
Csönd fogadta, bár arra számított, hogy Caroline-t a heverőn találja, naponta engedélyezett 

félórás tévénézése közben. A készülék azonban ki volt kapcsolva, és a kislányt sem látta sehol. 
Mindössze a dolgozószoba felől hallatszott halk, a számítógép billentyűzetétől származó kopogás. 

Kelly a hűtőszekrénybe nyúlt, töltött magának egy pohár gyümölcslevet, és az ebédlőn át-
vágva bekukkantott a dolgozószobába. Látva, hogy Edgar a számítógépnél ül, odament hozzá, és 
üdvözlésként megcsippentette az arcát. A férfi enyhe bólintással nyugtázta a köszönést, anélkül, 
hogy a szemét egyetlen pillanatra is levette volna a képernyőről. 

- Érdekes volt, amit dr. Reggisről csináltál - mondta valamivel később. Kétszer kattintott az 
egérrel, és végül hátrafordult. 

- Tényleg? - kérdezte lelkesen Kelly. - Köszönöm. 
- Szomorú történet minden érintett számára - állapította meg a férje. 
- A legenyhébben szólva. Egy éve még maga volt a két lábon járó amerikai sikersztori. Szív-

sebészként mindent elért, tisztelték, megbecsülték, boldog családja volt, anyagi biztonsága, és a 
többi, és a többi. 

- Aztán az egész kártyavárként omlott össze. 
- Igen. - Kelly szomorúan sóhajtott. - Mi van Carolinnal? Megcsinálta a házi feladatát? 
- A nagy részét igen, de nem érezte jól magát, és hamar lefeküdt. 
- Mi a baj? - kérdezte meglepődve Kelly. Ritkán fordult csak elő, hogy Caroline kihagyta 

volna a tévénézést. 
- Semmi komoly - nyugtatta meg Edgar. - A gyomra fáj egy kicsit. Biztosan túl sokat, és túl 

gyorsan evett. Ragaszkodott ahhoz, hogy a korcsolyaedzés után álljunk meg az Onion Ringnél. Azt 
hiszem, a szeme többet kívánt, mint a gyomra - két burgert rendelt, shake-et és nagy adag sült 
krumplit. 

Kelly gyomra a hír hallatán idegesen összerándult. 
- Melyik Onion Ringben voltatok? - kérdezte nyugtalanul. 
- A Prairie Highwayn. 
- Mit gondolsz, alszik már? 
- Nem tudom. Nemrég köszönt el. 
Kelly lerakta a poharát, fölment az emeletre, és megállt hallgatózni Caroline szobájának aj-

tajánál. Bentről nem hallott semmit, csupán a számítógép billentyűinek kopogását lentről. 
Óvatosan benyitott, és látva, hogy már sötét van, lábujjhegyen a kislány ágyához lopakodott. 
Caroline nyugodt, kisimult arccal aludt, lélegzése mély volt, egyenletes. 
Kelly ellenállt a kísértésnek, hogy odahajoljon hozzá és megölelje. Ehelyett csak állt mozdu-

latlanul az ágy mellett, és arra gondolt, mennyire szereti Caroline-t, milyen rengeteget jelent neki a 
kislány. Valahányszor ez eszébe jutott, nagyon sebezhetőnek érezte magát. Az élet valóban kártya-
vár - állapította meg nehéz szívvel. 

Óvatosan behúzva az ajtót, visszament a dolgozószobába, gyümölcslevét magához véve le-
telepedett a bőrkanapéra, és megköszörülte a torkát. 

Edgar hátranézett, aztán kikapcsolta a számítógépet. Ismerte jól a feleségét, tudta, hogy fon-
tos dologról akar vele beszélgetni. 

- Mi az? - kérdezte. 
- A dr. Reggis-sztori - válaszolta Kelly. - Elégedetlen vagyok vele. Megmondtam a hírigaz-

gatónak is, de leintett. Azt mondta, magazinműsorba illő történet, nem kemény hír, és fölösleges 
több időt pazarolnom rá. Én viszont foglalkozni akarok vele. 

