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Kiterjedt családomnak és minden barátomnak



ELSŐ KÖNYV

ELŐHANG

Június 27., Boston, Massachusetts

A Föld tengelyferdeségének köszönhetően június 27-ik napjának
hajnala korán beköszöntött a massachusettsi Bostonban, éles
ellentétben a sötét téli reggelekkel, amikor a nap lapos ívet ír le a
déli égbolton. 4.24-től fokozatosan nyári fényözön áradt szét a
North End olaszos hangulatú utcáin, az elegáns Beacon Hill
zegzugos közeiben és a méltóságteljes Back Bay szellős sugárútjain.
Pontban 5.09-kor a napkorong is felbukkant az Atlanti-óceán felett,
hogy megkezdje kitartó emelkedését a kora reggeli felhőtlen
égbolton.

A Boston Memorial Hospital vagy BMH számtalan tornya
közül először a huszonegy szintes Stanhope Pavilionon csillantak
meg az aranyló sugarak. E modern üvegtoronnyal gazdagodott
legutóbb az egyetemi kórház bostoni kikötőre tekintő eklektikus
épületegyüttese – az élesen metszett sziluett markáns kontrasztot is
alkotott a több mint százötven évvel korábbról származó,
alacsonyabb vörös téglatömbökkel.

A csúcstechnológiás Stanhope Pavilion minden modern kórházi
felszereléssel rendelkezett, ideértve a fejlődés csúcsát megtestesítő
huszonnégy műtőt – „a jövő hibrid műtőit”, melyek a legfrissebb
műszaki fejlesztéseknek köszönhetően inkább emlékeztettek a Star
Trek díszleteire, mintsem hagyományos kórházi helyiségekre. A
részleg két szintet foglalt el, a két központi állomás körül tizenkét-
tizenkét sugárirányban kialakított helyiséggel. A felügyelet így
nem csupán zárt láncú tévéhálózat, de az ablakokon keresztül,
közvetlen vizuálisan kapcsolat útján is megvalósulhatott.



Az új hibrid műtőkben, melyek a legkülönfélébb
beavatkozásokat tették lehetővé – az összetett agy- és
szívműtétektől kezdve a rutin térdprotézis-beültetésig –, a
mennyezetről minden irányban mozgatható tartókarok
ereszkedtek alá és tették hozzáférhetővé a legújabb gyógyászati
műszereket. Az egyedi felfüggesztőrendszer révén bármely eszköz
pillanatok alatt elérhetővé vált, miközben a műtő gazdaságosan
kihasznált alapterülete megkönnyítette a személyzet mozgását és
az egyes beavatkozások közti gyors átállást. Az egyik tartókar a
műtéti altatáshoz szükséges berendezéseket hordozta, a másik egy
infúziós rendszert, a harmadik az operáció során használható
mikroszkópot, míg az utolsó, C alakú karra függesztették a
kétszintű digitális képalkotó és navigációs eszközt, mely az
infravörös fény és a röntgensugarak kombinálásával készített valós
idejű háromdimenziós felvételeket az emberi belsőről. Valamennyi
műtő több nagy felbontású monitorral rendelkezett, melyek a
kórház klinikai információs rendszeréhez csatlakoztak, és
hangvezérlés útján nemcsak a páciens adatait jeleníthették meg, de
akár a röntgen- és ultrahangeredményeket is.

A szupermodern és példátlanul költséges eszközök mind a
hatékonyság növelését, ezáltal a műtéti eredményesség és a
betegbiztonság növelését célozták, ám ezen a gyönyörű június végi
napon még a modern műszaki csodák és újítások sem óvhatták
meg a pácienst az emberi tévedések óhatatlan következményeitől.
Dacára a sebészeten dolgozók minden odaadásának és jó
szándékának, a Stanhope 8. számú hibrid műtőjében egy
hamisítatlan emberi tragédia bontakozott ki.

Fél hatra, mire a napfény elérte a Stanhope Pavilion bejárata
előtti területet, az autók és taxik már felsorakoztak a fedett beálló
előtt, hogy feltáruló ajtóik mögül előbukkanjanak a csomagjaikkal
érkező utasok. Nem sok szó hangzott el, amint a leendő páciensek
és a kíséretükben érkező családtagok beléptek a kórházba, hogy
felliftezzenek a negyedik emeleti sebészeti recepcióhoz. A múltban
a betegeket már a műtéti beavatkozást megelőző napon felvették,
ám ez a könnyebbség áldozatul esett a betegbiztosítók szigorú
üzletpolitikájának. Az a plusz kórházi éjszaka egyszerűen túl
sokba került.

A páciensek első hullámával azok érkeztek, akiket legelőször



láttak el. A további betegeket arra utasították, hogy műtétjük
becsült kezdési időpontja előtt két órával jelentkezzenek. Noha az
operációk időtartamát jó közelítéssel meg lehetett becsülni,
semmiben sem lehettek biztosak, s arra az esetre, ha elszámítanák
magukat, úgy gondolták, inkább a beteg várjon, mint a kórház.
Ennek köszönhetően a páciensek néha hosszú időt kényszerültek a
váróban tölteni, ami sokaknak gondot okozott, hiszen a műtétet
megelőző éjféltől nem vehettek magukhoz mást, csak kis
mennyiségű vizet.

Ezen a bizonyos napon, jobb oldali nyílt lágyéksérvvel, egy
életerős, egészséges, értelmes és kedélyes negyvennégy esztendős
férfi, Bruce Vincent is a sorára várt. Miután a műtétjét 10.15-re írták
ki, 8.15-kor kellett volna jelentkeznie a betegfelvételen. A többi
pácienssel ellentétben ő nem különösebben aggódott az előtte álló
beavatkozás miatt. Érdektelenségét nem a viszonylag egyszerű
műtéti beavatkozás, sokkal inkább az, a tény indokolta, hogy jól
ismerte a BMH-t. Nem úgy tekintett a kórházra, mint a pokol
egyik titokzatos és különösen rémisztő bugyrára, hiszen huszonhat
éven át szinte mindennap megfordult itt. A BMH egyenesen
charlestowni középiskoládból igazolta át – ahol ünnepelt
sztársportolónak számított – kórház biztonsági szolgálatához. Jó
szándékú gesztust gyakorolt ezzel: Bruce anyja egész életében
nővérként dolgozott itt, míg a nővére jelenleg is a kórház
szakápolói közé tartozott.

Bruce aznap reggeli viszonylagos nyugalmát nem csupán
annak köszönhette, hogy alkalmazottként megszokta a kórházi
környezetet. Sokkal inkább az a tudat töltötte el háborítatlan
békességgel, hogy huszonhat éves pályafutása során
összebarátkozott szinte mindenkivel, beleértve az orvosokat és
nővéreket, az adminisztrátorokat és a kiszolgálószemélyzet tagjait
is. Mindeközben oly sok mindent megtanult a gyógyításról –
különösen a kórházi orvoslásról hogy a személyzet tagjai maguk
közt már csak úgy emlegették, mint a BMH tiszteletbeli doktorát.
Bruce hozzáértőként taglalhatta a műtéti eljárásokat az ortopéd
sebészekkel, a műhibaperek következményeit az
adminisztrátorokkal és a súlyos ápolóhiányt a nővérekkel – amit
rendszeresen meg is tett.

Amikor közölték vele, hogy gerincagyi vagy epidurális



érzéstelenítést kap küszöbönálló sérvműtétje előtt (ami legfeljebb
egy órát tarthat), Bruce pontosan tudta, mi az az epidurális
érzéstelenítés, sőt azt is, hogy miért biztonságosabb az altatásnál.
Számára nem volt ebben semmi misztérium, ráadásul
maradéktalanul megbízott sebészében, a legendás dr. Willam
Masonben. Jól tudta, hogy a szeszélyes dr. Mason – akit háta
mögött csak „Vad Billként” emlegettek – a kórház egyik
leghíresebb sebésze. Dr. Mason maga gondoskodott arról, hogy ez
a tény ne kerülhesse el a páciensek figyelmét, akik a világ minden
tájáról idezarándokoltak, hogy leboruljanak csodatévő keze és
hihetetlen eredményességi statisztikája előtt. Dr. Mason harvardi
sebészprofesszorként nemcsak a gyomor- és bélsebészeti osztályt
vezette, de más szaktekintélyek társaságában a kórház híres
rezidensi programját is. Szakterületének a hasnyálmirigy – ez a
hasüreg hátsó részébe rejtett, sajátos állaga, emésztési funkciója és
elhelyezkedése miatt hírhedten nehezen operálható szerv –
számított.

Amikor Bruce elmesélte, hogy maga dr. Mason operálja meg a
sérvével, mindenki ledöbbent. Dr. Mason köztudomásúan több
mint harminc évvel azelőtt, még sebészrezidens korában végezte el
az utolsó sérvműtétjét. A prof nem győzött azzal büszkélkedni,
hogy csak a hasnyálmiriggyel összefüggő, legösszetettebb és
legnehezebb műtéti beavatkozásokat vállalja, ezért többen is
rákérdeztek Bruce-nál, hogyan érte el a lehetetlent – mivel vette rá
Masont egy ilyen apró-cseprő kis rutinműtétre, amit nyilván
mélyen rangján alulinak tartott. Bruce készséggel kifejtette.

Az évek során, a kórház iránti lankadatlan elkötelezettségének
és társaságkedvelő személyiségének hála, kitartóan haladt felfelé a
ranglétrán. Imádta a munkáját, s miután nyitottságának oly
módon is jelét adta, hogy mindenkit név szerint ismert, cserébe őt is
mindenki kedvelte. S ha ez sem lett volna elég, családos emberként
egy másik társaságkedvelő és népszerű BMH-alkalmazottal együtt
négy gyermeket nevelt, köztük egy csecsemőt. Miután a feleség a
kórházi menzán dolgozott, és minden adandó alkalommal a
gyerekei képével díszítette a faliújságot, a kórház teljes közössége
úgy tekintett rájuk, mint az intézmény arcaira.

Jóllehet Bruce már a legelső naptól töretlen népszerűségnek
örvendett, ázsiója még tovább nőtt, miután átvette a kórház



problémás parkolóját. Erőfeszítéseinek hála a megoldhatatlannak
tűnő nehézségek is megoldódtak, kivált azután, hogy meggyőzte a
kórház vezetését: a Stanhope projekt részeként építsen egy
harmadik többszintes parkolóházat kizárólag az orvosok és
nővérek részére. Mindezek tetejébe, Bruce nem pihent meg
„parkolócézári” babérjain; hajnalhasadtától késő délutánig a
frontvonalon harcolt, hogy mosolyával és személyre szabott
megjegyzéseivel leszereljen minden ellenséges megnyilvánulást.
Példáján felbuzdulva a parkoló valamennyi munkatársa hasonló
odaadással és odafigyeléssel szolgált. Bruce éppen e kivételes
vezetői erényének köszönhette, hogy sikerült az amúgy
meglehetősen fennhéjázó dr. William Mason barátságát elnyernie.

Az egész kórház tudta, amikor dr. Mason négy évvel korábban
megszerezte lángvörös Ferrariját. A háta mögött sokan el is ejtettek
egy-egy megjegyzést a kapuzárás előtti pánikról, miután a csillogó
sportkocsi láthatóan eszközként szolgált Mason számára, hogy a
szakmaiság határain túllépő, sőt bizalmaskodó kapcsolatot
kezdeményezzen a sebészet fiatalabb és vonzóbb hölgydolgozóival
– jobbára a nővérekkel, de ugyanígy egy sebészrezidenssel is. Bruce
is hallotta a szóbeszédet dr. Mason viselkedéséről és pikáns
megjegyzéseiről, ám ezeket az irigység számlájára írta. Ami pedig
a Ferrarit illette: ahelyett, hogy illetlenül hivalkodónak ítélte volna a
józanabb és konzervatívabb Volvók, Lexusok, BMW-k, Mercedesek
mellett, nem győzte méltatni erényeit, sőt felajánlotta, hogy
személyesen parkolja le egy különösen védett helyen. Így, amikor
charlestowni háziorvosától értesült róla, hogy lágyéksérve van –
méghozzá jó ideje, csak most jelentkeztek az első, jellemzően
emésztési problémák –, egyszerűen csak rákérdezett Masonnél,
hogy vállalná-e. Ösztönös felbuzdulásból tette, amikor egyik reggel
átvette a Ferrari kulcsát. Mindenki – sőt, mint utóbb bevallotta, a
saját – legnagyobb meglepetésére dr. Mason ott helyben igent
mondott, mi több: megígérte, hogy kérésének megfelelően
bármikor hajlandó őt beszorítani ünnepelt hírességekből, tehetős
üzletemberekből, európai arisztokratákból és arab sejkekből álló
páciensi körébe.

Noha aznap reggelre kiírták műtétre, hajnali ötkor Bruce
ugyanúgy megjelent a parkoló irodájában, mintha átlagos
munkanap lenne, s ahogyan azt évek óta tette, érkezéskor



személyesen köszöntette udvarának tagjait. Még dr. Mason
Ferrariját is beparkolta. Dr. Mason megütközött ezen, sőt kezdte
azt hinni, hogy cserben hagyta az emlékezőképessége.

– Nem vagyok benne az első körben, csak negyed kilenckor
kell jelentkeznem a recepción – adott Bruce logikus magyarázatot.

Csakhogy Bruce kivételes odaadása aznap reggel megbosszulta
magát. Mire elhárított egy vészhelyzetet – amit egyik beosztottja
okozott, amikor nem jelentkezett és nem is telefonált –, későn
érkezett a Stanhope negyedik emeletére, a sebészeti betegfelvételre.

– Majdnem negyven percet késett, Bruce – fakadt ki bosszúsan
Martha Stanley, az ambuláns sebészeti betegfelvétel vezetője, aki
általában nem saját maga intézte a procedúrát, de Bruce esetében
kivételt tett. – Nyolc tizenötre kellett volna itt lenni. A műtőben már
minden készen áll, csak magát várják.

– Bocsásson meg, Stanley kisasszony – szabadkozott jámboran
Bruce. – Akadt egy kis személyzeti probléma a garázsban.

– Ma reggel egyáltalán nem is lett volna szabad dolgoznia –
csóválta a fejét rosszallóan Martha. Amikor korábban behajtott a
parkolóházba, meglepetten látta a férfit a szokott egyenruhájában,
miközben tudta róla, hogy kiírták sérvműtétre. Most megnyitotta
elektronikus beteglapját, hogy ellenőrizze tartalmát, a kortörténet
és a vizsgálati eredmények meglétét, a friss vérképpel és EKG-val
együtt. Minden figyelmét a számítógép monitorjára
összpontosította. – Ha nem tudná, dr. Masonnek nem erőssége a
várakozás, és délelőttre két komoly hasnyálmirigyrákos betege is ki
van írva.

Bruce arcán töredelmes megbánás, sőt fájdalom futott át.
– Sajnálom! Tudom, hogy utál várni. Talán felgyorsíthatnánk

kicsit a papírmunkát. A műtétem igazán semmiség. Csak egy
lágyéksérv…

Minden műtét fontos és megköveteli a szabályok betartását
mormolta Martha, miközben felvitte az adatokat az EB-re, az
elektronikus beteglapra –, de azért jó lesz, ha minél előbb m
műtőbe kerül. Nem evett semmit, igaz?

– Epidurális érzéstelenítést kapok – magyarázta Bruce. – Dr.
Mason asszisztense, dr. Kolganov elmagyarázta, hogyan fogják
csinálni, miközben elvégezte az előzetes állapotfelmérést.

– Nem számít, milyen érzéstelenítést fog kapni. Evett valamit?



Megmondták, hogy éjfél után nem ehet. Ez mindenkire
vonatkozik.

– Nem, nem, minden rendben. Készen állok a beavatkozásra. –
Bruce vetett egy pillantást az órájára. A szíve kihagyott egy ütemet,
amint hirtelen belevillant a félelem, hogy dr. Mason esetleg
meggondolta magát, és mégsem vállalja az operációt. Más se
hiányozna.

– Oké – bólintott Martha némi vonakodással. – Az
állapotfelmérés nem tárt fel problémákat, úgyhogy szerintem nem
lesz szükség az elsőéves sebészrezidens jelenlétére, és átugorhatjuk
azt a részt is, amikor ellenjegyzi az anyagát. Úgy tudom, az elmúlt
félórában összejöttek a dolgai, nélkülünk is van elég baja, szóval
haladjunk. Melyik oldalát operálják?

– A jobbot – felelte Bruce.
– Van gyógyszerallergiája?
– Nem. Nincs.
– Volt már műtéti altatásban?
– Nem. Még sosem feküdtem kórházban.
– Pompás. – Martha hívta az egyik ápolót, hogy átkísérje az

öltözőbe, ahol levetette utcai ruháit és magára húzta a kórházi
köntöst. A betegfelvételi lapját is rábízta. – Sok szerencsét – tette
még hozzá. – S legközelebb ne késsen!

Bruce felemelt hüvelykujjal és sugárzó mosollyal hálálkodott,
mielőtt követte az ápolót.

Amint kibújt öltözékéből és felrángatta magára a kórházi
köntöst, tolóágyra fektették és a hóna aljáig betakarták.
Műtősruhába öltözött nővér bukkant fel, egyike a keveseknek,
akiket nem ismert. Helen Morganként mutatkozott be, és
ugyanazokat a kérdéseket tette fel, amiket az imént Martha. Ezt
követően lemoshatatlan tintával megjelölte a jobb csípőjét – miután
megerősítést kapott tőle, hogy valóban ezt az oldalát operálják.

– Utasítottak, hogy siessek, amennyire csak lehet – hadarta a
nővér. – Szólok az aneszteziológusnak, hogy úton van. Már
nagyon várják.

Bruce bólintott. Egyre inkább restellte magát, amiért elkésett,
bár értékelte a fokozott törődést, amivel emiatt körülvették.
Gyanította, hogy ez jórészt dr. Masonnek köszönhető. Helen
távozása után nyomban megjelent a beteghordó, hogy



kimanőverezzen vele a folyosóra. Őt Calvin Wiley-nak hívták.
Ahogy kacskaringós úton a műtők felé tolta guruló ágyát, Calvin
megszólította:

– Mondták, hogy dr. Mason páciense, meg hogy minél előbb
érjek fel magával a műtőhöz.

– Elhiheti, hogy nem vagyok VIP-beteg – magyarázkodott
Bruce, de magában azért mély elégedettséget érzett. Ahogy előre
rejtette, dr. Mason betegei különleges bánásmódban részesültek.
Remélte, hogy a késésével nem szúrt el mindent.

Calvin az elfüggönyözött előkészítőben parkolta le az ágyát.
Amint távozott, két nővér jelent meg: Connie Marchand és Gloria
Perkins. Bruce mindkettőjüket ismerte, miután autóval ingáztak a
munkahelyük és az otthonuk között. Némi kedélyes ugratás után
Gloria távozott, míg Connie visszatért a papírmunkához,
ellenőrizte az X meglétét az oldalán, majd újból feltette a
kérdéseket, amiket előtte Martha és Helen. Miután elégedetten
nyugtázta, hogy minden rendben, bátorítóan megszorongatta
Bruce karját, és azzal távozott, hogy átszól az aneszteziológiára.

– Az aneszteziológus hamarosan itt lesz – tette hozzá. – Már
nagyon hiányolta. Dr. Mason nem szeret várni.

– Igen, hallottam – sóhajtott fel Bruce. – Egyedül az én hibám.
Annyira sajnálom, de elkéstem a betegfelvételről. Azért minden
rendben lesz?

– Hogyne – nyugtatta meg Connie.
Néhány perccel később félresiklott a függöny, hogy egy

fiatalos, metszően kék szemű és napbarnított nő jelenjen meg Bruce
mellett. Kék műtősruhát viselt sapkával, amely teljesen befedte a
haját. Közvetlen és kellemes modorban dr. Ava London
altatóorvosként mutatkozott be, majd hozzátette:

– Én segédkezem dr. Masonnek, Mr. Vincent, amíg ellátja a
sérvét. Hadd mondjam el, mennyire örülök, hogy találkoztunk.
Úgy hallom, nagyon népszerű errefelé, s hogy azok a tündéri
fotók, amiket az étkező faliújságján láttam, a maga gyerekeiről
készültek.

– A kórházi parkolást felügyelem – magyarázta Bruce, aki
máris kedvelte ezt a vonzó és szívélyes aneszteziológust. –
Csodálom, hogy még nem találkoztunk. Még új nálunk?

– Mondhatni – felelte Ava –, de azért lassan öt éve itt vagyok.



– Akkor nem új – állapította meg kicsit kedvetlenül Bruce, akit
mindig is büszkeséggel töltött el, hogy ennyire jól ismeri a kórházi
személyzet tagjait. – Nyilván nem használja a parkolót.

– Nincs rá szükségem. Gyalog járok. – Ava közben
tanulmányozta az ágy végébe csíptetett beteglapot. – A közelben
lakom, a Beacon Hillen. – Azonnal kiszúrta, hogy az elsőéves
sebészrezidens nem ellenjegyezte a lapot. Megkérdezte Bruce-tól,
miért van ez.

– Martha Stanley szerint nincs rá szükség, mert dr. Mason
asszisztense néhány nappal korábban elvégezte a teljes
állapotfelmérést. Azt akarták, hogy minél előbb a műtőasztalra
kerüljek.

Ava bólintott. Dr. Mason asszisztense, aki már elvégezte a
rezidensképzést, nyilván jobban értette a dolgát, mint egy elsőéves
zöldfülű. Vetett egy pillantást az eredményekre. Nem látott
semmilyen egészségügyi problémát, leszámítva magát a
lágyéksérvet. Miután megállapítást nyert, hogy minden rendben
van, visszacsíptette a beteglapot az ágyra, és újra belenézett Bruce
szemébe.

– Úgy tűnik, a legjobb formában van…
– Remélem is. Nem gyorsíthatnánk kicsit? Nem akarom

magamra haragítani dr. Masont azzal, hogy még tovább kések.
– Fontos, hogy szabályszerűen csináljuk, ezért fel kell tennem

néhány kérdést. Látom, hogy nincsenek ismert egészségügyi
problémái, különös tekintettel a szívére és a tüdejére.

– Nincsenek.
– Altatták már?
– Soha.
– És éjfél óta semmit sem evett.
– Dr. Mason asszisztense azt mondta, hogy csak epidurális

érzéstelenítést kapok…
– Így igaz. Dr. Mason asszisztense külön a tudomásunkra

hozta, hogy a doktor úr gerincagyi érzéstelenítést óhajt. Nincs ezzel
semmilyen problémája? Tudja, mit jelent?

– Tudom. Ami azt illeti, ismerem a legtöbb aneszteziológust és
altatónővért, akik sok mindent mesélnek a betegek előkészítéséről.

– Egy felvilágosult páciens! Ez nagy segítség. Ezzel együtt, bele
kell egyeznie az általános altatásba, amennyiben bármilyen gond



adódna az epidurális anesztéziával.
– Miféle gond?
– Ennek rendkívül kicsi az esélye, de akkor is fel kell

készülnünk rá. Ha például a műtét elhúzódik és az érzéstelenítő
hatása kezd elmúlni, előfordulhat, hogy el kell altatnunk. Ezért kell
előzetesen a beleegyezését adnia, hogy készen álljunk minden
eshetőségre. S ezért kell tudnunk arról is, ha bármi probléma van a
tüdejével.

– Nincs semmi probléma a tüdőmmel.
– Nincs refluxbetegsége?
– Jól vagyok, de tényleg. Biztos, hogy nem tartjuk fel dr.

Masont?
– Most ne az legyen a gondja, hogy feltartjuk-e dr. Masont.

Beszéljünk inkább az érzéstelenítésről. Tisztában van azzal, hogy
egy tűt kell szúrnunk a gerincvelejébe, amelyen át bejuttatjuk az
érzéstelenítő anyagot?

– Igen. Mindent tudok erről. Dr. Mason asszisztensével átvettük
az egész procedúrát. Megnyugtatott, hogy semmit sem fogok
érezni.

– Így is van. Az operáció alatt nem érez majd semmilyen
fájdalmat, erről kezeskedem. Viszont azt tudnom kell, van-e
bármilyen gondja a hátával.

– Nincs. A hátammal is minden rendben.
– Helyes. Elmondom, mi fog most történni. Betoljuk a műtőbe,

ahol arra kérik majd, hogy üljön a műtőasztal szélére, és nyugtassa
a fejét az erre a célra szolgáló támasztékon. Szúrást fog érezni a
háta alsó részén, ahogy elérzéstelenítem a területet, mielőtt
bejuttatom magát a tűt. Amint az érzéstelenítőt befecskendeztük,
segítünk lefeküdni a műtőasztalra. Egy kérdés: ébren akar lenni és
nézni a beavatkozást, amennyiben ez dr. Masonnek is megfelel,
vagy inkább aludna? Akárhogy is dönt, nem fog érezni semmilyen
fájdalmat, és én mindvégig ön mellett leszek.

– Aludni akarok! Nem akarok nézni semmit! – Bármilyen
otthonosan mozgott is a kórházban, Bruce nem akarta látni, ahogy
feltrancsírozzák.

– Jó, rendben. Akkor aludni is fog. Újra megkérdezem: evett
valamit éjfél óta?

– Nem.



– Nincs semmilyen ismert gyógyszerallergiája?
– Nincs allergiám.
– Nem szed semmilyen vényre vagy vény nélkül kapható

gyógyszert?
– Semmit.
– Pompás. Most bekötöm az infúziót, azután irány a műtő.

Úgy tudom, nemsokára dr. Mason is elkészül. Van esetleg
bármilyen kérdése?

– Nem jut eszembe semmi. – Bruce először érezte, hogy a
borzongató félelemtől a szőrszálak is ágaskodni kezdenek a
tarkóján. Most tudatosult csak benne, mi vár rá: egy sebészekből
álló csapatra bízza az életét, vagyis lemond a teljes irányításról.

Dr. London olyan gyakorlottan és gyorsan bekötötte az
infúziót, hogy csak ámult és bámult. Tényleg otthonosan mozgott a
kórházban, de ha őszinte akart lenni, sosem bírta az ilyesmit, ezért
inkább elfordította a fejét.

– Hű! – Rittyentett elismerően. – Alig éreztem valamit.
Gondolom, bekötött már néhány infúziót…

– Párat. – Ava is tudta, hogy érti a dolgát, sőt általában: remek
altatóorvosnak tartotta magát. A páciens mentális állapotának
legapróbb változásait is megérezte, ahogyan most, Bruce esetében.

– Hogy érzi magát? Nyugtalan?
– Kicsit ideges vagyok – ismerte be Bruce. Eddig oly erős és

magabiztos hangja is megingott.
– Ha gondolja, adhatok valamit, ami segít lenyugodni. – Ava

tévedhetetlenül kihallotta hangjából a szorongást.
– Az jó lesz – vágta rá Bruce habozás nélkül.
Ava előhúzta zsebéből a fiolát, amit pontosan az ilyen

helyzetekre tartogatott, hogy befecskendezzen négy milligrammot
kedvenc nyugtatójából, a midazolámból. Miután megszabadult a
fiolától és fecskendőtől, kiengedte az ágy fékjét, hogy ő maga tolja
ki Bruce-t az előtérbe és induljon vele a műtő felé.

– Már érzem is a hatást – vallotta be Bruce, amint a felette
Suhanó mennyezeti lámpákra meredt. A rettegés, amit néhány
perce érzett, csodálatos módon és nyom nélkül felszívódott.
Hirtelen szükségét érezte, hogy beszéljen. – Mikor találkozom dr.
Masonnel?

– Hamarosan. Úgy tudom, már vár minket a műtőben, ezért



mit un át és nem szólok egy beteghordónak.
Ha bárki megkérdezi erről, Bruce azt mondta volna, hogy

spiccesnek érzi magát, amint megérkezett a 8-as műtőbe és
felmérte az elébe táruló jelenetet. Csaknem egy évvel korábban
körbejárta az akkor elkészült modern hibrid műtőket, így nem
lepődött meg a mennyezetre függesztett futurisztikus konzolokon,
sem a monitorfalon vagy a központra tekintő ablakon. Ahogy az
ágyat a műtőasztal mellé állították, látta, hogy a szakasszisztens
már beöltözött, maszkot visel, és az eszközöket készíti elő. Annyit
nem látott az arcából, hogy ráismerjen, felismerte viszont a műtős
nővért, a magas Dawn Williamst, akiről tudta, hogy egy fehér Ford
Fusiont vezet. A nővér is megismerte.

– Üdv, Mr. Vincent – köszönt vidáman, miközben az ágy túlsó
végéhez került, hogy segítsen Avának átemelni őt a műtőasztalra. –
Ugyanolyan különleges gonddal bánunk majd magával, ahogyan
maga is törődik az autóinkkal. – Ezen nevetgélt egy sort.

– Köszönöm. – Bruce átvetette lábát a műasztal peremén, hogy
szembe kerüljön a fánk alakú fejtámasszal. Tekintetével a műtőt
pásztázta, de semerre sem látta a sebészét. – Hol van dr. Mason?

– Itt lesz, amint tudatjuk vele, hogy készen áll a műtétre –
felelte Dawn.

– Még az első páciensnél van? – kérdezte Ava, amint ő és Dawn
elhelyezte Bruce-t, hogy annak feje a támaszon nyugodjon.
Általános szabályként az anesztéziát csak a sebész jelenlétében
kezdhették meg, miután ő, az altatóorvos és a műtős nővér
végigvette az esetet, hogy mindenki tisztában legyen annak
természetével és összes részletével. Sajnálatos módon, dr. Mason és
a sebészi hierarchia csúcsán álló más orvosok hajlamosak voltak
túllépni ezen a szabályon, hogy ezzel is maximalizálják a
hatékonyságukat. S ami még sajnálatosabb: ezt el is nézték nekik.

– Igen, dr. Mason még a tizennégyesben van – bólintott Dawn
–, de a központos azt kérte, hogy haladjunk tovább és készítsük elő
Mr. Vincentet.

– Oké – sóhajtott fel Ava megadóan. Steril kesztyűt húzott,
hogy nekilásson előkészíteni Bruce hátát. Nem szívesen kezdett
bele a munkába anélkül, hogy konzultált volna Masonnel, s még
csak nem is először került ebbe a kényelmetlen helyzetbe. Dr.
Mason öt korábbi esetben is ragaszkodott hozzá, hogy kezdje el a



műtéti altatást, amikor még a látóhatáron sem volt, nemhogy a
műtőben. Ava szerette szabályszerűen intézni a dolgokat, amit
kiemelten fontosnak tartott a betegbiztonság szempontjából,
márpedig ha a sebész megjelenése előtt kezdte el az érzéstelenítést,
ellentétesen cselekedett azzal, amit az alapos és körültekintő
gyógyításról vallott.

Igazság szerint egyáltalán nem szeretett együtt dolgozni az
egoista dr. Masonnel. Kényelmetlenül érintette, hogy szupersztár
státuszára való hivatkozással kénye-kedve szerint alakítja a kórházi
szabályokat. Ösztönösen tudta, hogy ha valaha probléma adódna
ebből, nem vállalná a felelősséget, sokkal inkább áthárítaná az
altatóorvosára – de nem csak emiatt viszolygott a közös munkától.
Még inkább zavarta, hogy Mason többször is megkörnyékezte,
mint a ritkaságszámba menő női altatóorvosok egyikét – s közülük
is messze a legfiatalabbat –, ahogy azt a rezidensekkel és műtős
nővérekkel is gyakorta megtette. Nemegyszer a saját otthonában
hívta fel, színleg egy küszöbönálló műtét kapcsán, azzal a
felvetéssel, hogy „beugorhatna”, ha már úgyis a környéken jár.
Elhárította közeledését, és megbotránkozott a viselkedésén,
mégsem mutathatta ki valódi érzéseit, ha nem akarta magára
haragítani a férfit. Nem szólt erről az aneszteziológiai osztály
vezetőjének és közvetlen főnökének, dr. Madhu Kumarnak sem,
aki a maga területén ugyanolyan csúcsragadozónak számított,
mint dr. Mason, így közel is állt hozzá. A világ távoli részeiből
érkező VIP-páciensek esetében maga dr. Kumar végezte az
anesztéziát, miként aznap is. Mason a kevésbé előkelő
páciensekhez – így a rangon alulinak tartott Bruce Vincenthez –
mindig Avát kérte.

Miután előkészítette Bruce hátának alsó részét, helyi
érzéstelenítést alkalmazott azon a területen, ahol be kívánta vezetni
a Tuohy-tűt az epidurális térbe. Miután ellenőrizte a behatolás
helyét és szögét, gyakorlott mozdulattal beleszúrta a tűt Bruce
hátába.

– Kis nyomást fog érezni – figyelmeztette előre a pácienst.
Pillanatokon belül észlelte az ellenállás első változását, amint a tű
áthatolt a csigolyaíveket összetartó ínszalagon, majd egy
másodperccel később a másodikat, amint elhagyta a gerinccsatorna
kemény burkolatát. Miután meggyőződött megfelelő helyzetéről,



befecskendezte az érzéstelenítőszert, a bupivakaint. Ahogy máskor,
az egész procedúra gördülékenyen zajlott. Közvetlenül ezután ő és
Dawn segített Bruce-nak lefeküdni a műtőasztalra.

– Nem érzek semmit. – Bruce hallhatóan aggódott amiatt,
hogy éppen nála vall kudarcot az altatószer.

– Kell néhány perc – nyugtatta meg Ava, miközben rákapcsolta
a rendelkezésére álló összes diagnosztikai eszközre. Miután végzett,
és minden teljesen normális értéket mutatott – beleértve az EKG-t, a
légzést és az anesztézia szintjét –, altatóként beadta a megfelelő
mennyiségű propofolt. 9.58-kor Bruce Vincent elveszítette az
öntudatát, és elaludt. Ava reflexből újra ellenőrizte folyamatosan
monitorozott életjeleit, de semmi sem változott. Kezdett
megnyugodni. Őt is mindig a műtéti beavatkozás előkészítése
viselte meg a legjobban.

Az elkövetkező negyven percben viszont egyre bosszúsabbá
vált. Noha többször is érdeklődtek a központosnál, mikorra
várható dr. Mason, és mindannyiszor azt a választ kapták, hogy
pillanatokon belül, a sebész továbbra sem bukkant fel. Ahogy telt
az idő, Ava magát kezdte okolni, amiért beadta az epidurálist. Bár
nem kételkedett abban, hogy egy ekkora dózis hatása még
legkevesebb két órán át tart – ami több mint elég egy olyan
egyszerű beavatkozáshoz, mint a sérvműtét –, mégiscsak nagyfokú
érzéketlenségnek tartotta, hogy a páciens várjon a sebészre, akinek
a legelső pillanattól jelen kellett volna lennie.

– Dawn! – kiáltott fel türelme legvégső határán. – Menjen és
derítse ki, mi a franc folyik itt, mikor jön már dr. Mason. Keresse
meg Janet Spauldingot. Közölje vele, hogy a páciens több mint fél
órával ezelőtt megkapta az érzéstelenítést. – Janet Spauldingnak, a
műtéti központ ügyeletesének is tudnia kellett erről. Ha bárki
elérhetett valamit, csakis Janet volt az, a sebészet egyik
elmozdíthatatlan tartópillére, aki senkitől sem tűrte el a lazaságot.

Ava kétségbeesett pillantást váltott Betsy Hallowayjel, a
szakasszisztenssel, aki egész idő alatt mozdulatlanul állt és
összefonta maga előtt kesztyűs kezét. A műtéti eszközök steril
takaró alatt pihentek, várták a beavatkozást. Betsy még korábban
elkészült, mint ő.

Vetett egy pillantást Bruce funkcióira. Minden normálisnak
tűnt, beleértve a testhőmérsékletet is. Meleg takarót terített a



páciensre, amint egyértelművé vált számára, hogy Mason késve
érkezik.

Dawn kifúlva visszatért.
– Jó hír – jelentette. – Vad Bill mindjárt itt lesz. Már nincs a

tizennégyesben. Az első páciensénél váratlan probléma adódott az
epevezeték öröklött abnormitása miatt, ezért maradt tovább a
tervezettnél.

– Szent ég – mormolta Ava. Visszanézett a válla felett, hogy az
ablakon át vessen egy pillantást a bemosakodó dr. Masonre, de
senkit sem látott. – Akkor most hol a pokolban van?

– A tizenhatosban, ahol egy másik csapat épp most nyitja fel a
másik hasnyálmirigyes páciensét.

– Szóval akkor már három páciense is altatásban van – nyögöd
fel Ava.

– Janet azt mondta, mindjárt itt lesz. Megesküdött rá.
– Hol van dr. Kumar?
– Fogalmam sincs. Talán ide-oda ingázik a két műtő között.

Nem ez lenne az első eset.
„Na, persze” – mondta magában Ava, aki arra gondolt, milyen

jó, hogy nagyközönségnek sejtelme sincs arról, mi folyik a rangos
egyetemi klinika falai között. A szeme sarkából hirtelen mozgást
érzékelt az előtérben. Ahogy elfordította a fejét, meglátta dr.
Masont, amint felvette a sebészmaszkot, miközben önfeledten
társalgott és nevetgélt egy számára ismeretlen fiatalabb férfival.
Vett egy nagy levegőt, hogy higgadtságot sugározzon.

Öt perccel később dr. Mason beviharzott a műtőbe.
– Üdv mindenkinek – köszönt vidáman. – Ismerkedjenek meg

dr. Sid Andrewszal. Július elsejétől ő az új asszisztensem, de
nagylelkűen felajánlotta, hogy bejön és segédkezik ennél a
sérvműtétnél. Jó ideje nem csináltam már ilyesmit, szóval azt
gondoltam, ártani nem használ. – Jót nevetett a szóviccen és
képtelenségen, hogy bármiben is segítségre szorulna.

Dr. Andrews belépett dr. Mason mögött, és magasba tartotta a
kezét, ahogyan a sebészek szokták bemosakodás után. Magas,
karcsú férfi volt a húszas évei végén, legalább olyan barna arccal,
mint Aváé. Magasságát leszámítva mindenben tökéletes ellentéte
lehetett volna a testes és bikanyakú dr. Masonnek, aki öles karjával,
lapátkezével és virsliujjaival inkább emlékeztetett építőmunkásra,



mint elismert sebészre. Mindemellett kétszer olyan idős is lehetett,
mint Andrews, és takaros kis pocakot növesztett.

– Sid ausztrál – folytatta dr. Mason, mialatt Betsy felsegítette rá
a kesztyűjét. Vetett egy pillantást Avára. – Járt már odalent, szivi?

– Jártam. – Avát legalább annyira felbőszítette a megszólítás,
mint a váratlan belépő. – Figyeljen! A páciens több mint egy órája
megkapta az epidurálist. – Nem érzett magában kedvet egy elmés
visszavágásra, amennyiben Mason erre számított, sem a
bájcsevejhez, amennyiben nem.

– Jaj, mindig csak az üzlet – sóhajtott fel dr. Mason némi
gúnyos éllel. – Sid, szeretném, ha megismerkedne a BMH legjobb
aneszteziológusával, aki egyben a legdögösebb is, hiába próbálja
takargatni ezzel a műtősruhával. – Újra felnevetett, miközben
addig mozgatta az ujjait, amíg azok teljesen kitöltötték a kesztyűt.

– Örvendek – köszönt dr. Andrews Avának, mialatt Betsy
felsegítette rá a kesztyűt.

– Nem foglalkozhatnánk a pácienssel? – kérdezte élesen Ava.
– Mindig ilyen szigorú, Sid – jegyezte meg szomorúan dr.

Mason, mintha ő ott se lenne, azzal odalépett a műtőasztalhoz,
hogy tanulmányozza a műtéthez előkészített területet. Sid az asztal
túlsó oldalára került. Néhány perccel később, miután kitárgyalta a
Nagy-korallzátony szépségeit, a két sebész a munkára fordított
ügyeimét. Ava megragadta és csipesszel rögzítette az
izolálófüggöny felé eső szélét, miközben kitartóan ellenállt dr.
Mason kísérleteinek, melyekkel őt is be akarta vonni a társalgásba.

Mire a bemetszéssel elkezdődött maga a műtét, Ava
visszanyerte a nyugalmát annyira, hogy megkönnyebbülten
felsóhajtson. Leült az aneszteziológus helyére és feljegyezte az
időpontot. Az epidurálist egy óra húsz perccel korábban adta be.
Elégedetten nyugtázta, hogy a páciens nem reagált a bemetszésre,
ami arra utalt, hogy az érzéstelenítés tökéletesen elég. Remélte,
hogy a műtét gyorsan és komplikációk nélkül lezajlik. Sajnálatos
módon nem így történt.

Harminc perc után dr. Mason váratlan kitörése jelezte, hogy
valami nincs rendben.

– Basszus, basszus, basszus – nyögött fel a sebész hallható
Kétségbeeséssel. – Ezt nem hiszem el. – Noha addig egy szót sem
ejtett a váratlan problémáról, nyilvánvalóan küszködött valamivel.



Ava felállt és elnézett a műtőasztal vége felé. Erről a helyről nem
látta magát a műtéti területet, de azt igen, hogy dr. Mason nagyon
nem örül valaminek.

– Próbálja kiszabadítani azt a nyavalyás belet – mordult rá dr.
Mason Sidre.

Ava figyelte, ahogy Sid előrehajolt és bedugta mutatóujját a
bemetszésbe. Láthatóan tapintás útján tájékozódott.

– Valami gond van? – kérdezte.
– Nyilvánvalóan valami gond van – csattant fel dr. Mason a

buta kérdés hallatán.
– Nem megy – vallotta be Sid, ahogy visszahúzta a kezét.
– Oké, ennyi. – Dr. Mason utálkozva felkapta a kezét. – Az

ember szívességet tesz, erre ez a hála.
Ava és Betsy egyszerre kezdte forgatni a szemét. Mindketten

tudták, mire utal Mason: ha bármilyen probléma adódik, arról csak
a páciens tehet.