- Miért érzed fontosnak, hogy folytasd? - érdeklődött komolyan Edgar. 
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- Vannak elvarratlan szálak. A legkomolyabb, hogy mi lett Marsha Baldwinnal, az USDA-
ellenőrrel. Vasárnap, amikor itt járt, Kim Reggis azt állította, hogy a nő eltűnt. Szerinte komoly baja 
eshetett. 

- Gondolom, utánanéztél. 
- Felületesen - vallotta be Kelly. - Nem vettem igazán komolyan Kim Reggist. Ahogyan már 

mondtam, úgy éreztem, a kislánya halála teljesen kiborította. Furcsán viselkedett, és annyit mondott 
csak, hogy a nőnek pár órája nyoma veszett. Azt gondoltam, rémeket lát. 

- A nőt ellenben te sem találtad. 
- Nem. Hétfőn telefonáltam néhány helyre, de csak úgy mellékesen. Ma viszont felhívtam a 

USDA körzeti irodáját. Amikor érdeklődtem felőle, azt válaszolták, hogy a körzeti főnökkel kell 
beszélnem. Természetesen semmi kifogásom nem volt ellene, de végül is nem tudtam meg tőle 
semmi fontosat. Csak annyit mondott, hogy pár napja nem látták. Amikor leraktam a kagylót, akkor 
jutott eszembe, hogy mi a fenének kellett ilyen információért személyesen az irodavezetőhöz for-
dulnom. 

- Különös - jegyezte meg Edgar. 
- Később újból telefonáltam, és megérdeklődtem, pontosan hová volt beosztva. Mit gon-

dolsz, mit feleltek? 
- Fogalmam sincs. 
- A Mercer Meatshez - mondta Kelly. 
- Érdekes. Hogy akarod folytatni? 
- Még nem tudom. Szeretném megtalálni a doktort. Úgy tűnik, az a sorsom, hogy örökké őt 

hajszoljam. 
- Megtanultam, hogy ajánlatos komolyan venni a megérzéseidet. Úgyhogy folytasd! - biztat-

ta Kellyt a férje. 
- Még valami! Egyelőre ne menjetek Onion Ringbe Caroline-nal, és főleg a Prairie 

Highwayn lévőbe ne! - mondta az asszony. 
- Miért? Szereti a hamburgert. 
- Maradjunk annyiban, hogy megérzés. 
- Rendben van, de te mondod meg neki - válaszolta Edgar. 
A csöngetés mindkettőjüket meglepte, Kelly az órájára pillantott. - Ki az, aki kedden este 

nyolckor képes bennünket zavarni? - kérdezte elégedetlenül. 
- Maradj csak! Majd én megnézem! - mondta Edgar, és már indult is ajtót nyitni. 
Magára maradva, Kelly fáradtan megdörzsölte a halántékát, és azon gondolkodott, amit 

Edgar is kérdezett, hogy hogyan fog tovább lépni a Reggis-féle ügyben. Tisztában volt azzal, hogy 
az orvos nélkül nehéz lesz, és megpróbálta felidézni mindazt, amit Kim mondott, amikor vasárnap 
felkereste. 

Hallotta, hogy Edgar beszél valakivel az előszobában, és az illető felszólítja, hogy írjon alá 
valamit. Pár pillanat múlva a férje jókora borítékkal tért vissza. 

- A postás volt itt - mondta. Megrázta a borítékot, mire hallani lehetett, hogy valamilyen ki-
sebb tárgy megzördült benne. 