– Be kell hatolnunk a hasüregbe – fordult Mason bosszús
pillantással Avához. – Szóval szükségünk lesz egy rendes
mélyaltatásra.

A belső kommunikációs rendszer hirtelen életre kelt.
– Elnézést a zavarásért, dr. Mason. Janet vagyok a központtól.

Mindkét sebészrezidens szeretné, ha haladéktalanul csatlakozna
hozzá és a két hasnyálmirigyes beteghez. Mit óhajt, mit mondjak
nekik?

– Krisztus az égben! – nyögött fel Mason, ahogy felnézett a
falba ágyazott hangszóróra. – Mondja meg nekik, hogy húzzák ki
a kezüket a seggükből és várjanak. Mindjárt ott leszek.

– Vettem – nyugtázta Janet Spaulding.
– Ha hasüregi műtét lesz, át kell állnunk általános anesztéziára.

– Ava még meg is könnyebbült, mert az utóbbi percekben már
komolyan aggasztotta a lehetőség, hogy elmúlik az érzéstelenítő
hatása. A páciens máris jelét adta, hogy az anesztézia kezd
elégtelen lenni, de egyelőre csak a levegővétel üteme változott meg.
Adott Bruce-nak egy újabb adag propofolt, majd gondosan követte
a légzését.

– Felőlem – vont vállat Mason. – A maga gondja. Maga az
altatónővér.

– Altatóorvos – javította ki Ava, aki a maga részéről még a



szivinél is sértőbbnek találta, ha altatónővérnek hívták. Nem
keveset küszködött azért az orvosi diplomáért. – Mi a gond? El
tudná mondani?

Az a gond, hogy nem tudjuk kiszabadítani a bélszakaszt, ami
kitüremkedik a sérvkapun – magyarázta dr. Mason indulatosan. –
Ezért kell behatolnunk a hasüregbe. El kell érnünk azt a traktust,
ami egyedül onnét megy. Egyébként pedig ilyen emésztőrendszeri
tünetekkel már eleve mélyaltatni kellett volna a pácienst.

Tőlem egyértelműen epidurális anesztéziát kértek – közölte Avn
a történeti hűség kedvéért, miközben felkészült az altatásra.
Először megragadta a lélegeztetőt, amit mindig a keze ügyében
tartott, s miután beindította az oxigénáramot, óvatosan Bruce
arcára helyezte a maszkot. Azt akarta, hogy legalább öt percen át a
szokásosnál magasabb legyen az oxigéntelítettség, mielőtt beadja
az izomlazítót. Úgy gondolta, izomrelaxánsként a gyors
hatásbeállású szukcinil-kolint használja, majd a szükséges
izomlazaság elérése után vagy a gégemaszkot, vagy a légcsőbe
vezetett tubust alkalmazza. Mialatt számba vette a két módszer
előnyeit és hátrányait a páciens légcsövének károsodása
szempontjából, váratlanul tudatosult benne Mason
megjegyzésének utolsó mondata: a páciens emésztőrendszeri
tüneteivel kapcsolatos rész. A felvételi lapról nem emlékezett
semmilyen emésztőrendszeri szimptómákra, ahogy a páciens sem
említett ilyesmit. Hogy biztos lehessen a dolgában, míg egyik
kezével oxigénmaszkot tartotta, a másikkal megnyitotta a páciens
beteglapját az állapotfelmérés résznél. Egyetlen gyors pillantás
igazolta a gyanúját: jól emlékezett. Semmit sem látott
emésztőrendszeri tünetekről, pedig ha léteznek ilyenek, eredendően
jobb választásnak tartotta volna az általános altatást.

– A páciens lapján nem szerepelnek semmilyen
emésztőrendszeri tünetek – szakította félbe Ava a sebészt, akár
máris gördülékenyen továbblépett az ausztrál sivatagok varázslatos
világába.

– Szerepelniük kell – csattant fel Mason. – A fickó háziorvosa
ezért javasolta a műtéti beavatkozást.

– Most néztem meg – rázta a fejét Ava. – Abban az
állapotfelmérésben, amit az ön osztályán készítettek, nyoma sincs
ilyesminek.



– Hát a rezidens ellenjegyzése? – kérdezte Mason. – Azt már
nézte, az ég szerelmére?

– Egy rezidens se látta a kartont – felelte Ava.
– Hogy a francba? – akarta tudni Mason. – Egy elsőévesnek is

el kell végeznie a felvételi vizsgálatot.
– Ezúttal nem végezte. A pácienst későn vették fel. Az ön

asszisztense alig néhány napja végzett teljes körű állapotfelmérést.
A betegfelvételen talán úgy gondolták, hogy ez is elég, vagy
utánakérdeztek telefonon. Nem ismerem a részleteket, csak annyit
tudok, amennyit a pácienstől hallottam. Az asszisztense pedig
egyértelműen azt mondta neki, hogy epidurális érzéstelenítést fog
kapni.

– Tök mindegy – intézte el Mason egy kézlegyintéssel. – Csak
arra kérem, hogy ne ez az átállás legyen az élete fő műve. Altassa
el, hogy végre befejezhessük. Hallotta Spaulding kisasszonyt,
sokkal komolyabb műtétekhez várnak.

– Ha itt lett volna az elejétől, ez nem történhetett volna meg… –
mormolta Ava maga elé.

– Már megbocsásson! – bődült el Mason. – Ki akar oktatni?
Elfelejtette, hogy ki vagyok?

– Csak tettem egy észrevételt – védekezett Ava. – A műtét előtti
egyeztetésnek éppen az a célja, hogy elkerüljük az ilyen
helyzeteket.

– Valóban? – kérdezte Mason gúnyos éllel. – Köszönöm, hogy
beavatott. Mennyit töprengtem, hogy mi lehet az oka ezeknek a kis
összejöveteleknek, pedig annak idején egyike voltam azoknak, akik
kitalálták, de azért csak mondja! Vagy befejezte, és végre mindenki
visszatérhet a maga munkájához?

– Még egy perc tiszta oxigén. – Ava örült, hogy témát váltottak.
Máris korholta magát, amiért magára haragította Masont. Mégis,
mit gondolt? Vett egy nagy levegőt, hogy kiszellőztesse a fejét és
minden figyelmét az aktuális problémára irányítsa – különös
tekintettel a légutakra. Az általános altatásnál a légcső kritikus
tényező. A gégemaszk mindig könnyebb és gyorsabb, de sosem
olyan biztos vagy biztonságos. Végül, kizárólag a zsigeri ösztöne
alapján és a nagyobb biztonság érdekében, az intubálás mellett
döntött. Később bőven nyílt rá alkalma, hogy megkérdőjelezze ezt
a döntést.



Miközben egyik kezével tovább tartotta a légzőmaszkot,
kiválasztotta a megfelelő csövet és a behelyezéséhez szükséges
laringoszkópot. Kipróbálta a nyálszívó készüléket, arra az esetre,
ha szüksége lenne rá. A háttérben kis erejű, de szélsőségesen magas
hang jelezte, hogy a páciens elérte a teljes oxigéntelítettséget. Vetett
egy pillantást az időre. Öt perc telt el Mason szerencsére már el is
felejtette korábbi szóváltásukat. Asszisztensével éppen a
búvárkodásról csevegett.

Miután sietve félretette az oxigénmaszkot, intravénásan beadott
száz milligramm szukcinil-kolint. Bruce arcán tapasztat kisebb
izomrángásokat, de semmi abnormális tünetet, a ami a
legfontosabb: a pulzus és a vérnyomás nem változott. Miután
hátrabillentette a páciens fejét, a jobb hüvelykjével Bruce szájába
nyúlt, és megemelte alsó állkapcsát, amint a bal kezében tartott
laringoszkóp fejét becsúsztatta a nyelve alá és mögé. Ezután nyúlt
csak jobb kezével a légcsőbe vezetendő cső után.

Noha ezerszer használt már laringoszkópot és vezetett be
tubust, az eljárás mindig kiélezte az érzékeit, izgalommal töltötte
el, és emlékeztette rá, miért szereti az anesztéziát akkor is, ha ideje
túlnyomó részében csak rutinfeldatokat végez. Az érzés azt az
egyetlen alkalmat juttatta eszébe, amikor engedte, hogy
rábeszéljék egy ejtőernyős ugrásra. Pengeélessé vált az elméje, és a
halántékán érezte saját felgyorsult pulzusát. Noha a páciens a tiszta
oxigén belégzése nyomán kellően telítődött, az izomrelaxáns és az
általa kiváltott bénultság hatásaként nem tudott lélegezni, ezért az
idő mindennél fontosabb tényező lett. Hat-nyolc perce maradt
beindítani a mesterséges légzést, mielőtt a szervezet felélte a
tartalék oxigént és fuldokolni kezdett.

Gyakorlott mozdulattal bevezette a laringoszkóp fejét a Bruce
gégefedője feletti mélyedésbe, majd gyengéden, de határozottan a
szájpadlás felé emelte a laringoszkópot, hogy ezáltal előrehúzza az
alsó állkapcsot és a nyelvet. Egy pillanattal később mindezek
következtében meg is láthatta a férfi hangszálait és a légcső
nyílását. Anélkül, hogy tekintetét levette volna a célról, jobb kezébe
fogta, és azzal a céllal emelte fel az intubálócsövet, hogy annak
végét bevezesse a légcsőbe – amikor hirtelen eltűnt a szeme elől.
Legnagyobb döbbenetére a férfi szája hirtelen megtelt a
gyomornedvek és félig megemésztett ételek keverékével.



– Úristen! – bukott ki belőle, miközben szíve a torkában
dobogott. A férfi felöklendezte teli gyomrának egész tartalmát, ami
persze nem fordulhatott volna elő, ha éjfél óta nem evett és ivott
volna. Nyilvánvalóan nem törődött a figyelmeztetéssel, emiatt
pedig előállt a lehető legsúlyosabb altatási komplikáció. Habár Ava
még sosem tapasztalta ezt ilyen mennyiségű hányadék és élő
páciens esetében, számtalan hasonló vészhelyzetet megoldott a
szimulátoron, ezért pontosan tudta, mit kell tennie. Először is,
oldalra fordította a férfi fejét, hogy ami tud, kicsorogjon belőle;
eközben az egész műtőasztalt megbillentette, hogy a páciens feje
alacsonyabbra kerüljön a teste többi részénél. Ezután megragadta a
nyálszívó készüléket, hogy sietve kiszippantsa a hányadék
maradékát Bruce torkából. Leginkább az aggasztotta, mennyi
jutott belőle a férfi légcsövébe.

– Mi a franc? – csattant fel Mason, amikor a műtőasztal
váratlanul megbillent. Ahogy megkerülte az izolálófüggönyt,
haragos pillantást vetett rá. Dawn, a műtős nővér is felpattant
helyéről, és átkerült a túlsó oldalra.

Ava ügyet sem vetett rájuk. Túlságosan is lefoglalta a
vészhelyzet. Miután kiemelte a laringoszkópot és az intubálócsövet,
megismételte a korábban elkezdett procedúrát, csak ezúttal be is
vezette a csövet. Amint biztosította a helyzetét, a nyálszívó
készülék flexibilis csövét bevezette az intubálócsőbe, és annyi
hányadékot szippantott ki a férfi légcsövéből, amennyit csak
lehetett; közben a szívófejjel egyre mélyebben hatolt Bruce
mellkasába. Ekkor szólalt meg a riasztó. Egyetlen EKG-ra vetett
pillantást igazolta, hogy a fibrilláló, szabálytalan összehúzódásokat
végző szív többé nem képes fenntartani a vérkeringést.

Egy pillanattal később a szívmonitor újabb riasztással jelezte,
hogy a vérnyomás nullára esett vissza. Ezután az oximéter
következett, ami az oxigéntelítettség visszaesését mutatta.

– Kék kód! – rivallt rá Dawnra.
Betsy azonnal steril kendőt terített a nyílt bemetszésre, míg

Mason és Andrews összehajtotta az izolálófüggönyt, hogy fellelje a
férfi mellkasát. Mialatt Andrews felrángatta a kórházi köntöst
Bruce nyakába, hogy láthatóvá váljék a mellkas és a köldök közti
terület, Mason nyitott tenyérrel akkorát csapott a szegycsontra,
hogy a férfi egész teste belerándult. Mindenki az EKG-ra meredt,



abban a reményben, hogy visszatér a normál szívritmus, de semmi
sem változott. Ava tovább szivattyúzta a hányadékot a férfi
légcsövéből, immár egészen a tüdőlebenyekből, míg Mason újra
nekiesett Bruce mellkasának, ezúttal zárt öklének oldalával. Semmi
változás. Andrews a páciens fölé hajolt, hogy megkezdje az ütemes
szívmasszázst.

A műtő ajtaja felpattant, hogy a végzős aneszteziológus-
rezidensek berontsanak a defibrillátorral. Ava rájuk kiáltott, hogy a
páciens már fibrillál. Dr. Mason és dr. Andrews ellépett a
műtőasztaltól, amint a két újonnan érkezett rezidens
előrefurakodott és haladéktalanul sokkolta a pácienst. Mindenki
legnagyobb megkönnyebbülésére szinte azonnal megjelent a
normális szinuszgörbe. A véroxigénszint növekedni kezdett, ezzel
egy időben a szívmonitor elhallgatott, bár a vérnyomás még alig
érte el a 90/50-et.

A sikeren felbuzdulva dr. David Wiley és dr. Harry Chung
félretolta a debrillátort az útból, majd csatlakozott Avához a
műtőasztal végén. Míg az EKG-monitort figyelték és
meggyőződtek arról, hogy a szívritmus stabil, Ava beszámolt nekik
a történtekről.

– Intubálás során a páciens nagy mennyiségű hányadékot
öklendezett fel, majd fuldokolni kezdett. Nyilvánvalóan, hogy nem
tartotta be a diétás előírást, pedig tagadta, hogy bármit evett volna.
Belehazudott a képünkbe. Amint az a nyálkaszívó tartályában
látható, több mint háromszáz köbcentire való gyomornedvet és
emésztetlen ételt szivattyúztam ki belőle, köztük
szalonnadarabkákat és egyéb megrágatlan anyagokat.

– Kihúzta a nyálszívó katéterét, és csatlakoztatta a csőhöz a
kézi lélegeztetőmaszkot. Ezen keresztül tiszta oxigén áramlott a
páciens légcsövébe. A zacskó összenyomásával és elengedésével
megkezdte a páciens mesterséges lélegeztetését.

– Jesszusom – nyögött fel dr. Mason. – Még hogy egyszerű
sérvműtét…

– Nagyjából nyolc perc telt el, mióta megkapta az
izomrelaxánst? – kérdezte Harry, aki az aneszteziológiai feljegyzést
nézte, és ügyet sem vetett dr. Masonre.

– Körülbelül – bólintott Ava. – Remélem, ezzel nem lesz gond.
Öt percen át kapott 100 százalékos oxigén, mielőtt beadtam a



szukcinil-kolint.
– Milyen a rezisztencia lélegeztetés közben? – kérdezett közbe

David.
– Nem túl jó. – Ava is erre gondolt, mielőtt David szóba hozta:

nem túl erős, de kitartó ellenállást tapasztalt. Sokezernyi beteget
lélegeztetett már a legkülönfélébb körülmények között, ami
kiélezte az érzékeit. A szukcinil-kolin jelenléte miatt a
tüdőlebenyeknek a legkisebb ellenállás mellett kellett volna
kitágulniuk. – Lélegeztesse, addig én meghallgatom a mellkasát.

David átvette a lélegeztetőmaszkot, míg Ava használta a
sztetoszkópot.

– Mindkét oldalon rettenetes – nézett fel.
– Egyetértek, túl nagy a rezisztencia – bólintott David. – A

hörgők tele lehetnek hányadékkal, ami teljesen eltömíti őket. Nem
hinném, hogy lenne választásunk. Csak a bronchoszkópia marad.

Az oximéter riasztásának hangmagassága hirtelen újra esni
kezdett, ami arra utalt, hogy David erőfeszítései ellenére és a
hörgőelzáródás miatt túl kevés oxigén jut a vérbe.

Ekkor kinyílt a műtő ajtaja, és berontott rajta dr. Noah
Rothauser végzős sebészrezidens, akit nem egészen egy hét múlva,
Július elsején vezető rezidensnek neveznek ki. Gyakorlatilag
mindenki ismerte Noah-t – az általánosan elterjedt nézet szerint
nála jobb sebészrezidenst még nem termelt ki magából a BMH.
Féltékenyebb kollégái túlságosan is jónak tartották, amiért
példátlanul magas pontszámokat kapott a kétévente rendezett
sebészeti szakvizsgákon, mások azonban fáradhatatlan dolgozó és
elképesztően nagy tudású rezidensként ismerték, aki rendhagyó
módon sebészként is szimpatikus tudott maradni.
Elkötelezettségére jellemző, hogy amint kiadták a riasztást,
azonnal idesietett a sebészeti pihenőből, hátha segíthet valamiben.

Az elébe táruló jelenet nem sok jót sejtetett. A két sebész tisztes
távolságot tartott a hátrabillentett műtőasztaltól, és karba tett
kézzel állt a falnál, míg az öntudatlan páciens kórházi köntösét az
álláig felrángatták, hogy hozzáférhetővé tegyék a fejétől a
köldökéig terjedő részt. A férfi egész teste természetellenesen kék
árnyalatban játszott; a mellkasa se látszott mozogni. Három
aneszteziológus csoportosult a fejénél; egyikük a műtős nővérrel
perelt, hogy kerítsen egy bronchoszkópot, miközben használni



próbálta a lélegeztetőkészüléket.
– Mi történt? – kérdezte Noah, amint Dawn elrohant a

bronchoszkópért. Hallotta az oximéter, majd egy pillanattal később
a vérnyomásjelző vészjelzését. Tapasztalatai kiélezték annyira az
ösztöneit, hogy azonnal lássa: a helyzet kritikus, a páciens
közvetlen életveszélyben van.

– Vészhelyzet van – igazolta Ava az első benyomását. – A
páciens belélegzett egy tonnára való emésztetlen kaját. Teljesen
elzáródtak a hörgői. Nem jut elég oxigénhez, és egyszer már leállt a
szíve.

Noah tekintete átrebbent Aváról a másik két aneszteziológusra,
majd Masonre és Andrewsra, végül vissza a páciensre, akinek a
színe minden pillanattal szörnyűbb lett.

– Nincs idő a bronchoszkópiára – döntötte el Noah, ahogy
ösztönös, „semmi sem lehetetlen” sebészi mentalitása elragadta.
Bár egyszerű rezidensként nem is lehetett őt egy napon említeni a
jelen lévő szaktekintéllyel, habozás nélkül átvette az irányítást.
Legelőször újabb riadót fújt, mielőtt még bekövetkezett az újabb
szívleállás, amire szerinte nem sokat kellett várni. Elfordult, és az
ablakon át elnézett a központ felé, majd abban a tudatban, hogy
ha elég nagy zajt csap, biztosan felfigyelnek rá, háromszor egymás
után kék kódot kiáltott, azután:

– Kell egy szívsebész, egy perfúziós asszisztens és a
torakotómiás eszközök! – Habozás nélkül, csupasz kézzel felkapta
az ollót a steril eszközök közül, és ugyanazzal a lendülettel le is
vágta a Bruce nyakába felgyűrt kórházi köntöst, félredobta az ollót.
– Adjunk vérhígítót, amíg még van szívverése! – rivallt rá az
aneszteziológusokra. – Kardiopulmonális bypasst alkalmazunk. –
Még mindig steril kesztyű híján, hogy ne vesztegesse a drága időt a
felvételére, nekiállt előkészíteni Bruce mellkasát: eszelős
igyekezettel locsolta szét a sötét fertőtlenítőfolyadékot, amiből
bőven jutott a padlóra is.

Ava és a két másik altatóorvos csak egy pillanatig habozott,
mielőtt munkához látott. Egyikük sem kételkedett abban, hogy
Noah-nak igaza van. A pácienst csakis úgy menthették meg, ha
rákapcsolták a „pumpára”. Most mindennél inkább oxigénre volt
szüksége, méghozzá azonnal, miután a szaturációs szint 40
százalékon állt és tovább csökkent. A bronchoszkópia várhatott.



Pillanatokkal később Dawn visszatért egy másik nővérrel és a
torakotómiás eszközökkel, valamint a perfúziós asszisztenssel, Peter
Rangeley-vel, akinek a CPB-pumpát kellett működtetnie. Ebben a
modern hibrid műtőben szerencsére rendelkezésre állt Ilyen: a
mennyezetre szerelt egyik függőkar tette elérhetővé. Peter
Rangaley-nek még fel kellett töltenie a rendszert a kristályos
oldattal, és meggyőződnie arról, hogy az arteriális vezetékekből
minden levegőt kiszorított.

Miután Betsy rendelkezésére bocsátotta a torakotómiás
eszközöket, Noah nem vesztegette az időt, jóllehet a szívsebész
még nem érkezett meg. Még most is kesztyű nélkül vette át
Betsytől a szikét és ejtett függőleges bemetszést Bruce
szegycsontján. Időtakarékosság céljából egyenesen a csontig hatolt;
ilyen alacsony vérnyomás mellett a bemetszés alig vérzett. Ezután
átvette a pneumatikus szegycsontfűrészt, hogy fentről lefelé átvágja
a csontot is. Szövetdarabkák és vércseppek borították el a
mellkasát. Éppen végzett a zajos fűrésszel, amikor megszólalt a
szívmonitor riasztója.

– Fibrillál! – kiáltotta Ava.
– A kardioplégiás oldat majd gondoskodik a fibrillációról –

kiáltott vissza Noah. – Úgysem lélegzik, ne fecséreljük az időt
defibrillálásra. – Azzal bevezette a szegycsontretraktort, és nekiállt
szétnyitni, miközben felemelte tekintetét a hangszóróra. – Találtak
már egy szívsebészt?

– Nem biztos, hogy fibrilláló szívnél hatásos a vérhígítás –
kockáztatta meg Ava.

– Dr. Stevens már úton van – hallatszott a belső
kommunikációs rendszeren.

– Mondja meg neki, hogy ne mosakodjon be, különben túl késő
lesz – kiáltott vissza Noah. – Már felnyitottam a mellkast, itt van
előttem a szív. – Az egész két percébe sem telt. A szív felületén
görcsös rángások futottak végig. – Kerítsen hideg sóoldatot, Dawn!
Az jó lehet a fibrillációra, amíg feláll a pumpa. Mikorra várhatjuk,
Peter? – Noah csupasz kezével benyúlt a mellkasba, és nekiállt a
nyitott mellkasi szívmasszázsnak: felváltva megszorította, majd
elengedte a síkos belső szervet. Úgy gondolta, érdemes próbát
tennie az oxigén felhasználásával, ha már jelen van a vérben. Az
agysejtek különösen rosszul viselik az oxigén hiányát.



– Mindjárt. – Peter a kollégájával együtt lázasan dolgozott
azon, hogy beüzemelje a szív-tüdő készüléket. Mindketten tudták,
hogy az idő kritikus fontosságú: percek alatt kell elvégezniük, ami
normális körülmények között egy órába telne.

– Hallotta, amit a vérhígítóról mondtam? – tudakolta Ava.
– Igen, de ezzel most nincs mit kezdeni – vágta rá Noah. –

Reméljük a legjobbakat.
Dawn újra felbukkant egy liternyi hideg steril sóoldattal. Noah

intett neki, hogy csak rajta, öntse ki a szívre, miközben tovább
végzi a masszázst. Dawn óvatosan nekilátott.

– Többet! – biztatta Noah. – Minél hamarabb hűl le a szív,
annál hamarabb hagyja abba a fibrillálást.

Dawn megdöntötte a palackot. Lehetett húsz éve műtős nővér,
még életében nem locsolt hideg sóoldatot egy feltárt szívre.

– Működik – jelentette ki Noah. Rá se kellett néznie az EKG-ra.
Érezte, ahogyan a rángások abbamaradnak.

Az ajtó felpattant, és felbukkant dr. Adam Stevens, a
szívsebész. Megtorpant, ahogy egy pillanatra teljesen megigézte az
elébe táruló jelenet: a derékig lecsupaszított és felnyitott mellkasú
páciens, a nyílt sebbe sóoldatot locsoló műtős nővér és a szívet
csupasz kézzel masszírozó rezidens. Betsy közelebb lépett, hogy
felé nyújtsa a kesztyűt, amit Stevens el is fogadott, miközben
magyarázatot kért. Noah és Ava sietve tájékoztatta, mire Betsynek
sikerült ráadni a steril kesztyűt.

– Oké – bólintott Stevens. – Kössük rá a pumpára. Készen áll,
Peter?

– Azt hiszem – felelt Peter.
– Kösz, hogy beugrott, Adam – szólalt meg Mason. – Bocs,

amiért így félrement az anesztézia. Sajnos nekem most máshol van
dolgom, különben maradnék segíteni. Dr. Andrews majd megteszi,
amit lehet. Sok szerencsét! – Miután vetett Avára egy utolsó
haragos pillantást, elhagyta a műtőt. Csak Andrews reagált egy
intéssel, mindenki mást túlságosan lefoglalt a saját problémája.

– Elég a masszázsból – szólt rá Stevens Noah-ra. – Ilyen
alacsony oxigéntelítettség mellett már teljesen értelmetlen. Mellesleg
a hideg sóoldat jó ötlet volt, nemcsak a fibrillálás ellen, de a seb
kimosására is. Most húzzon köpenyt és kesztyűt. Felteszem az
izolálófüggönyt.



Egy perccel később Noah már ott állt a műtőasztal túlsó felén,
ahol csatlakozott Andrewshoz. Mostanra Stevens és Andrews
kapott két artériás kanült – egyiket a szívhez –, valamint egy vénás
kanült a műtéti területhez. Az artériás kanülökkel kezdték: egyik
az elszorított aortába került, a másik a szívbe, a kardioplégiás
folyadék számára, ami nem hagyta újraindulni a szívverést és
csökkentette az oxigénigényét. A vénás kanült a szívbe vezető
főérhez kapcsolták. Néhány perccel később, amikor Bruce
keringését és légzését már szív-tüdő gép tartotta fenn, a vér
oxigénszintje és a vérnyomás rohamosan nőtt.

– Legalább harminckét fokra le akarom hűteni – fordult
Stevens Peterhez. Nem tarthatott sokáig: a páciens máris 35 foknál,
míg maga a szív 4 foknál járt.

– Szóljanak, ha készen áll a bronchoszkópiára – kérte Ava
Stevenst. A defibrillátorral érkező két aneszteziológus mostanra
távozott, miután meggyőződött róla, hogy Ava lehetőség szerint
kézben tartja a dolgokat. A helyükbe egy pulmonológus, név
szerint dr. Carl White lépett, hogy elvégezze a bronchoszkópiát és
megtisztítsa a hörgőket.

– Rajta, kezdheti – intett neki Stevens. – Minél előbb, annál
jobb. A páciens csak nyerhet vele, ha kevesebb időt tölt a pumpán.

A bronchoszkópia jól ment. Hamar megállapítást nyert, hogy
mindkét hörgőt szinte teljesen elzárták az emésztetlen
kenyérdarabok, melyeket mindenki szeme láttára eltávolítottak.
Miután az elzáródás megszűnt, Ava már könnyedén felfújta és
leengedte a tüdőlebenyeket.

– Jók vagyunk – bólintott. Elégedettség töltötte el. Az életjelek
stabilnak tűntek, akárcsak a vér savtartalmának szintje, amit
korábban kiigazított. Elvégezte a vértípus-meghatározást is, így
nagy mennyiségű transzfúziós vér állt rendelkezésére, bár
kételkedett abban, hogy szüksége lesz rá. Az eddigi vérveszteség
nem indokolta.

Az eddig oly feszült hangulat lassan oldódni kezdett, amint
Stevens és Noah már arra készült, hogy alig több mint tíz perc
után le is vegye Bruce-t a szív-tüdő gépről. Ezen a ponton Avának
volt egy 100 százalékos oxigénnel lélegeztetett páciense, akinek
minden értéke kiválónak tűnt, beleértve az elektrolitokat, a
savbázis egyensúlyt és az életjeleket is. Most legelőször azzal kellett



foglalkoznia, hogy felmelegítse a szívet és leállítsa az oldatot, ami
meggátolta a szívverést. Ezt úgy érte el, hogy átáramoltatta a
szíven a normál testhőmérsékletű vért. Ezután Stevens fokozatosan
felengedte az aortát elzáró érszorítót, így több vér jutott a
koszorúerekbe, ami szintén a szív felmelegedését segítette. Ekkor
Stevens már joggal remélhette, hogy a szív verni kezd, ahogyan a
bypassnál általában, de ez sajnálatos módon nem történt meg.
Stevens rendíthetetlenül tovább próbálkozott, elektromos
impulzusoknak tette ki az ernyedt szívet, de ez sem segített. Még
egy belső pacemakerrel is kísérletet tett, minden eredmény nélkül.

– Mi lehet? – tette fel a kérdést Noah, aki érzékelte Stevens
tanácstalanságát.

– Nem tudom – ismerte el Stevens. – Még sosem láttam szívet,
ami felmelegítés után nem reagált a pacemakerre. Nem jó jel, az
egyszer biztos.

– Csak néhány perc telt el a heparin és a fibrilláció között –
kockáztatta meg Noah. – Talán nem működött teljes
hatékonysággal a vérhígító. Lehet, hogy ez a gond?

– Előfordulhat – fogadta el Stevens, mielőtt Avához fordult.
– Nézzük újra az elektrolitokat! – Egyre fokozódó tehetetlenség

lett rajta úrrá. Kipróbálta az összes trükköt, amit csak ismert:
különféle stimulánsokat, sőt lidokaint is beadatott intravénásán.

Ava újabb vérmintát vett le és küldött el.
– Nem tetszik ez nekem – csóválta meg a fejét Stevens újabb tíz

perc múltán. – Rossz érzésem van. Pocsék állapotban lehet s szíve.
Mióta fibrillált, amikor felnyitotta, Noah?

– Legfeljebb percek óta. A hideg sóoldat azonnal működött.
Stevens felnézett Avára.
– S az első alkalom? Akkor meddig fibrillált?
– Úgy két-három percig – gondolkodott el Ava. – Ameddig a

vészhelyzeti csapat ideért. – Megnézte az aneszteziológiai naplót is,
hogy biztos legyen benne. – Valójában két percig se tartott. Az első
impulzusra megtörtént a kardioverzió.

– Vagyis egyik alkalom se tartott sokáig – állapította meg
Stevens. – Akkor tényleg nem értem. A szívnek valahogy súlyosan
károsodnia kellett, ha még a pacemakerre se reagál. Kezdünk
kifogyni a lehetőségekből. Ráadásul várnak a saját műtétemnél is…

Senki sem válaszolt Stevens utolsó felvetésére, mégis mindenki



tudta, mit sugall: talán ideje lenne feladni. A pácienst nem
tarthatják örökké bypasson.

A belső kommunikációs rendszer életre kelt.
– Megvan az elektroliteredmény – közölte egy női hang.

Aránylag normálisnak tűntek, az első minta óta semmi sem
változott.

– Akkor nem az elektrolitok – sóhajtott Stevens. – Rendben.
Tegyünk még néhány próbát.

Az elkövetkező órákban Stevens még egyszer kipróbált
minden általa ismert trükköt. Mindhiába.

– Még sosem láttam, hogy egy bypassos szív ennyire ne
reagáljon a pacemakerre. Az EKG egyetlenegyszer se csipogott.

– Transzplantáció? – vetette fel Noah. – Fiatal és egészséges.
Extrakorporális membrán oxigenizációval átvészelhetné.

– Az ECMO nem hosszú távú kezelésre való – rázta a fejét
Stevens. – A helyzet az, hogy minden tetszőleges pillanatban
legalább háromezer ember jut egyetlen szívre. Az átlagos
várakozási idő négy hónap, ami persze a vércsoporttól is függ. Mi a
vércsoport, Ava?

– B negatív – felelt Ava.
– Helyben is vagyunk – csóválta a fejét Stevens. – Ez

önmagában csökkenti a lehetséges egyezések számát. Amellett,
miután ez a hősies erőfeszítés minden sterilizálás nélkül kezdődött,
különösen jó lenne az esély a műtét utáni fertőzésre. Megtettük,
amit lehetett, de attól tartok, szembe kell néznünk a tényekkel.
Kapcsolja le a pumpát, Peter. Nincs már mit tenni.

Stevens hátralépett a műtőasztaltól, hogy lecsattintsa kesztyűjét
és lehámozza magáról a köpenyt.

– Kösz mindenkinek. Nagy buli volt. – Elcsigázott sóhajjal
fogadta saját szarkazmusát, bágyadtan intett, azzal elhagyta a
helyiséget.

Egy pillanatig senki se moccant. Nem hallatszott más, csak az
oximéter riasztása és a lélegeztetőgép szuszogása.

– Hát, akkor ennyi. – Peter dr. Stevens utasításának
megfelelően lekapcsolta a szív-tüdő gépet, majd nekiállt rendbe
tenni.

Ava követte a példáját: lekapcsolta a lélegeztetőt és leállította a
monitort.



Csak Noah meredt tovább az ernyedt szívre, ami cserben
hagyott mindenkit, de leginkább a pácienst. Bár nem kérdőjelezte
meg Stevens döntését, azt kívánta, bárcsak megpróbálhatna még
valamit, ami érdemben befolyásolhatná az ügy kimenetelét –
nemcsak a páciens, de a saját érdekében is. Ösztöne tisztán és
világosan azt súgta, hogy ez a szerencsétlen ügy még megnehezíti
az életét. Nem egészen egy hét múlva vezető rezidens lesz, s ebbéli
minőségében neki kell majd vizsgálatot indítania, azután
beterjeszteni az esetet a kéthavonta megtartott Megbetegedési és
Halálozási (M&H) Konferencián, ahol heves fogadtatás várható. Dr.
Londontól máris értesült arról, hogy a páciens egyértelműen
hibáztatható, amiért a tiltás ellenére rendesen bereggelizett,
ahogyan dr. William Mason is hibáztatható, aki döntő fontosságú
információkat hallgatott el – legalábbis részben amiatt, mert két
másik műtétet is végrehajtott ugyanabban az időpontban.

Noah szemszögéből a helyzetet két szerencsétlen körülmény is
súlyosbította. Először is, Vad Billt szélsőségesen nárcisztikus, a
reputációját foggal-körömmel védő és hírhedten bosszúálló
embernek ismerte. Dr. Mason nyilván nem örül, ha a szerencsétlen
ügyben játszott szerepe napvilágra kerül, ezért bűnbakot keres
majd maga helyett, és a választása talán éppen őrá fog esni.
Másodszor, dr. Mason ritka kivételként nem borult le a tehetsége
előtt, sőt, szintén ritka kivételként nyíltan vállalta az ellenszenvét.
Olyannyira, hogy egy évvel korábban, mint a sebészi rezidensi
program egyik vezetője, akkori összetűzésük nyomán ki is akarta
rúgatni.

Vetett egy pillantást dr. Londonra, aki viszonozta a pillantását.
Máskor aranylóan barna arcát most egészen fakónak látta; szeme
óriásira tágult és a semmibe meredt. Ugyanezt érezte ő is: mintha
sokkos állapotba került volna. Egy váratlan halálesetet nem
könnyű megemészteni, különösen akkor, ha egy makkegészséges
emberen hétköznapi rutinműtétet hajtanak végre.

– Sajnálom. – Nem is tudta, miért kér elnézést. Egyszerűen
csak szükségét érezte, hogy mondjon valamit.

– Bátran viselkedett – felelte dr. London. – Köszönöm, hogy
megpróbálta. Ennek a tragédiának nem lett volna szabad
bekövetkeznie.

Noah bólintott, de már nem válaszolt, csak Stevens nyomában



ő is elhagyta a műtőt.
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Július 1., szombat, 4.45

A mobiltelefon 4.45-kor ébresztett Noah Rothauser gyéren
berendezett harmadik emeleti egyszobás lakásában, a Revere
Streeten, a bostoni Beacon Hill negyedben. Mint a Boston
Memorial Hospital sebészrezidense, Noah immár ötödik éve
mindennap ebben az időpontban kelt, kivéve néhány vasárnapot –
télen koromsötétben és hidegben, minthogy az épület fűtése csak
hétkor éledt fel. Ilyenkor nyáron legalább a fény és a kellemes
hőmérséklet megkönnyítette az ébredést, nem is beszélve a hátsó
ablakra szerelt zajos légkondiról.

Miután kinyújtóztatta álmos izmait, csupaszon kislattyogott a
parányi fürdőbe. Korábban követte a gyerekkori szokását és viselt
pizsamát, ám idővel elhagyta, miután arra a felismerésre jutott,
hogy a pizsama is csak egy újabb ruhadarab, ami rendszeres
mosásra szorul. Nem szívesen vesztegette az idejét arra, hogy egy
saroknyit kutyagoljon a legközelebbi mosodáig, majd ott kivárja a
sorát. A várakozás sosem volt az erőssége. Százszázalékosan
elkötelezett sebészrezidensként a munkáján kívül nem sok időt
szánt másra – beleértve a személyes igényeit is.

Ahogy belenézett a tükörbe, kissé gyűröttnek találta a külsejét.
Előző este ivott néhány pohárral, ami nagyon nem val- lotl rá.
Végigsimított arcbőrén, hátha ráér megborotválkozni az első műtét
után is. Gyakran borotválkozott a kórházban, ami lehetővé tette
számára, hogy még hamarabb bent legyen – most azonban eszébe
jutott, hogy a mai nem szokványos nap, vagyis nincs oka a
sietségre. Elérkezett július 1-je, a kórházi újév első napja, más néven



a Nagy Váltónap, amikor a rezidensek új garnitúrája megkezdte a
képzést, miközben mindenki más szintet lépett – leszámítva az
ötödéveseket, akik befejezték a szakképzésüket, és megkezdték
szakorvosi pályafutásukat. Mindenki, kivéve őt. A sebészeti kar
döntése értelmében ő még egy évet ráhúzott, mint vezető rezidens,
aki napi szinten irányította a Boston Memorial Hospital sebészeti
osztályát, mint egy közlekedési rendőr egy nagyon forgalmas
kereszteződést. A legtöbb sebészeti rezidens programban a vezető
rezidensi státuszt az ötödévesek rotációban töltötték be, de nem a
BMH-ban. Itt a vezető poszt egy pluszévet jelentett. A teljes
munkaidős programmenedzser, Marjorie O’Connor és az alatta
dolgozó két koordinátor segítségével immár ő osztotta be az összes
rezidenst a sebészet különböző területeire, a műtéti asszisztensi
feladatokra, a szimulációs gyakorlatokra és az ügyeletekre.
Mindennek a tetejébe ő felelt a hetente, kéthetente és havonta
megrendezett különféle konferenciákért, megbeszélésekért és
előadásokért, melyek a sebészeti osztály programjának
tudományos részéhez tartoztak. Mint egy tyúkanyónak, neki
kellett gondoskodnia arról, hogy valamennyi rezidens megfelelően
elvégezze a feladatát, részt vegyen a különböző gyakorlatokon és
elméleti oktatásokon, miközben kezeli a munkával járó terhelést is.

Miután már nem kellett annyira sietnie, kinyitotta a mosdó
feletti kis fürdőszobaszekrényt, hogy elővegye a borotvakrémet és
borotvát. Míg az arcát kenegette, azon kapta magát, hogy
mosolyog. Új munkaköre hatalmas erőfeszítést és odaadást követelt
– különösen annak fényében, hogy ettől még ugyanúgy
foglalkoznia kellett a saját betegeivel és műtétjeivel is –, mégis
tudta, hogy élvezni fogja az előtte álló évet. A kórház az ő világa,
sőt világegyeteme, vezető rezidensként pedig ő lesz a
sebészrezidensek nagyfőnöke. Hatalmas megtiszteltetés és
elismerés, ha valakit kiválasztanak erre a tisztségre, főként úgy,
hogy az eddigi tapasztalatok alapján a vezető rezidensnek az első
év végén mindig felkínálják a teljes munkaidős állást a karon. Ami
még hatalmasabb dolog. Noah szemében a lehetőség, hogy teljes
jogú sebész lehet a világ egyik legkiválóbb orvosi egyeteméhez
tartozó elsőrangú egészségügyi központban, többet ért a világ
minden kincsénél. Amióta az eszét tudta, csak erre vágyott. Most
végre kifizetődött az a rengeteg munka, küzdelem és áldozat – az



erőfeszítések az alapképzésben, az orvosi egyetemen s most a
rezidensprogramban.

Gyors mozdulatokkal lehántotta egynapos borostáját, mielőtt
bemászott az apró zuhanyfülkébe. Egy perccel később már
lendületesen törölközött. Kétségkívül mozgalmas év áll előtte, de
nem kell többet éjszaka ügyelnie – bár önmagát ismerve a legtöbb
estéjét így is a kórházban tölti majd. A különbség csak annyi, hogy
mostantól úgy kezeli az érdekesnek tűnő eseteket, ahogy jónak
látja. S ami ugyanilyen fontos: mostantól nem hátráltatják majd
apró-cseprő feladatokkal, ami a kórházi, de különösen a
sebészrezidensek nagy keresztje, hiszen itt mindig akad valami
alantas munka, amit el kell végezni – egy kötés lecserélése, egy cső
bevezetése, egy üszkös seb kitisztítása. Mostantól átruházhatja
ezeket másra. Mostantól szabadon foglalkozhat azzal, ami előrébb
viszi.