- Ki küldte? - Kelly viszolygott a rejtélyes, nem várt küldeményektől. 
- Nincs rajta feladó, csak kezdőbetűk - válaszolta Edgar. - KR. 
- KR - ismételte meg a két betűt Kelly. - Kim Reggis? 
A férje vállat vont. - Lehet. 
- Hadd nézzem! 
Kelly megtapogatta az Edgartól átvett csomagot. - Nem tűnik veszélyesnek. Olyan, mint va-

lami papírba tekert lapos korong. 
- Nyisd ki! 
Kelly felszakította a borítékot, iratköteget és egy magnószalagot talált benne. A szalagon ön-

tapadós matrica volt, rajta rövid szöveg: Kelly, itt vannak a dokumentumok, amiket kért. Majd je-
lentkezem. Kim Reggis. 

- Ezek mind a Higgins és Hancocktól valók - állapította meg Edgar. - Úgy látom, magyará-
zat is van hozzájuk. 
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Kelly belelapozott az iratkötegbe, és közben fejcsóválva megjegyezte: - Azt hiszem, meg-
kaptam a repülőstartot a kutatáshoz. 

 
Befejezés 

Február 11. szerda 
 
A rozsdás, kopott teherautó fáradtan köhécselt ugyan, de a motorja szerencsére kitartott, és 

átkelve a kis patakon, sikerült felkapaszkodnia a túloldali, meglehetősen meredek parton. 
- Ez kemény volt! - állapította meg Bart Winslow, miután a kocsi egyenesbe került. Elha-

nyagolt vidéki úton zötykölődtek a kollégájával, Willy Brownnal, utolsóként döglött disznót gyűj-
töttek be az egyik farmon. Csaknem két napja szünet nélkül esett már, és az út merő sártengerré 
változott. 

- Azon gondolkodom - mondta valamivel később, dohánylevet sercintve ki a leeresztett ab-
lakon -, hogy ha így megy tovább, Benton Oaklynak hamarosan nem marad állata. 

- Lehet - értett egyet Willy. - Ez a tehén, amit most hoztunk el, nem néz ki sokkal rosszab-
bul, mint az egy hónappal ezelőtti. Mit gondolsz, ne adjuk le a vágóhídon? 

- Lehet - válaszolta Bart. - De el kell vinnünk Loudersville-be, a VNB-hez. 
- Tudom. Az a tévés nő valami vizsgálat miatt pár hétre bezáratta a Higgins és Hancockot. 
- Szerencsére a VNB-nél nem olyan válogatósak. Emlékszel arra a két döglött marhára, amit 

szó nélkül átvettek? 
- Hogyne! Szerinted mikor kezd dolgozni megint a Higgins és Hancock? - kérdezte Willy. 
- Úgy hallottam, jövő héten. Nem találtak náluk semmit, leszámítva néhány munkavállalási 

engedély nélküli külföldit. 
- Csekélység! Na, mi legyen ezzel a marhával? 
- Vigyük el! - felelte Bart. - Ötven dolcsi mégiscsak több, mint huszonöt. 
 

Utószó 
 
A boldogságnak elengedhetetlen tartozéka a jó egészség, aminek megőrzéséhez minimális 

követelményként szükség van tiszta vízre és szennyezéstől mentes élelmiszerekre. Az emberi civili-
záció az urbanizáció kezdete óta küzd az előbbi biztosításáért, és ebben a küzdelemben csak nem 
olyan régen sikerült jelentősebb áttörést elérni. Tragikus módon az utóbbi esetében éppen fordított a 
helyzet. Az olcsó, magas feldolgozottsági szintű élelmiszerek iránti igény erősödése egyre károsabb 
következményekkel jár. Az intenzív állattenyésztési és élelmiszer feldolgozási technológiák a 
szennyezés új fajtáit idézték elő, amelyek egyre rohamosabban terjednek. Olyan probléma ez, 
amelyre feltétlenül oda kell figyelni. Akik szeretnének többet megtudni az e téren máris tapasztalha-
tó súlyos helyzetről, és a belőle fakadó veszélyekről, olvassanak, igyekezzenek minél alaposabban 
tájékozódni. 

Fox, Nicols: Mi történik élelmiszer-tartalékainkkal, miért vagyunk kitéve egyre nagyobb ve-
szélynek? 

Bacis Books, 1997. 