Az egyetlen légy a levesében – méghozzá egy megtermett
példány, ami mindennél bosszantóbb tud lenni –, a kéthavonta
megrendezett Megbetegedési és Halálozási, azaz M&H
Konferencia. Ez annyiban is különbözik mindentől, hogy nem
delegálhat maga helyett senkit. Egyedül rá hárul, hogy utánajárjon
azoknak az eseteknek, melyek rosszul végződtek. Különösen
halálos kimenetel esetén.

Az M&H Konferenciától való félelmét semmiképp se lehetett
irracionálisnak bélyegezni. Mivel itt kimondottan a balul végződő
műtétek kerültek terítékre, a konferencia gyakran az egyéni hibák
és hiányosságok körül forgott, ennek megfelelő mennyiségű
bűnbakkereséssel és vádaskodással. Az érzelmek túlhevülése és a
szennyes kiteregetése ilyen körülmények között inkább számított
normának, mintsem kivételnek. Ha mindehhez hozzávette
bizonyos sebészek nárcisztikus jellemét, potens robbanóelegyet
kapott, melynek repeszei ellenséges érzelmek formájában őt is
eltalálhatták. Az elmúlt öt évben gyakran szembesült ezzel: az
érintettek mindig bűnbakot kerestek, s ezt gyakran a hírhozó, a
vezető rezidens személyében találták meg. Okkal aggódott hát,
hogy ez vele is ugyanúgy megtörténhet, kivált a Bruce Vincent-
fiaskó kapcsán. Az eset több szempontból is problémásnak
ígérkezett – nem utolsósorban azért, mert ő maga is belekeveredett.
Ő talán soha nem kérdőjelezte meg döntését, a sürgősségi bypass



alkalmazását, de attól még mások megtehették.
Félelmeinek az is tápot adott, hogy a népszerű parkolócézár

halála az egész kórházban óriási felháborodást váltott ki. A
legvadabb pletykák keringtek. Az eset előtt nem ismerte a férfit –
mivel nem vezetett, semmi oka nem volt ellátogatni a kórház
három parkolóházának valamelyikébe. Gyalogosan járt be
dolgozni, rossz időben pedig egyszerűen bent maradt az
ügyeleteseknek fenntartott pihenőben, amit messze
otthonosabbnak érzett, mint a saját lakását. A kölykök fényképét
ugyan látta a faliújságon, de sosem tudta, kiket ábrázolnak. Hát,
most már tudta – ahogy azt is, hogy a törpe kisebbséghez tartozik,
mely nem rajongott Bruce Vincentért. Mindez önmagában telt
házas M&H Konferenciával fenyegetett.

Leginkább mégis azért rettegett, mert a Vincent-ügy dr.
Masont is érintette, akiről pontosan tudta, mennyire egoista,
bűnbakkereső, vagy ami még rosszabb: bevallottan az ellensége.
Az elmúlt másfél évben komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy az
útjaik lehetőség szerint ne keresztezzék egymást, ám most, nem
egészen két héttel a következő M&H Konferencia előtt,
határozottan úgy érezte, mintha az a bizonyos gőzhajó közeledne
a közmondásos jéghegy felé. Bármit is tárt fel a nyomozás során,
diplomáciai rémálom várt rá. Abból, amit az aneszteziológustól
hallott, számára úgy tűnt, a felelősség nem kis részben dr. Masonre
hárult, amiért egy időben több operációba is belekezdett. A
párhuzamos sebészeti beavatkozás felemlegetése pedig önmagában
felért egy érzelmi aknamezővel.

Visszatért a hálóba, hogy alsónadrágot és zoknit keressen a
fiókokban. A szobában mindössze három bútordarab állt: a fiókos
szekrény, a franciaágy és az éjjeliszekrény, utóbbin a lámpával és
egy rakat orvosi folyóirattal. Se képek a falakon, se függönyök a
hátsó udvarra tekintő két ablakon, se szőnyegek a keményfa
padlón. Ha egy szóban kellett volna jellemeznie a berendezést, a
spártai jelzőt választja, de senki sem kérte erre, mivel nem fogadott
látogatókat, és ő maga sem töltött itt sok időt. Talán emiatt törtek
be hozzá többször is, mióta Leslie elment. Az első incidensek még
bosszantották, amiért befurakodtak a személyes terébe, de miután
nem sok mindent veszíthetett, idővel ezt is elfogadta a nagyvárosi
élet és a pénztelenség velejárójának, de legalábbis sajnálta az időt



egy másik bérlemény felkutatására. A lakást különben sem
tekintette az otthonának, csak egy helynek, ahol heti néhányszor
aludt pár órát.

Néhány éve még másként érzett, ha körülnézett a meleg és
meghitt lakásban, a rongyszőnyegeken, a híres festmények
replodukcióin vagy az ablakokon lengő függönyökön. A bútorzatot
ekkoriban egy bekeretezett fotókkal teli kis íróasztal és egy másik
éjjeliszekrény is kiegészítette, ám mindezek az üdítő színfoltok
egykori barátnőjéhez, Leslie Brookshoz tartoztak, aki eljött vele
New Yorkból, hogy a Harvard Üzleti Iskolába járjon, miután
közgazdasági diplomát szerzett a Columbián. Leslie egészen eddig
vele is élt, amíg két évvel korábban elvégezte az iskolát, utána
azonban minden holmijával együtt visszaköltözött New Yorkba,
ahol jól fizető állások várták a pénzügyi szektorban.

Leslie távozása meglepetésként érte, amíg a lány el nem
magyarázta, hogy az elmúlt három évben döntő felismerésre jutott.
Amennyire ő látta, Noah szakmai elkötelezettsége nem sok teret
hagyott semmi másnak. Ahogy felfelé haladt a ranglétrán, a
legtöbb sebészrezidens mind több időt töltött a családjával – nem
úgy Noah, aki minden évben egyre többet vállalt. Egyikük sem
neheztelt a másikra, amikor különváltak az útjaik. A szakítás
eleinte talán megviselte Noah-t, aki úgy képzelte, hogy idővel majd
összeházasodnak, de rövid úton felismerte, hogy Leslie-nek igaza
van: önző módon bánik az idejével és a figyelmével. Amíg be nem
fejezte a posztgraduális képzést, amit 24/7 tevékenységként élt
meg, átvitt értelemben az orvos tudománnyal kötött házasságot,
ezért csak kevés időt töltött Leslie társaságában és a lakásban.

Ezzel együtt néha hiányolta Leslie-t, és alig várta a havi
FaceTime hívást, mellyel továbbra sem hagytak fel. Mindketten
úgy tekintettek egymásra, mint igaz barátokra. Azt is tudta, hogy
a lányt időközben eljegyezték, amibe azért mindig belesajdult a
szíve, ha csak rágondolt. Ugyanakkor hálás lehetett neki, amiért
egyértelműen tudomására hozta az igényeit; még meg is
könnyebbült, amiért többé nem őt terhelte a felelősség, hogy
boldoggá tegye. Az orvostudomány túlságosan sokat követelt tőle –
legalábbis, amíg a rezidensi korszaka véget nem ért. Addig is,
őszinte szívvel kívánta Leslie-nek a legjobbakat.

A szekrényből kihalászott egy fehér inget és egy nyakkendőt,



majd visszatért a fürdőbe, hogy felvegye. Miután megkötötte a
csomót, ami néha többszöri kísérletezést igényelt, sűrű és kurtára
nyírt szőke haját rendezte el: a javát balra fésülte, a maradékot
jobbra és a füle mögé. Kamaszkorában még áldozott a hiúság
oltárán és törődött a megjelenésével. Rengeteg időt szánt arra, hogy
igazi csődör benyomását keltse – némelyik lány így is hívta, s bár
nem tudta pontosan, mi alapján, ezt az elismerés jelének tekintette.
Manapság már csak annyiban izgatta a külseje, hogy kellően profi
benyomást keltsen, ami alatt a tiszta és vasalt ruhák viselését
értette. Mélyen megvetette azokat a rezidenseket, akik büszkén
hordták gyűrött és vérfoltos öltözéküket, különösen a műtősruhát,
hogy így deklarálják, milyen keményen melóznak.

Száznyolcvanas magasságával még mindig sportos jelenségnek
tűnt, noha a középiskola óta nem sok ideje maradt mozogni. Még
most is 80 kilót nyomott, nem hízott el, mint némelyik gimis
haverja. Ezt a szerencsés körülményt a gének mellett annak a
ténynek tulajdonította, hogy csak ritkán jutott hozzá az evéshez. A
géneket apjának köszönhette, akinek öröksége ezzel ki is merült.
Külső személyiségjegyei közül a legnagyobb büszkeséggel élesen
metszett orra és a két oldalán ülő smaragdzöld szemei töltötték el,
melyeket vörös hajú ír anyjának köszönhetett.

Az öltözködés utolsó stádiumában a fehér nadrágot és köpenyt
vette magára, amit naponta többször is cserélt, mert a kórárházi
mosodában tisztították és vasalták. Miután teljesen elkészült, még
tabletjét is oldalzsebébe süllyesztette, ellenőrizte megjelenését a
nappali állótükrében. A tükröt szintén Leslie hozta. Sosem adott
magyarázatot arra, miért nem vitte magával, igaz, ő sem kérdezte.
Másként a nappali ugyanolyan sivár benyomást tett, mint a háló. A
bútorzat egy elnyűtt kanapéból, kávézóasztalból, állólámpából, két
összecsukható székből és a hozzá tartozó kártyaasztalból, valamint
egy kis könyvespolcból állt. A kis asztal lapján korosodó laptop
emlékeztetett a számítógépes játékok iránti kamaszkori
rajongására. A fal síkját egyedül a fehérre festett egyszerű
téglapárkány és a tükör törte meg. Akárcsak a hálóban, itt is
hiányoztak a függönyök. Az ablakok a Revere Streetre és a Beacon
Hill jellegzetes téglaépületeire tekintettek.-

Csak alig múlt öt óra, amikor elhagyta az épületet. Egy átlagos
napon, amikor nem szánt időt a borotválkozásra, még öt előtt



eljött, ami reggeli rutinjának hatékonyságát bizonyította. Az évnek
ebben a szakában odakint kellemes hőmérséklet és szinte nappali
világosság fogadta, bár a nap még nem kelt fel egészen. Télen, s
különösen a havas reggeleken, egészen más érzés volt munkába
indulni, ezzel együtt télen-nyáron szívesen gyalogolt, ami alkalmat
adott a gondolkodásra és a nap megtervezésére.

Szokott útvonala balra vezetett, fel a Beacon Hillen – ami
valóságos domb volt, nem csupán egy bájos név a környékre. A
Grove Streeten átváltott a párhuzamos Myrtle Streetre, ahol tovább
kapaszkodott felfelé. Szokás szerint nem sok járókelővel
találkozott, amíg fel nem ért a gerincre, ahol mintegy varázsütésre
megjelentek a környék lakói: többnyire kutyasétáltatók és kocogók,
de néhány ingázó is. Mire elhaladt a Myrtle Street-i játszótér
mellett, már záporoztak rá a nyár hangjai. Talán egy nagyváros
kellős közepén járt, a levegőt mégis megtöltötte a tekintélyes
madárpopuláció csiripelése, trillázása, csipogása és csicsergése.

Séta közben se tudott megszabadulni a nyavalyás M&H
gondolatától. Azért aggasztotta ennyire, mert mindig is lappangó
félelemmel töltötték el az olyan tekintélyek, mint az
iskolaigazgatók, egyetemi dékánok, befolyásos professzorok és
még befolyásosabb sebészek – mindenki, akinek hatalmában állt
kisiklatni a teljes jogú tagsághoz vezető pályán. Tudta, hogy ez a
fóbia nem egészen racionális, hiszen nyolcadiktól végig osztályelső
volt, a szorongás élét azonban ez a tudat sem vette el. Az iskolában
és az egyetemen végig rettegett a hatalom letéteményeseitől, s ez
csak rosszabbodott a rezidensképzés idején, hogy a második
évében érje el a kiteljesedést, amikor váratlan és nemtelen
támadások érték.

Mint kiderült, 110 százalékos elkötelezettsége a sebészei iránt
nem csak Leslie-vel fenntartott kapcsolatát mérgezte meg.

Mire lejárt az első éve, nem kis szörnyülködésére tudatosult
benne, hogy akadnak, akik túlbuzgónak találják – különösen az
olyan, önmaguk fontosságával eltelt sebészek körében, mint dr.
William Mason. A rezidensek akkori főnöke, Dan Workman félre is
vonta, hogy elmagyarázza neki, mennyivel jobban járna mindenki,
ha kicsit visszafogná magát. Anélkül, hogy neveket említett volna,
közölte, hogy vannak az orvosi karban, akik szerint túlságosan
okos, túlságosan becsvágyó és túlságosan törekszik az elismerésre,



ezért nem ártana alázatot gyakorolnia.
A paradox helyzet teljes értetlenséggel töltötte el, amíg meg

nem értette, mi az ellenséges érzelmek valódi oka. Már elsőéves
rezidensként elkezdte beleártani magát bizonyos sebészek privát
ügyeibe, amikor túlságosan nagy figyelmet szentelt a részleteknek.
Alaposságának hála tévedhetetlen érzékkel azonosította a rejtett
problémákat, amikor ellenőrizte a rutin állapotfelmérések
eredményét. Ezek a felfedezések nem csupán az adott műtéti
beavatkozás lefújásához vezettek, de arra is utaltak, hogy a
páciensek felvételekor hanyag munkát végeztek, aminek az
érintettek természetesen a legkevésbé sem örültek. S mint oly sok
esetben, ezúttal is a hírvivőre haragudtak.

Eleinte egy legyintéssel letudta a problémát. Magabiztosságát
táplálta a tudat, hogy a páciens érdekeit helyezte előtérbe, ahogy
minden orvosnak kellene. A kritikusok legfeljebb annyit értek el
nála, hogy még nagyobb odafigyeléssel végezte a munkáját, ám
miközben minden elszántságával a kiválóságra és a páciensek
érdekeinek védelmére törekedett – amiről a rutinellenőrzések
mellett a felmérések során tanúsított erőfeszítése és alapossága is
tanúskodott –, egyre több időt töltött a kórházban. Mindig bent
volt, mindig elérhető volt, még ügyeleten kívül is. Ha egy rezidens-
társa1  arra kérte, hogy fedezze, mindig megtette. Még szabadnapot
se vett ki, amíg a vezető rezidens szó szerint nem utasította rá.

Tudta, hogy ezzel folyamatosan megszegi a Posztgraduális
Orvosképzés Akkreditációs Tanácsa, az ACGME
munkaidőkorlátokra vonatkozó előírásait, mégis úgy vélte, hogy
amíg a betegbiztonságot tartja szem előtt, a racionalizálási
törekvések nem vonatkoznak rá. Kevés alvással beérte, ritkán
érezte magát kimerültnek, a rezidensek több mint felével
ellentétben még nem házasodott meg és nem voltak gyerekei.
Akkoriban még úgy gondolta, hogy Leslie is megérti és támogatja.

Végül valaki ráirányította a sebészi rezidensprogramot vezető
dr. Edward Cantor figyelmét sajátos munkaetikájára. Az ennek
eredményeként született szóbeli figyelmeztetés csak néhány napig
tartotta vissza, mielőtt visszatért a rendes kerékvágásba, ám
ezután, ahogy mondani szokták, a szar kicsapott a ventilátorból.
Két alkalommal is a Sebészrezidensi Tanácsadó Testület elé citálták,
amit különösen kínossá tett a tény, hogy rezidenstársai szavazatai



alapján ő is a testülethez tartozott, így lényegében önmagát
vádolta. Első alkalommal újabb figyelmeztetést kapott azon az
alapon, hogy viselkedésével veszélybe sodorhatja a kórház teljes
képzési programját, amennyiben a média megneszeli.

Néhány hétig próbált uralkodni magán, de csak nehezen ment. 
A kórház kezdett olyan lenni számára, mint egy rögeszmés 
függőség. Nem tudta magát távol tartani tőle. Három héttel később 
újra a Sebészrezidensi Tanácsadó Testület előtt, az orvosi kar által 
delegált tagok dühének kereszttüzében találta magát. Legnagyobb 
döbbenetére ez alkalommal, a három csapás elve alapján már 
kirúgással fenyegették – próbaidőt kapott, de még egy kihágás 
után szedhetné a sátorfáját.

Akkor tényleg visszavett egy kicsit. Kivételes gonddal járt el és
mindenféle kreatív stratégiát dolgozott ki – például kicsekkolt a
kórházból és távozott az egyik ajtón, csak hogy visszatérjen a
másikon. Szerencséjére, ahogy telt az idő, a fenyegetés éle is
megkopott. Mire végzett a harmadik évével, már nem kellett
különféle machinációkkal elterelnie magáról a figyelmet, mert nem
tapadtak rá olyan szorosan, mint a kezdő rezidensekre. Amikor
nem ment el szabadságra, már fel sem tűnt senkinek.

Most pedig, 5.26-kor belépett a Stanhope Pavilion főbejáratán.
Ahogy mindig, beleborzongott az izgatottságba. Mindennap új
tapasztalat várta; mindennap látott valamit, amit korábban soha;
mindennap beépített valami új tudást, ami jobb orvossá tette.
Amint belépett a kórházba, úgy érezte, mintha hazatért volna.
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Minden reggel, miután a forgóajtón át megérkezett, legelőször
beszállt a liftbe, és felment a sebészet intenzív osztályára, mely a
negyediken, a műtőkkel egy emeleten feküdt. A SICU
meglátogatása mindig első helyen szerepelt a listáján, akár otthon
aludt, akár a kórházi pihenőben (amit szintén a negyediken
alakítottak ki). Az intenzív osztály lakói érthető okokból a kórház
legbetegebb és leginkább kiszolgáltatott pácienseinek számítottak.

Ahogyan a Stanhope műtőit, az intenzív osztály kórtermeit is
sugárirányban, üvegfalakkal elválasztva alakították ki, középütt az
ügyeletespulttal, ahol a nővérek pusztán a fejük elfordításával
ráláthattak bármelyik helyiségre. Az éjszakás ügyeletet Carol
Jensen, képesített vészhelyzeti szaknővér vezette. Nem tűrt
ellentmondást, ahogy a többi főnővér sem, főként, ha elfáradt –
márpedig az ügyelet végére mindig elfáradt. Nem sok keményebb
meló akadt a kórházban.

– Megjött az én napsugaram, dr. Rothauser – nézett fel Carol a
kör alakú nővérpult mögül, amint belépett.

– Mindig jólesik az elismerés – válaszolt vidáman, ahogy
ledobta magát az egyik forgószékbe.

Pontosan tudta, mit ért Carol a hízelgő hasonlat alatt:
megérkezése az ügyelete végét jelezte, így nemsokára
hazamehetett. Ezzel együtt hízelgőnek találta a szavakat.
Nemegyszer hallotta a nővérektől, sőt magától Caroltól is, hogy ő
az asszisztensek kedvenc rezidense. Mindenki nagyra értékelte,
hogy állandóan rendelkezésre állt, és a napszaktól függetlenül
mindig vidáman tette a dolgát – éles ellentétben másokkal, akiket
egyenesen gorombává tett a kimerültség, márpedig az éjszakai
ügyelet mindenkit kimerített. Noah még akkor is készségesen
konzultált a belső kommunikációs rendszeren egy-egy páciens
kezeléséről, ha éppen a műtőben tartózkodott. A nővérek – s



különösen az olyan szakápolók, mint Carol – különösen nagyra
tartották az ilyen készséges és könnyen elérhető orvosokat, miután
a problémák sokszor gyorsan és váratlanul adódtak, nekik pedig
kritikus fontosságú döntéseket kellett hozniuk, különben a beteg
látta kárát. Carol ugyanakkor sosem említette s ezt szerencsére ő
maga sem sejtette –, hogy kisebb rejtély az ápolónők szemében.
Hiába tartozott a vonzó és független rezidensek közé, szikrányi
szexuális érdeklődést se tanúsított irántuk, és sosem tett kétértelmű
célzásokat sem, ami pedig szervesen hozzátartozott a kórházi
kultúrához.

Noah tekintetével végigszaladt az osztályon. Látta, hogy
minden kórteremben van nővér – némelyikben több is –, és
mindnyájan elfoglaltak. A páciensek kivétel nélkül ágyban
feküdtek, sokukat csak a lélegeztetőgép tartotta életben.
Megnyugtatónak és biztatónak találta a tényt, hogy egyetlen orvos
nincs jelen.

Látom, fantasztikusan kézben tart mindent – jegyezte meg. A
nővérek már csak ezért is kedvelték: elismerte szerepüket és
munkájukat. Gyakran odáig merészkedett, hogy a nővérek végzik
a kórházi munka kilenctizedét, és a rezidensek csak azért vannak,
hogy nekik segítsenek.

Nyugodtabb éjszakánk volt, mint szokott – sóhajtott fel Carol.
Valami gond, amiről tudnom kéne? – Noah visszafordult

figyelmével a főnővér felé, és meglepetten látta, hogy őt bámulja.
Nem hinném – felelte Carol. – Hadd kérdezzek valamit.

Hogyan lehet, hogy mindig tiszta és frissen vasalt a köpenye?
– Gyakran cserélem – felelt nevetve Noah.
– Miért is?
– A páciensek biztos értékelik. Én értékelném, ha az lennék.
– Érdekes. – Carol megvonta a vállát. – Talán igaza van.
– Ma kap egy rakás új rezidenst…
– Ne is emlékeztessen rá.
Július 1-jével nehéz időszak kezdődött a nővérek számára,

különösen az intenzíven, ahol az elsőéves rezidensekre sok
tanulnivaló várt. Az első egy-két hétben a szakápolók gyakran
viccelődtek azzal, hogy legalább annyi figyelmet kell szánniuk a
rezidensekre, mint a páciensekre, ha nem akarják, hogy baj legyen.

– Csak szóljon, ha bármi gondja van – mosolyodott el Noah.



Carol elnevette magát. Gondok mindig is vannak, mindig is
lesznek.

– Mármint a megszokott dolgokon felül – tette hozzá Noah.
Az osztályon két saját betege is feküdt, mindkettő katasztrofális

eset, akiken az állami kórházban olyan műtéti beavatkozást
hajtottak végre, amit most neki kellett újra elvégeznie. Mindkét
pácienst helikopter hozta a BMH-ba; mindkettőt lélegeztetőre
kapcsolták. Beszélt a róluk gondoskodó ápolónőkkel, majd vetett
egy pillantást magukra a páciensekre – különös tekintettel a
varratokra és kanülökre –, mielőtt átfutotta az ágyuk végébe
akasztott beteglapokat. Mindezzel percek alatt végzett, mégis
minden részletre kiterjedt a figyelme. Még a második kórteremben
tartózkodott, amikor kezdtek megérkezni a SICU-ra beosztott
rezidensek; arcukon teljes kimerültség tükröződött.

A rezidensek tekintetében a SICU felért egyfajta miniatűr
ENSszel. A vészhelyzeti ellátás önálló szakággá nőtte ki magát,
saját rezidensprogrammal, miközben rotációban továbbra is
megfordultak itt az elsőéves rezidensek, hogy gazdagabbak
legyenek a csak itt megszerezhető tapasztalatokkal. Ugyanez
vonatkozott az aneszteziológusokra is. Mindez azt jelentette, hogy
Noah-ban jókora adag diplomáciai érzéknek kellett lennie, hiszen
gyakorlati szempontból nem volt sem a vészhelyzeti, sem az
aneszteziológusrezidensek főnöke.

Lorraine Stetson és Dorothy Klim sebészrezidenseket az előző 
hónapban helyezték az intenzív osztályra, s miután meglátták 
Noah-t, azonnal csatlakoztak hozzá. Jóllehet a női sebészrezidensek 
száma az elmúlt évtizedben drámai módon megnőtt, még 
ritkaságszámba ment, hogy az intenzív osztályra beosztott 
mindkét rezidens nő legyen. Lorraine, a korábbi elsőéves rezidens 
mostanra csodálatos módon másodéves rezidenssé lényegült át, 
miután július 1-jét írtak. Hasonlóképpen, Dorothy egy csapásra 
harmadéves lett. Noah jól kijött mindkettőjükkel, bár Dorothy 
társaságában gyakran kényelmetlenül érezte magát. Nem tudta 
pontosan, miért, de gyanította, hogy ehhez a nő megjelenésének 
lehet köze – az ő szemében inkább tűnt sugárzó szépségű 
filmsztárnak, aki történetesen sebészrezidenst játszott, még ha 
magában el is ismerte, hogy ez határozottan szexista hozzáállás.

– Sajnálom, hogy nem voltunk itt, amikor bejött – szólította



meg Dorothy.
– Miért? – kérdezte Noah. – Minden a legnagyobb rendben, a

műszak csak hatkor kezdődik.
– Akkor is, szerintem attól a pillanattól a rendelkezésére kellene

állnunk, amint megérkezik.
– Nem gond. Most az a fontos, hogy átadják a stafétabotot egy

vadonatúj elsőéves rezidensnek, név szerint Lynn Pierce-nek.
Továbbá Ted Aronsonnak, akit nyilván ismernek. Szeretném, ha
szólnának, amennyiben bármilyen gond adódik, különösen Pierce
kisasszonnyal. – Azok az elsőéves rezidensek, akik egyből az
intenzívre kerültek, mielőtt még máshol tapasztalatot szerezhettek
volna, mindenki életét megnehezíthették.

– Múlt éjjel találkoztunk Lynn-nel a váltóbulin – jegyezte meg
Lorraine. – Szerintem nem lesz vele gond. Alig várja, hogy
bedobják a mély vízbe. Ezt ő maga mondta. Szerencsésnek érzi
magát.

A sebészeti osztály mindig a közeli Boston Marriott Long
Wharf Hotelben rendezte meg a híres váltóbulit, és mindig június
30-án este, a hét bármely napjára is esett. A parti elsődleges célja az
volt, hogy egy örömteli eseményen vegyenek búcsút az
ötödévesektől, többek között olyan pimasz kis házi videókkal,
melyek úgy űztek gúnyt a BMH személyi állományából, hogy
valójában lerótták tiszteletüket előttük és az intézmény előtt. Noah
a kötelező jelleg miatt részt vett az eseményen, ahogyan a korábbi
váltóbulikon is, de nem igazán élvezte. Annak érdekében, hogy
ellazuljon és közvetlenebb legyen, ivott néhányat, ezért ma reggel
nem igazán érezte magát a csúcson.

Noha a váltóbulin a távozó rezidenseket ünnepelték, arra is
alkalom nyílt, hogy köszöntsék azt a huszonnégy elsőévest, akik
nemsokára csatlakoztak a BMH nagy családjához. A
huszonnégyből csak nyolcan érkeztek azért, hogy elvégezzék a
teljes ötéves sebészeti képzést. A többiek csak egy-két évet
maradtak, mielőtt továbbléptek valamelyik sebészeti szakág,
mondjuk az ortopédia vagy az idegsebészet felé.

Az este folyamán – noha ilyenkor mindig úgy érezte magát,
mint a partra vetett hal – Noah igyekezett megismertetni magát
néhány új sebészrezidenssel, akik közül többeket már ismert a
felvételi beszélgetésekről. Közéjük tartozott Lynn Pierce is, aki nagy



benyomást tett rá, csak éppen hasonló módon, mint Dorothy. El is
tűnődött azon, hogy a szexuális vonzerő lassan kezd
alapkövetelmény lenni a szakmában.

– Marad a SICU-vizitre? – kérdezte Dorothy.
– Nem – felelte Noah. – Úgy látom, nincs rám szükség, és a

délelőtti fogadás előtt még van épp elég dolgom. Maguk is ott
lesznek, ugye? Ne feledjék, mindenkire számítunk.

– Ki nem hagynánk – mosolygott Dorothy. – Hacsak addig
ránk nem szakad a SICU teteje.

– Arra ne számítsanak. Akkor ott találkozunk.
A hivatalos fogadás éppúgy kötelező programnak számított,

mint a váltóbuli, csak kevésbé volt szórakoztató. Elvileg itt
köszöntötték az elsőéveseket, Noah azonban egyre inkább olyan
alkalomnak látta, melyet megragadva a klinika nagykutyái
terjengős szónoklatokat tarthattak. Az évek során megtanulta,
hogy a tudományos képzés orvén sokan önmaguknak akarnak
érdemeket és nevet szerezni, ami alól a BMH sebészeti osztálya sem
jelentett kivételt. Az orvosi hierarchiában, de különösen a sebészet
területén ádáz vetélkedés folyt, ami egy pillanatra sem lanyhult.
Szerencsére úgy érezte, hogy ezen a téren nem áll rosszul.

Ahogy az eddigi négy ünnepséget, amelyeken korábban vett
részt, ezt az alkalmat se várta. Talán csak a legelső különbözött,
amikor mielőbb meg akarta kezdeni a rezidensi képzését. Annyira
vágyott rá, hogy szinte elviselhetetlennek találta azt az öt évvel
korábbi júniust. Úgy tűnt, mintha egy kehes csiga lassúságával
vánszorognának a napok, pedig ekkoriban találta a Revere Street-i
lakást és költözött be Leslie-vel.

Az ő szempontjából az idei ceremónia a szokásosnál is
kimerítőbbnek ígérkezett. Ezúttal nem húzódhatott a háttérbe és
burkolózhatott passzivitásba, mint a megelőző négy évben. Mint új
vezető rezidenst, dr. Carmen Hernandez, a sebészet főorvosa
felkérte, hogy szóljon néhány szót. Sajnos erre csak azután került
sor, hogy a főorvos és a sebészeti rezidensprogram igazgatója, dr.
Edward Cantor mindenkit elcsigázott a szakma történetét és
fontosságát, valamint a BMH modern orvoslásban betöltött
szerepét taglaló hosszú és unalmas szónoklatával. Noah tudta,
hogy mire bemutatják, a hallgatóság már a kómához közeli
állapotba kerül.



Természetesen azt is tudta, hogy ennek ellenére szólnia kell az
újoncokhoz, hiszen napi szinten mégiscsak ő lesz a főnökük. A
sebészeti rezidensprogram ugyanolyan egyszerűen épült fel, mint
egy középkori társadalom. Az elsőéves rezidensek voltak a
jobbágyok, vagy házi szóhasználattal élve, a „bakák”, Noah a
hűbéruruk, Hernandez pedig maga a király. A rezidensek minden
évben feljebb léptek a merev hierarchiában, hogy több előjoggal és
felelősséggel járó posztot kapjanak.

Sosem szeretett szerepelni, különösen nem az ilyen formális
alkalmakon. Kötetlen körülmények között, ha nem is brillírozott,
de jól boldogult. Idesorolta többek között a kórházi viziteket is,
amelyeken – a szakirodalomban való jártasságának hála –
bármikor alá tudta támasztani az álláspontját. A nyilvános
szónoklatok éppen maximalizmusa miatt aggasztották: mindig a
szakmai kiválóságra tört, amit ilyenkor érthető módon veszélyben
érzett. Leginkább attól rettegett, hogy egy váratlan pillanatban
semmi sem jut majd az eszébe, vagy akaratlanul mond valami
égbekiáltó ostobaságot, ami nem feltétlenül racionális félelem, ám
ettől még nem kevésbé valóságos – hasonló ahhoz, amit a
váltóbulihoz hasonló társasági összejövetelek kapcsán érez. A
helyzetet tovább rontotta, hogy minden energiáját felőrölte az új
posztjára történő felkészülés, így a beszédjére már nem maradt
ideje. Rögtönöznie kellett, ami csak növelte annak valószínűségét,
hogy leégeti magát a sebésztársadalom színe-java előtt.

Miután még jóval hat előtt elhagyta a SICU-t, lifttel felment a
nyolcadikra, az általános sebészeti osztályra. A kezdő és gyakorló
rezidensek beosztásával csak fél hétre kellett elkészülnie, így
maradt ideje ránézni az éjszakai ügyeletesre, Bert Shriverre, erre a
szolid és megbízható rezidensre. Ahogy mindenki, Bert is nagyot
lépett előre az éjszaka folyamán, legalábbis névleg. Immár ötödéves
rezidensnek vallhatta magát. Sietve végigszaladt az éjszakai
műszakon. Két sebészeti beavatkozásra került sor, két
vakbélműtétre. Mindkét páciens a sürgősségiről került át, de már
jól érezte magát. A fekvőbetegek körében sem adódott semmilyen
gond. A belgyógyászatról valaki tanácsot kért egy pácienssel
kapcsolatban, akinek be kellett volna kötni az infúziót, de nem
találtak nála felszíni vénát.

– Ott lesz a fogadáson, ugye? – Mint új vezető rezidensnek,



Noah-nak kellett összeterelnie a népet.
– A világ minden kincséért sem hagynám ki – vigyorgott Bert.

– Alig várom, hogy hallhassam a magas röptű eszmefuttatását.
Noah kecsesen felemelte a középső ujját, miközben

megsemmisítő pillantást vetett rá.
Miután még mindig maradt ideje a nagyvizetek megkezdése

előtt, a nővérpult telefonjáról felhívta a műtőt, hátha beütemeztek
valamit a háta mögött. Előző este, a váltóbuli előtt is megtette ezt,
de úgy értesült, hogy 10.30-ig semmilyen műtéti beavatkozást nem
végeznek. Leginkább amiatt aggódott, hogy valamikor éjjel mégis
beütemeztek egy műtétet, amihez szükség lehetett rezidensekre,
akikről neki kellett gondoskodnia. Örömmel értesült arról, hogy
nem került fel a listára új beavatkozás. Így talán a teljes sebészeti
állomány részt vehetett az új rezidensek köszöntésén, ami
egyrészről remek hír, másfelől viszont további ok a szorongásra.
Lámpalázát a legkevésbé sem enyhítette a tudat, hogy a
szokásosnál is több nézője lesz.

Következő lépésként ellenőrizte a három pácienst, akiket
korábban ő operált. Fontosnak érezte, hogy napjában legalább
kétszer meglátogassa őket, s ezáltal közvetlen, személyes
kapcsolatot alakítson ki velük. Noha a vizitek során találkozott
velük, ez mégiscsak más volt, mint amikor az egész rezidenscsapat
mögötte állt. Még sosem feküdt kórházban, de úgy érezte,
páciensként nagyra értékelné, ha az orvosa mindennap szánna rá
néhány bizalmas percet. Részben annak is köszönhette
népszerűségét, hogy ekkora jelentőséget tulajdonított a
kommunikációnak.

A három páciensből kettő még aludt, amikor belépett a
szobájukba, ezért neki kellett ébresztenie őket. Sebészrezidensként
az első néhány évben nem keltette fel a pácienseket, azt gondolván,
hogy szívességet tesz nekik, ha hagyja őket aludni – amíg aztán
egy páciens le nem teremtette ezért. Úgy tűnt, a betegek tényleg
értékelik a személyes találkozásokat.

Mindhárom páciens jól érezte magát; az egyiket aznap délután
haza is engedték. Vele kicsit hosszabb időt töltött, hogy tudassa, mit
csinálhat és mit nem, miközben megnyugtatta, hogy az utókezelés
során vele tartja majd a kapcsolatot, nem valamelyik másik
rezidenssel. A férfi, mint a BMH régi páciense, tudta, hogy mennek



itt a dolgok – a rezidenseket idővel más szakterületekre irányították
át, így nem követték nyomon az előző rotációkban kezelt
pácienseiket. Noah már csak azért is a kivételek közé tartozott,
mert minden idejét a kórházban töltötte, amit a házasságban élő
rezidensek egyszerűen nem tehettek meg. Ráadásul őt legkevésbé
sem zavarta a pluszteher, sőt értékelte a lehetőséget a
kapcsolatépítésre.

A vizitek szokatlanul gördülékenyen zajlottak, elsősorban mert
nem találkoztak olyan problémás esetekkel, melyek későbbi
ellátása kapcsán hosszas vita alakult volna ki. Szombat lévén a
sebészek is csak nagy ritkán bukkantak fel, hogy a
fontoskodásukkal tönkretegyék a vizitet. Ilyenkor csupán a
panaszokat kellett feljegyezniük, amit meg is tettek, majd miután
meghatározták az esetleges későbbi teendőket, már tovább is
léptek a következő páciensre.

A reggeli vizit már csak azért is gyors ütemben haladt, mert az
esetek ismertetését végző elsőévesek egy csapásra másodévessé
léptek elő, akik már jól ismerték a dörgést. Az esetek tálalása a
könnyebben tanulható készségek közé tartozott, s mint ilyet,
mindnyájan elsajátították – leszámítva Mark Donaldsont, aki
nyilvánvaló módon vagy nem készült fel, vagy ami még rosszabb,
egy év alatt sem tanulta meg megragadni a lényeget. Noah
megkímélte őt a szégyentől, hogy erre a tényre ott helyben
rámutasson, pedig sokan kínvallatás szintjére emelték ezt a
pedagógiai módszert. Már elsőéves korában is utálta a nyilvános
megszégyenítést, pedig ő maga csak nagy ritkán állt a pellengéren.
Olyannyira, hogy megesküdött rá: ha egyszer olyan magasra
emelkedik a ranglétrán, ő sosem fog élni vele. Abban a hitben,
hogy a meggyőzés messze eredményesebb tanítási módszer, mint a
megalázás, azt tervezte, hogy egy alkalmas időpontban – talán a
nap későbbi részében – félrevonja Markot, és a szívére beszél.

Mivel szombat volt, és a viziteket gyorsan letudta, maradt némi
szabadideje. A fogadás csak fél kilenckor kezdődött, addig maradt
teljes másfél órája. Miután a többi rezidenst is emlékeztette a
megjelenés fontosságára, majd a három páciens állapotával
kapcsolatos újabb jegyzeteit felvitte az elektronikus beteglapokra,
lifttel leutazott a harmadik emeleti adminisztrációra.

Szöges ellentétben a kórház többi, 24/7-ben dolgozó



részlegével, az adminisztrációs osztályt ezen a szombati reggelen
szinte teljesen elhagyatottan találta.

A sebészi rezidensprogram irodáját vette célba, ami a
szőnyeggel borított folyosó túlsó végén nyílt, ahogy a különféle
szakágak posztgraduális oktatási irodái is. Amint az ajtóhoz ért,
előhalászta a zsebében rejtegetett egyetlen kulcsot, melyet néhány
nappal korábban a kötelességtudó dr. Claire Thomas
hagyományozott rá, aki távozó vezető rezidensként korábban
áthághatatlannak gondolt korlátokat hágott át – eddig ő volt az
első afroamerikai nő, aki a BMH vezető rezidense lehetett, mától
pedig az első afroamerikai nő, akit felvettek a BMH sebészeti
karára. Tudta, hogy nem lesz egyszerű a nyomdokaiba lépni,
hiszen dr. Thomast mindenki kedveli és tiszteli, beleértve dr.
Masont is. Őt bezzeg sosem fenyítette meg a Rezidensi tanácsadó
Testület előtt a program igazgatója, dr. Cantor.

Használta a kulcsot, átlépett a küszöbön, és bezárta maga
mögött az ajtót. Egy pillanatra megállt, ahogy végighordoztta
tekintetét az irodán. Öt íróasztalt látott. Egyet Marjorie
O’Connornak, a sebészi rezidensprogram menedzserének, aki a
bürokrácia fennmaradásáért felelt; egy kisebbet koordinátorának,
Shirley Berensennek, aki elsősorban arra ügyelt, hogy az összetett
követelményrendszer betartása révén a program megőrizze
akkreditációját, és a rezidensek elérjék fejlődésük mérföldköveit.
Egy másik asztalnál ült Candy Wong, szintén koordinátor, aki a
rezidensek beosztásának és ügyeleti rendjének nem kevésbé
bonyolult rendszerét felügyelte. Wong kisasszony is azok közé
tartozott, akiknek a figyelmét mindenáron igyekezett elkerülni,
míg elsőéves túlbuzgósága miatt kicsapással fenyegették – ezúttal
viszont az ő figyelmét nem kerülte el a helyzet iróniája, hogy
immár közvetlen munkakapcsolatban álltak.

A maradék két íróasztal látványosan kisebb helyet foglalt, mint
a koordinátoroké. Az egyik a titkárnőt, Gail Yeagert szolgálta, a
másik őt magát. Ahogy szembesült ezzel, mosolyognia kellett. A
sebészeti rezidensprogramban nem akadt náluk elfoglaltabb
ember, akik mégis a legkevésbé impozáns munkakörülmények
között dolgoztak. Noah szemében a legnagyobb csapást mégsem
az íróasztala mérete jelentette, sokkal inkább a tény, hogy teljesen
védtelen helyre, középre került, így legfeljebb munkaidő után és



hétvégeken élvezhette a magánszféra áldásait. Olyan beszélgetésre,
amilyet Mark Donaldsonnal tervezett, ez a hely a legkevésbé sem
felelt meg.

Két nappal korábban, amikor Claire átadta neki a sebészi
rezidensprogram irodájának kulcsát, áthozta irodaszereit, s velük
tekintélyes mennyiségű papírmunkát, köztük kezdetleges
javaslatait arra nézve, hogy az elsőéves rezidenseket mely
mentorok alá rendelje. Bár ő maga nem vette több hasznát a
mentorának, mint hogy néhányszor nála vacsorázott, még mindig
úgy gondolta, hogy a programnak megvannak az érdemei.
Biztosan több elsőéves rezidens is akadt, aki nehezen illeszkedett be
a sebészetre. A rezidenst legalább akkora távolság választotta el az
egykori orvostanhallgatótól, mint eget a földtől.

Miután helyet foglalt íróasztalánál, kihasználta az elhagyatott
iroda természetellenes nyugalmát: elővette az elsőéves rezidensek
listáját, majd az orvosi kar azon tagjaiét, akik önként jelentkeztek
mentornak, és megpróbálta társítani a neveket. Hamar egyértelmű
lett, hogy csak a megérzéseire hagyatkozhat, miután nem sok
mindent tud az újoncokról – bizonyosan csak a nemüket és az
orvosi iskolájuk nevét. Az orvosi kar tagjait ezzel szemben jól
ismerte – némelyeket talán túlságosan is.

Miután elvégezte, amit lehetett, nekiállt leszervezni a számtalan
találkozót és konferenciát. Különösen odafigyelt a tudományos
előadásra, miután ezt rendezték meg először az ő égisze alatt,
méghozzá nem egészen egy hét múlva. A tudományos előadást
minden pénteken fél nyolckor tartották, s neki nemcsak az első
találkozó témáját kellett meghatároznia, de az előadó személyét is.
Hát, legalább addig se gondolt a még nyugtalanítóbb és
problémásabb M&H Konferenciára.

Gyorsan szaladt az idő – mielőtt észrevette volna magát, már
jelzett is a mobilja, hogy visszarángassa a valóság talajára. Negyed
kilencre járt. Arra a ritka esetre állította be a riasztást, ha nem
hívnák vagy írnának rá valamilyen probléma miatt, ami a nap
bármelyik percében megtörténhetett. Különösen kora reggel
számíthatott rá, hogy valahol szükség van a jelenlétére. Ha a
sebészeti szinten marad, nyilván meg is találták volna valamivel, itt
azonban, ebben a kivételes békében és nyugalomban gyorsan
haladt: mostanra felvázolta az első három tudományos előadást, és



e-mailt küldött az általa alkalmasnak tartott előadóknak, hogy a
közreműködésüket kérje.

Miután végzett a papírmunkával, az ajtó felé indult. A Wilson
épületben kialakított Fagan előadóterem felé tartott, melyet a
Stanhope második emeletéről a gyalogoshídon közelíthetett meg.
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– Köszönöm, és üdvözlöm önöket a világ legjobb sebészeti
rezidensprogramjában. – Dr. Edward Cantor szikár kis mosollyal
ismerte el, hogy talán túlzott egy kicsit. Magas, vékony és
szögletes, emellett fitt és magabiztosan intelligens fickó volt, aki
most magához vette jegyzeteit a Fagan előadóterem pulpitusán,
mielőtt helyet foglalt a széken, ahonnét húsz perccel korábban állt
fel. Az emelvényen öt ilyen sorakozott. A többit dr. Carmen
Hernandez, a sebészet főorvosa, valamint dr. William Mason és dr.
Akira Hiroshi, a sebészeti rezidensprogram társigazgatói foglalták
el. Az ötödik hely tüntetően üres maradt.

Az elsőéves rezidensek köszöntése terv szerint, pontban fél
kilenckor kezdődött. Amikor Noah néhány perccel kezdés előtt
megérkezett a második emeletről és letekintett az előadó katlanába,
dr. Hernandezt látta a pulpitusnál, amint kivárta a 8.30-as
időpontot. A főorvos a szokásai rabja volt, különösen az időpontok
tekintetében. Az előadót úgy alakították ki, mint bármelyik társát
az orvos egyetemeken: a félkörívben emelkedő széksorok ókori
görög vagy római színházat idéztek. A terem kis híján megtelt; a
huszonnégy frissen érkezett és tudásvágytól buzogó elsőéves
rezidens az első sor közepén foglalt helyet. Noah-hoz hasonlóan
mindnyájan vakítóan fehér és ropogósra keményített köpenyt
viseltek. A meglepően hangos zsongás a helyiség kiváló
akusztikájáról tanúskodott.

Ahogy Noah lefelé ereszkedett az előadó félkörét három
cikkelyre osztó két lépcső egyikén, érkezése magára vonta a sebész
főorvos figyelmét, aki intett neki, és az üresen álló szék felé
mutatott. Noah lázas kézmozdulattal jelezte, hogy inkább a
hallgatóság soraiban ülne le. A döntést hirtelen sugallatra hozta
meg, amikor ráeszmélt, hogy az üres szék dr. Mason mellett áll.
Épp elég szorongást okozott neki, hogy egy zsúfolt



amfiteátrumban kell szónokolnia – nem akarta megfejelni azzal is,
hogy a létező legkényelmetlenebb széken ül. Inkább helyet foglalt
a tizenkettedik sorban, a folyosó közelében. A tény, hogy az üres
szék Cantor közelében árválkodott, szintén szerepet játszott a
döntésben. Mióta elsőéves korában a férfi elbocsátással fenyegette,
amiért túl sok időt töltött a kórházban, valahogy mindig feszengett
a jelenlétében.

A program az elvárásai szerint alakult. Dr. Hernandez csaknem
félórát beszélt, ami lehetőséget adott a gondolatainak, hogy
elkalandozzanak új felelősségi körének irányába. Hiába próbált
tudomást se venni az odalent pöffeszkedő Masonről, akinek arcán
unott viszolygás és érdektelenség ült – mint mindig, ha valaki más
állt a figyelem középpontjában –, azon kapta magát, hogy megint
a nyavalyás M&H Konferencia miatt aggódik, és azon tépelődik,
hogyan fog átnavigálni ezen az aknamezőn. Egész délelőtt sikerült
megfeledkeznie erről, de most Mason jelenléte ezt is lehetetlenné
tette.

Miután a főorvos kibeszélte magát, a programigazgató és
hasonlóan kiszámítható szónoklata következett – Noah csak azon
csodálkozott, hogy a hallgatóság még nem zuhant mély álomba.
Látta, hogy dr. Mason se tartja különösebben felvillanyozónak a
programot: hol a székével babrált, hol vaskos lábait keresztezte
egyik vagy a másik irányban.

Amint dr. Cantor leült, dr. Hernandez már fel is pattant, hogy
visszafoglalja a pódiumot. Miután magasságának megfelelően
lejjebb engedte a mikrofont, megköszörülte a torkát.

Most pedig szeretném bemutatni vadonatúj vezető
rezidensünket, dr. Noah Rothausert. – Azzal felé intett.

Noah felemelkedett, és lefelé indult a katlanba vezető meredek
lépcsősoron, miközben érezte, hogy a szőrszálak meredezni
kezdenek a tarkóján és a pulzusa lüktetve dörömböl a halántékán.
Szórványos taps hallatszott, néhány játékos megjegyzés és
könnyed kacaj kíséretében. Noah nemcsak a nővérek, de a
rezidensek körében is nagy népszerűségnek örvendett. Praktikus
okból: ha valakinek bármilyen indokkal le kellett lépnie, tudhatta,
hogy Noah naptól és napszaktól függetlenül mindig kész beugrani
a helyére.

Noah leszegte a tekintetét, és arra koncentrált, hogy orra ne



bukjon, mert azt a szégyent biztosan nem élné túl. Az előadó
lépcsősora nemcsak hogy természetellenes szögben ereszkedett
lefelé, de még korlátot se kapott. Miután leért, egyenesen a pulpitus
felé indult, miközben a vér mindinkább az arcába szökött. Dr.
Hernandez időközben visszatért a helyére.

Miután feljebb húzta a mikrofont, Noah még mindig
görnyedten hajolt közelebb, majd felemelte tekintetét, hogy
közvetlenül a huszonnégy elsőéves rezidenst vegye célba. Beszélni
kezdett, hangja azonban olyan túlvilági nyögésként hatott, hogy
meg kellett köszörülnie a torkát. Amikor újrakezdte, már
természetesebben csengett a hangja, legalábbis az ő fülében.

– Szeretném köszönteni önöket. – Ahogy szemkontaktust
létesített valamennyi új rezidenssel, kezdett megjönni az
önbizalma. – Hosszú beszéddel készültem, amelyben részletesen
ismertetni kívántam a sebészet történetét, de azt hiszem, ezt
kimerítően megtette helyettem az előttem szóló két kiváló
sebészprofesszor, akik mindketten a szakterületük
megkérdőjelezhetetlen tekintélyei. – Egy pillanatra elfordult, hogy
biccentsen Hernandez és Cantor felé, akik mindketten elégedetten
mosolyogtak, míg az előadótermen megkönnyebbült sóhajt szaladt
végig. Noah kerülte dr. Mason és dr. Hiroshi tekintetét, bár
Hiroshival semmi baja nem volt, lévén még sosem kerültek
kapcsolatba egymással.

– Ellenben szeretném elmondani, hogy most kezdik meg orvosi
képzésük legizgalmasabb és legmegterhelőbb szakaszát. Nekem
elhihetik. Szívesen mondanám, hogy az irodám ajtaja mindig
nyitva áll önök előtt, ha bármilyen gondjuk adódnak, de sajnálatos
módon nincs irodám.

A szórványos kuncogás általános derűvé terebélyesedett,
mintegy késői reakcióként a korábbi beszédek terjengősségére.
Noah is azon kapta magát, hogy mosolyog, bármennyi aggasztja a
lehetőség, hogy a humorosnak szánt megjegyzés sértheti dr.
Hernandez hiúságát. Egy gyors pillantással meggyőződött róla,
hogy a főorvos legalábbis mosolyog.

– Ha irodám nincs is – folytatta –, azért mindig a
rendelkezésükre állok. Ne legyenek szégyenlősek! Valahol biztos
megtalálnak. Itt a BMH-ban a sebészet igazi csapatmunka, és
mindenkitől el is várjuk, hogy csapatjátékos legyen. A beosztásuk



már készen áll, szóval miután a szomszédos Broomfield Hallban
megkapták a kávéjukat és fánkjukat, már kezdődik is a verseny.
Köszönöm, és legyen mesés évük!

Dr. Hernandezhez fordult, aki lassan felemelkedett. Köpcös
fickó volt, valamelyest hasonló dr. Masonhöz, csak kompaktabb
kiadásban, sötétebb és tömöttebb hajzattal, olajbarna bőrrel és
vaskos bajusszal. Dr. Mason magamutogatásával ellentétben belőle
higgadt erő és önbizalom sugárzott, amit mindig megőrzött,
bármilyen szakmai kihívással is szembesült.

– Remélem, nem bánja, hogy próbáltam kicsit könnyebbre
venni – súgta neki Noah.

– Egyáltalán nem – felelte dr. Hernandez. – Nem számítottam
rá, de ettől csak még mulatságosabb volt. Ami viszont az irodáját
illeti…

– Az íróasztalomat – igazította ki Noah. – A kettő nem
ugyanaz.

– Értem. – Dr. Hernandez figyelmét máris elvonta egy sebész,
aki félrevonta egy rövid konzultációra.

Noah észrevette, hogy több új rezidens, köztük Lynn Pierce is
lefelé indul a lépcsőn, egyenesen felé. Nem tudta nem észrevenni,
hogy Lynn élénksárga nyári ruhát visel a köpenye alatt. Némi
pánikkal tekintett a vészkijárat felé, de mielőtt elmenekülhetett
volna, kopogtatást érzett a vállán. Amint megfordult, szemben
találta magát egy műtősruhát viselő nővérrel, akit látásból ismert,
de még sosem beszélt vele.

– Dr. Rothauser. Helen Moran vagyok.
– Helló, Helen – köszönt Noah.
– Nem akarom rabolni az idejét. Tudom, hogy nagyon

elfoglalt, de szerettem volna néhány szót váltani önnel a Bruce
Vincent-ügyről. Azon kevesek közé tartozom, akik nem ismerték
személyesen, csak a betegfelvételen találkoztunk. Úgy hírlik, azért
halt meg, mert az övével párhuzamosan egy másik műtét is zajlott.
Igaz ez?

Noah vett egy nagy levegőt, miközben kétségbeesetten
próbálta rendszerezni a gondolatait és kitalálni, mit is mondjon.
Legszívesebben nem mondott volna semmit, sőt gondolni sem
akart Bruce Vincentre, de ahogy szembesült Helen Morgan
méltatlankodó tekintetével, ez az opció szóba se jöhetett. Úgy tűnt,



máris beterelik arra az aknamezőre, amitől előre rettegett. Mintha
nem lenne elég, hogy a sajtóban kritikus cikkek jelennek meg az
ilyen párhuzamos műtétekről.

– Még nem jártam utána az ügynek… – próbálkozott.
– Remélem, az eset előkerül a legközelebbi M&H Konferencián.
– Ebben biztos vagyok – bólintott Noah. – Feltétlenül

foglalkoznunk kell ezzel a tragikus esettel, hogy levonjuk a
megfelelő következtetéseket, és elkerüljük, hogy ilyesmi még
egyszer előfordulhasson.

– Dr. Mason egyszerre két pácienst is ellátott? Mert én ezt
hallottam.

– Utána kell néznem, addig nem adhatok biztos választ –
kerülte meg az egyenes választ Noah.

– Remélem, így is lesz. Történetesen tudom, hogy pontosan ez
történt, és személy szerint azt gondolom, hogy ezt a praktikát sem
itt, sem másutt nem szabadna folytatni. Én betiltanám. Ilyen
egyszerűen.

– Én sem kedvelem – bólintott Noah –, de ha most megbocsát,
át kell mennem a Broomfield Hallba.

Míg Helen Morannel beszélt, a korábban látott elsőévesek
odaértek hozzá és körülállták, így amint elszabadult, máris
záporoztak rá a beosztással kapcsolatos kérdések. Noah
mosolyogva emelte fel kezét, mintha védekezni próbálna, közben a
kijárat felé mutatott.

– Mi lenne, ha átmennénk a szomszédba és innánk egy kávét?
Esküszöm, válaszolok az összes kérdésre.

Miközben elnézte a kijárat felé visszavonuló Helent, máris
úabb kopogtatást érzett a vállán, ezúttal sokkal erőteljesebben
olyannyira, hogy előre kellett lépnie, mielőtt elveszítette az
egyensúlyát. Némi bosszúsággal pördült meg, hogy szóvá tegye a
dolgot, azután vissza is nyelte a szavait. Dr. Mason állt előtte. A férfi
arcán az unalom átadta helyét a gúnyos megvetésnek.

– Hallottam, mit mondott annak a nőnek – mordult rá Mason.
– Hadd mondjak én is valamit, barátom! Jobban teszi, ha vigyáz
ezzel a Vincent-esettel, különben megütheti a bokáját.

Az. igaza hangsúlyozására Mason többször is megbökte
mellkasát vaskos mutatóujjával.

– Hogyan? – sikerült kinyögnie Noah-nak. Tisztán hallotta a



másikat, csak kellett egy lélegzetvételnyi idő, amíg feldolgozta a
fenyegetését.

– Jól hallotta, maga buzgómócsing. Ne merje ezt a Vincent-
esetet arra használni, hogy a párhuzamos beavatkozások ellen ágá.
Ha megteszi, szemben találja magát a BMH legbefolyásosabb
sebészeivel, akik nem győzik kielégíteni a szolgálataikra
mutatkozó igényeket. Hallja, amit mondok? S még valami: az
öltönyösök az igazgatóságon pontosan ugyanezt gondolják, mert
mégiscsak a mi bevételünkből tartják fent ezt a kócerájt.
Megértette?

– Nos, igen – sikerült kinyögnie Noah-nak. Belenézett Mason
rezzenéstelen és sötét szemébe. A férfi nyakán kidagadtak az
izmok, mintha győzné visszafogni magát. – A magam részéről
alaposan kivizsgálom az ügyet, és részrehajlás nélkül az érintettek
elé tárom. Ez minden.

– Baromság. Ne akarjon hülyére venni! Hiába csűri-csavarja a
dolgot, az altatóorvos cseszte el, amikor rossz anyagot adott be, és
maga a páciens, amire meg a felvételisnek kellett volna rájönnie. Ne
lihegje túl ezt az ügyet, különben kereshet magának másik
munkahelyet, erre megesküszöm.

– Nem csűrök és csavarok semmit. – Noah kezdte visszanyerni
a magabiztosságát. Ösztönösen tudta, hogy Mason sáros, ezért
akarja befolyásolni az M&H Konferencia kimenetelét, ugyanakkor
született realistaként azt is megértette, hogy immár a közmondásos
aknamező közepén jár.

– Igazán? – vigyorodott el gúnyosan Mason. – Akkor hadd
emlékeztessem valamire. Bruce Vincent élt és virult, amíg maga be
nem rontott, mint egy francos felmentő sereg, hogy feltrancsírozza.
Ebből pedig az következik, hogy mégiscsak maga volt az, aki
megölte a pácienst.

Noah nyelt egyet. Teljesen kiszáradt a torka. Volt némi igazság
abban, amit Mason mondott, csak ha ő nem „trancsírozza” fel,
Vincent három-négy percen belül mindenképp meghalt volna.
Kockázatot vállalt, ami ezúttal nem fizetődött ki. Amiből persze azt
a következtetést is le lehetett vonni, hogy elkapdosta a dolgot –
hogy a páciens talán még mindig élne, ha életmentő
beavatkozásként külsőleg defibrillálják és bronhoszkópozzák.

– Jobb lesz, ha alaposan megrágja a dolgot! – Mason utoljára



még mellkason bökte, ahhoz is elég erővel, hogy hátratántorodjon.
Azzal sarkon fordult, és dühödten utat fúrt magának az előadó
kijárata felé, mint egy bivalyerős motorcsónak a zsúfolt kikötőben,
hogy Noah tehetetlenül hánykódjon a farvizén.
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Szitált az eső, amikor a tömpe orrú és elegáns fényszórós, újabb
típusú fekete Ford furgon lehúzódott a padka mellé a connecticuti
Middletown egyik sötét utcáján. A marylandi rendszámot viselő
átlagos jármű oldalán nem látszott semmilyen felirat. A reflektorok
elsötétedtek, de a motor tovább járt, s vele a légkondicionáló is. A
közelben, az utca végén csak egyetlen járókelő sétáltatott egy kis
fehér kutyát, de ő is hamar eltűnt az egyik otthonban, hogy
hátrahagyja a néptelenné vált utcát. A kétoldalt sorakozó szerény
kétszintes házakban sok helyütt égett a villany, bár jobbára csak az
emeleten. A legtöbb helyen már a lefekvéshez készülődtek.

Két férfi ült a furgon elülső ülésein könnyű nyári öltönyben:
George Marlowe sötétszürkében, Keyon Dexter feketében. Mindkét
férfi a harmincas évei vége felé járt, és sportos, sőt katonás
jelenségnek tűnt sörtére nyírt hajával és simára borotvált arcával.
Csakugyan: tengerészgyalogosként mindketten megjárták Irakot;
ott is találkoztak egy különleges egységnél. Keyon fekete férfi volt
közepesen sötét arcbőrrel; George fehér és szőke. A szélvédőn át
mindketten az oszlopos tornácú faházat néztek, ami az utca
szemközti oldalán, kettővel lejjebb állt. Az első szint ablakain
izzófény szűrődött ki, a tornácra és az emeletre azonban sötétség
borult.

– Lássuk, fent van-e a neten – szólalt meg Keyon a sofőrülésből.
– S ha már rajta vagy, ellenőrizd újra a GPS-koordinátákat.
Nehogy már rossz embert tartóztassunk le.

Mindketten kuncogtak egy sort, amint George felnyitotta
laptopját, betöltötte a rendszert, majd mindkét kezével sebesen
gépelni kezdett. Láthatóan nem először csinálta.

– Fent van – jelentette. – Nyilván trollkodik, mint szokásosan.
És tutira jó helyen vagyunk. – Összecsukta a számítógépet,
hátrafordult, és letette a laptopot a hátsó ülésre. A furgon iakterét



megtöltötték a fejlett elektronikus megfigyelőeszközök és
számítógépes egységek.

– Akkor végre szemtől szemben találkozunk Savageboy69-cel
bólintott Keyon.

– Lefogadom, hogy élőben nem akkora csődör. Tíz az egyhez,
hogy unalmas, átlagos, középkorú fickó.

– Tutira az – értett egyet Keyon. – Lefogadom, hogy kis pöcs,
nem olyan, mint a neve. – Mindketten felnevettek. Tudták, hogy az
aktuális szlengben a Savage boy hasonlót jelenthet, mint a Kanos
állat a mobilkultúrában és a rapzenében. Pontosabban egyikük
sem tudta volna meghatározni, de ez is csak olyan lehetett, mint a
pornó – nehéz leírni, az ember mégis azonnal felismeri, ha látja.

– Remélem, egyedül van – tette hozzá Keyon. – Sokkal tisztább
és egyszerűbb lenne.

Máris egy sor adatbázison átfuttatták a házat, hogy
megtalálják a jelenlegi tulajdonosát, a negyvennyolc éves Gary
Sheffieldet, aki öt éve vált el, és jelenleg statisztikusként dolgozott
egy biztosítótársaságnál. Se priusz, se kölykök.

– Kész vagy? – kérdezte George.
– Totál kész. – Keyon leállította a motort. A meleg nyári

éjszakában hirtelen felhangzott a tücskök kórusa, főként azután,
hogy a furgon ajtaját is kinyitották. Mostanra elállt az eső. Minden
irányból a klímák halk zümmögése hallatszott.

Sietős léptekkel haladtak, de nem túl gyorsan, majd miután
fehágtak a három lépcsőfokon, megálltak a bejárati ajtó két
oldalán. Profiként számtalanszor csinálták ezt. George megnyomta
a gombot, mire a csengő hangja bevisszhangozta a házat.

Kivártak. George már épp készült, hogy másodszor is
becsengessen, amikor a tornácon szétáradt a fény. Egy pillanattal
később résnyire nyílt az ajtó, és kikémlelt egy szempár.

– Segíthetek? – kérdezte Gary Sheffield.
– Nagyon reméljük – felelt Keyon. – Ön Gary Sheffield?
– Igen – felelte Gary. – Maguk kik?
– Dexter különleges ügynök vagyok az FBI-tól, ő pedig

Marlowe különleges ügynök. – Keyon feltartotta a jelvényét, hogy
Gary tisztán láthassa. George ugyanígy tett. – Szeretnénk, ha ránk
szánna néhány percet.

Az ajtó kitárult. Gary arcából minden vér kiszaladt.



– Mit akarnak?
– Az FBI kíberbűnözés elleni osztályán dolgozunk – közölte

Keyon. – Tudomásunkra jutott, hogy súlyos törvénytelen online
tevékenység zajlik ezen a helyen. Utána kell járnunk a dolognak.

– Miféle törvénytelen tevékenység? – kérdezte Gary
bizonytalan, remegő hangon. Ahogy a látogatók várták, közepes
termetű és pocakos, bár nem elhízott férfinak bizonyult,
himlőheges bőrrel és ritkuló hajjal. A legkevésbé sem tűnt
csődörnek.

– Pontosan erről kell beszélnünk – felelte Keyon. –
Hatalmunkban áll letartóztatnunk és bevinnünk kihallgatásra az
FBI területi irodájába, de be is engedhet minket, hogy itt helyben
tisztázzuk a problémát. Ön dönt, uram.

Gary elhátrált, miközben tovább markolta az ajtógombot.
Keyon és George belépett a kis előtérbe. Gary becsukta az ajtót.

Láthatóan reszketett.
– Menjünk a nappaliba – sikerült kinyögnie, miközben balra

mutatott.
– Mi inkább állunk, de üljön csak le. – George a kanapéra

mutatott, miután mindhárman beléptek a barátságtalan szobába.
A kávézóasztalon nyitott laptop állt. A háttérkép égbe szökő
hegyeket ábrázolt. A számítógép mellett bontott sört láttak.

Gary tette, amit mondtak. Közben összecsukta a laptopot.
– Először is, meg kell kérdeznünk, hogy tartózkodik-e

másvalaki is az otthonában.
– Nem, egyedül vagyok – felelte Gary.
– Helyes – bólintott George. – Másodszor, szeretném

megkérdezni, ismeri-e Connecticut állam kíberbűnözésre
vonatkozó jogszabályait.

Gary megrázta a fejét, miközben nagyot nyelt.
– Nos, az internetes zaklatás súlyos bűncselekménynek számít,

melynek büntetési tétele akár húsz évig terjedő szabadságvesztés is
lehet.

Gary meredten bámult rájuk.
– Azon a laptopon kívül van másik számítógép a házban? Akár

asztali számítógép, akár másik laptop?
– Nincs.
– Értem – bólintott Keyon. – A helyzet az, hogy vélhetően el



kell koboznunk ezt a gépet, miután a gyanú szerint felhasználták
egy tizenhárom éves lány, név szerint Teresa Puksar interneten át
történő zaklatására és fenyegetésére. Mond önnek valamit ez a név?

– Azt hiszem – válaszolt Gary erőtlen hangon.
George és Keyon sokatmondó pillantást váltott.
– Úgy tűnik, ez az internetes tevékenység egy Savageboy69

nevű felhasználóhoz köthető, akinek valódi neve a Facebook-
profilja alapján Marvin Hard. Ismerős önnek bármelyik név?

Gary újra nyelt egy nagyot. Bólintott.
– Nagyon helyes – bólintott Keyon is. – Máris haladást értünk

el. Ez nagyon biztató.
– Ezek tehát az ön online álnevei?
Gary újra bólintott.
– Van egyéb felhasználói neve is? – kérdezte George.
– Egy ideig Barbara Easy voltam, de ezt már régen nem

használtam.
– Érdekes – jegyezte meg George szikár mosollyal. – Megérte

nemet váltani?
Gary nem válaszolt.
– Térjünk rá a részletekre – javasolta Keyon. – Marvin

Hardként sikerült megszerezni Teresa Puksar IP-címét, majd ennek
birtokában a lakcímét, ezután pedig azzal fenyegette, hogy ráhívja
a rendőrséget, amennyiben nem küld magáról pucér képeket.
Pontosan írtam le az internetes tevékenységét?

– Nem kellene ügyvédet hívnom? – kérdezte habozva Gary.
– Az ön döntése, Mr. Sheffield – vont vállat Keyon –, de ha már

a nyomozás korai szakaszában be kívánja vonni az ügyvédjét, le
kell tartóztatnunk, le kell foglalnunk a számítógépét és be kell
kísérnünk önt a területi FBI-irodára. Ezt követően huszonnégy-
negyvennyolc órán belül lehetősége lesz kapcsolatba lépnie az
ügyvédjével, amennyiben rendelkezik ilyennel. Szeretné, ha így
intéznénk a dolgot? Csak önön múlik…

– Nem tudom – vallotta be Gary, aki úgy érezte, mintha két tűz
közé került volna.

– Ahogy azt korábban mondtam, szeretnénk tisztázni a
helyzetet, és mielőbb továbblépni. A letartóztatás rengeteg
papírmunkával jár. Ha lehet, mi is szeretnénk elkerülni. Be kell
fejeznünk a vizsgálatot, meg kell értetnünk önnel, milyen



kockázatot vállal a trollkodással, és gondoskodnunk kell arról,
hogy változtasson a viselkedésén. A javára legyen mondva, hogy
nem próbált kapcsolatot létesíteni az említett fiatalkorú személlyel.
Ez jó. Ugyanakkor a fenyegetés szintén törvénybe ütköző
cselekedet. Külön kérdés, hogy pontosan mit szándékozott tenni a
kizsarolt képekkel. Szerencsére a vizsgálatnak ebben a fázisában
még kizárhatjuk a gyermekpornográfia vádját, viszont fel kell
tennünk még néhány kérdést.

– Úgymint? – ráncolta a homlokát Gary.
– Fontos kérdés – vette át a szót Keyon –, hogy van más is?

Megosztotta bárkivel mindazt, ami a Teresa Puksarral folytatott
online kommunikáció során a tudomására jutott? Bármilyen
személyes részletet, amit ő árult el magáról, vagy amire magáról
jött rá?

– Nem – rázta a fejét Gary. – Az online tevékenységem csak
rám tartozik. Senkivel sem osztok meg semmit.

– Az ön által küldött üzenetek alapján, Mr. Sheffield, azt
mondanám, hogy ezt bölcsen teszi. Ön huszonegy éves
főiskolásnak adta ki magát Puksar kisasszony előtt, bár amennyire
én látom, még nála is gyerekesebben viselkedett. Akárhogy is,
jelenleg a legfontosabb kérdés az, hogy bárkivel is megosztotta
Puksar kisasszony IP-címét vagy lakcímét? Ne válaszoljon azonnal!
Szeretném, ha alaposan végiggondolná, mert ez tényleg nagyon
fontos. Elárulta bárkinek is Puksar kisasszony címét? Bármilyen
részletet a tartózkodási helyével kapcsolatban?

– Nincs mit meggondolnom – jelentette ki magabiztosan Gary.
– Nem árultam el senkinek.

– Leírta Puksar kisasszony címét egy papírra, lementette
bármilyen tárolóeszközre, vagy felvette a kapcsolatai közé?
Gondolkodjon, Mr. Sheffield!

– Csak a laptopomon van meg – mutatott Gary a
kávézóasztalon álló gépre.

– Mi a helyzet a mobiljával? – vetette fel Keyon.
– A mobilomon nincsenek címek. – Gary láthatóan kezdeti

megnyugodni. Érezte, hogy a kihallgatói elégedettek vele, hogy az
egész kínos epizód nemsokára véget ér.

– Mutassa! – parancsolt rá Keyon.
Gary kinyújtotta a jobb lábát, és előhúzta mobilját a



farzsebéből. Előhívta a kapcsolatait, közülük is Teresa Puksart.
Csak egy telefonszám szerepelt a neve alatt, 617-es körzetszámmal.
Megmutatta a kijelzőt Keyonnak, aki bólintott.

Azután George-hoz fordult. Egy pillanatig néma
kommunikáció zajlott köztük, mintha próbálnák eldönteni, hogy
végeztek-e a kihallgatással. Mindketten kurta biccentéssel jelezték
elégedettségüket. Kiderítették, amit akartak. Keyon a jobb kezével,
előrenyújtott mutatóujjával és felemelt hüvelykjével képzeletbeli
pisztolyt formált, ahogy George-ra mutatott.

George vette a lapot, és egyetlen gyors, gördülékeny
mozdulattal a zakója alá csúsztatta kezét, hogy előhúzza Smith &
Wesson .38 Special revolverjét. Egy tizedmásodperccel később a
torkolat már Gary homlokára mutatott. A dísztelen gipszfalak és
mennyezet között élesen visszhangzott a dörej. A puha magú
lövedék Gary homlokának közepébe fúródott, és hátracsapta a
fejét, hogy vérrel és csontszilánkokkal szórja meg a kanapé mögötti
falat.

Miután elhessegette maga elől a lőporfüstöt, George a laptopért
és a mobilért nyúlt.

– Vigyünk el ezt-azt, hogy félresikerült rablásnak tűnjön –
javasolta.

– Rendben. – Keyon felvette a kesztyűjét. Az oldalára fordította
a férfit, és elvette a tárcáját. Azután lecsatolta Gary Rolexét is.
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Noah a kétszárnyú lengőajtón át távozott a műtőből, hogy
egyenesen a pihenő felé vegye az irányt. Valamivel nyugodtabbnak
érezte magát, miután bekukkantott minden műtőbe, és a saját
szemével győződött meg arról, hogyan boldogulnak a rezidensei,
különös tekintettel az elsőévesekre. Bármennyi biztos lehetett
abban, hogy nincs semmi gond – a hét során egyetlen panasz sem
érkezett hozzá a sebészektől vagy a műtős nővérektől –,
személyesen is meg akart győződni erről, hiszen ő készítette a
beosztást. Semmi sem pótolhatta, amikor váratlanul betoppant a
műtőbe, hogy vágatlan formában hallja a sebész és a rezidensek
szóváltásait; hogy beleszagoljon a levegőbe, érezni-e a lőporfüstöt.
Sok minden kiderülhetett így, főként, ha váltott néhány szót a
műtős nővérekkel is. Némelyik sebész látatlanban is felismerte, a
legtöbben azonban nem. Mintha önmaga titkos ügynöke lett volna.

A pihenőben elég oldottnak érezte a hangulatot ahhoz, hogy
egy csésze kávéval a kezében megálljon az ablaknál, és elnézze a
forgalmas bostoni kikötőt. Habár többségében kereskedelmi hajók
kötöttek itt ki, akadt néhány jacht is, melynek tulajdonosai
kiélvezték a kellemes nyári időt. Egy röpke pillanatig eltűnődött,
milyen lesz, ha majd nem egészen egy év múlva végez a hosszú,
gyötrelmes és minden energiáját felőrlő képzéssel, hogy
megvalósítsa régi célját. Bármennyire szeretett sebészrezidens lenni,
tudta, hogy átvitt és valóságos értelemben is öt éve a kórház rabja,
amit Leslie fájdalmas, de érthető távozása is aláhúzott. A kórház
falain kívül úgyszólván nem is élt, legfeljebb csak annyira, mint
egy remete. Miután végzett ezzel az egésszel, talán még
feltámaszthatta régi társasági készségeit, és ugyanolyan jól
érezhette magát, mint a napfényben sütkérező többi fiatal – vagy
az a sorsa, hogy örökre ilyen munkamániás maradjon? Bárhogy is
alakul, sok erőfeszítésre és szerencsére lesz szüksége. Akkor talán



abban sem reménykedik hiába, hogy talál valakit, aki együtt tud
élni a gyógyítás iránti konok elkötelezettségével.

Felsóhajtott, hátat fordított a látképnek, és végignézett jelenkori
valóságának lakóin. Kiírt műtét híján – most először, amióta
negyed hatkor belépett a kórház kapuján –, esélye lehetett
eltűnődni azon, hogyan is mennek a dolgai ebben az elszigetelt kis
világban. Szakmai értelemben figyelemre méltóan jól boldogult. A
délelőtt szokás szerint mozgalmasan, de incidensek nélkül zajlott. A
SICU-ra néma csend borult; Carol Jensen gond nélkül kijött az
elsőéves újonccal, Lynn Pierce-szel. Az éjszakás ügyeletes sem
panaszkodott az új rezidensekre. Túlélték a viziteket, sőt az
elsőévesek olyan meglepően összeszedett és lényegre törő
elemzésekkel álltak elő, hogy úgy tűnt, a felvételi bizottság ezúttal
túltett önmagán is. A visszajelzések alapján kipipálhatta az aznap
reggel fél nyolckor tartott első tudományos előadást is. Még a
főnökei is elégedettségüknek adtak hangot. Dr. Hernandez
egyenesen megpaskolta a vállát, ami nála ritka dicséretnek
számított.

Noah olyan elégedett volt önmagával, hogy engedélyezel!
magának még egy kávét. Nem hitte, hogy egyetlen délelőtt vagy
akár az első hét sikerülhetne jobban, még ha ez együtt is járt azzal,
hogy hat napja nem ment haza. Egyedül a munkabeosztás okozott
némi fejtörést, de Cindy Wong közreműködésével ezt az akadályt
is letudta. Még arra is alkalma nyílt, hogy személyesen beszéljen
mind a huszonnégy újdonsült rezidenssel: megjegyezze a nevüket
és megismerje érdeklődési területüket, mielőtt beosztja őket a
megfelelő mentorok alá. Aznapra nem is maradt több dolga.

Miután elöblítette a bögréjét, azt tervezte, hogy a váratlan
intermezzót kihasználva átöltözik és elvonul a könyvtárba,
kiválasztani a keddi lapszemle szakirányú cikkeit, ám ez a
törekvése rövid úton meghiúsult, amikor sarokba szorították a
mosogatónál. Tudta nélkül Dawn Williams, a Vincent-ügy műtős
nővére lépett mögé, hogy türelmesen kivárja, amíg végez a
csészéjével. A maga száznyolcvan centijével és némi túlsúlyával
Dawn nem veszett bele semmilyen tömegbe, de különösen
észrevehetővé vált, ha egészen közel került valakihez. Noah azt is
tudta róla, hogy keményen hajt, mindenről saját véleménye van, és
azt nem is rejti véka alá.



– Van egy perce, dr. Rothauser? – Visszafogott, sőt fojtott
hangon beszélt, amit Noah nem tartott kedvező előjelnek.

– Gondolom. – Nem szívesen mondott le megérdemelt
nyugalmáról, csakhogy a nő határozottan zaklatottnak tűnt.
Körülnézett. A pihenőben zajlott az élet, de nem kellett tartaniuk
attól, hogy bárki kihallgatja őket. Az adott pillanatban senki sem
figyelt rájuk.

– Szerettem volna elmondani a véleményemet a Bruce Vinsent
esetről. – Dawn továbbra is suttogott, és Noah-nak óhatatlanul
feltűnt az is, hogy egyszer sem pislant.

Nem mehetnénk egy kevésbé zsúfolt helyre? – vetette fel.
Vincent nevének említésétől nyomban feljebb szökött a pulzusa.
Megint olyan helyzetbe került, amikor jól jött volna a saját iroda,
mert bármit is akart Dawn, egyértelműen látszott, hogy nem
szánja idegen füleknek.

– Jó itt – cáfolt rá Dawn. – Senki se figyel ránk.
– Oké. Csupa fül vagyok.
– Tudom, hogy előhozza az esetet a jövő heti M&H-a, ezért

szeretném, ha tudná, hogy dr. Mason az altatás után még jó félórán
át nem jelent meg a műtőben. Nem vett részt az előzetes
egyeztetésen sem. Ilyesmi egyszerűen nem fordulhatna elő, és ha
időben jön, talán minden máshogy alakul.

– Tudatában vagyok, hogy volt némi késlekedés – szúrta közbe
Noah diplomatikusan.

– Egy időben három páciense is altatásban volt – csattant fel
Dawn. Amikor rádöbbent, hogy felemelte a hangját, összepréselte
ajkát és kapkodva körülnézett. – Elnézést.

– Semmi baj. Még nem fejeztem be az ügy vizsgálatát, de
minden érintettel beszélek, így önnel is, ha mást is el szeretne
mondani. Addig is, köszönöm az együttműködését.

– Tudom, mekkora vita övezi a párhuzamos műtéteket –
folytatta Dawn fojtott hangon –, de Mr. Vincent esete túlmegy
minden határon. Csak szerettem volna, ha tudja. Szerintem
feltétlenül beszélni kell erről.

– Értékelem, hogy kifejtette az álláspontját – bólintott Noah. –
Biztos lehet benne, hogy feltárok minden kapcsolódó részletet, a
késést is beleértve.

– Köszönöm, hogy meghallgatott. Mr. Vincent csodálatos



ember volt. A halála olyan tragédia, aminek nem szabadott volna
megtörténnie. Legalábbis én így érzem. Minden reggel fájóan
hiányzik, amikor behajtok a parkolóba. Köszönöm, hogy rám
szánta az idejét, és sok szerencsét. Tudja, rengeteg embert
felzaklatott ez az eset…

– Nem is ok nélkül – bólintott Noah. – Mindig tragikus
esemény, ha meghal valaki a sebészeten, különösen egy ilyen fiatal
és egészséges férfi, akit a BMH egész közössége nagyra tartott.
Még egyszer köszönöm, hogy elmondta a véleményét.

– Szívesen.
Dawn biccentett, és elfordult, hogy a pihenő kijárata felé

induljon.
Noah magában szitkozódva követte távozását. Hirtelen

indulata nem is a nővérre irányult, sokkal inkább önmagára,
amiért továbbra is halogatta a Vincent-ügyet, és azt hazudta
Dawnnak, hogy még nem fejezte be a vizsgálatot, amikor pedig el
se kezdte. Már azután meg kellett volna tennie, hogy
összeütközésbe került dr. Masonnel a Fagan előadóban – de nem, ő
inkább homokba dugta a fejét, és átadta magát a hiú reménynek,
hogy valami varázslat folytán magától megoldódik minden.
Miután ez nyilvánvalóan nem történt meg, most már tovább kellett
lépnie, hogy elvégezze a szükséges vizsgálatot, hiszen a következő
héten – nem egészen négy nap múlva – oda kellett állnia az M&H
Konferencia elé.

A könyvtárral együtt az átöltözés ötletét is elvetette.
Időtakarékosságból csak felvette köpenyét a műtősruhájára, mielőtt
nekivágott a lépcsőknek a második szint és túlságosan nyilvános
irodája felé. A könyvtárba tett kirándulásról és a szakcikkek
böngészéséről már szó sem lehetett. A Dawnnal való váratlan
találkozás ráébresztette a valóságra. A szabadidő ritka kiváltság
errefelé.

Korábban, miután összezördült dr. Masonnel, nekiállt
felkészülni az M&H-ra – felírt mindenkit, aki kapcsolatban lehetett
a Vincent-üggyel, akár ki akarta kérdezni, akár nem –, de ezzel
még nem kezdte meg a vizsgálatot, legfeljebb levezette az első
haragját és félelmét. Amint végzett, eltette a lapot az egyik fiókba,
és meg is feledkezett róla. Könnyedén ment, annyi felelősség zúdult
a nyakába, mióta átvette a vezető rezidensi posztot.



Most, miután megérkezett a sebészeti rezidensprogram
irodába, odaköszönt a jelenlévőknek, majd leült az asztalához.
Megtalálta a listát, melyről azonnal kihúzta Dawn Williams és
Helen Moran nevét – velük már aligha kellett beszélnie. Maradt
Martha Stanley, Connie Marchand, Gloria Perkins, Janet
Spaulding, Betsy Halloway, dr. Ava London, dr. David Wiley,
Hlarry Chung, dr. Sid Andrews, dr. Carl White és dr. William
Mason. Wiley, Chung, Andrews és White neve mellé kérőjelet tett.
Ők csupán mellékszerepet játszottak a drámában, így nem sokat
tehettek hozzá a lényegi kérdéshez: a gyomortartalom végzetes
felöklendezéséhez.

A fentieken felül csak egyvalaki – vagy még inkább egyvalami
– szerepelt a listán: a törvényszéki szakértő. A törvényi előírások
érzelmében műtéti halál esetén a holttestet a halottkémnek is meg
kellett vizsgálnia. Noah az eredmények alapján arra a kérdésre
keresett választ, miért nem indult be a szív a bypasstól, még az
ideiglenes belső pacemaker alkalmazásakor sem. Erre feltétlenül
magyarázatot szeretett volna kapni, mert biztosan tudta, hogy a
kérdés elő fog kerülni az értekezleten, amennyiben a
bosszúszomjas dr. Mason bűnbakot próbál csinálni belőle.

Bekapcsolta a monitort, kihúzta a billentyűzetet, és beütötte a
jelszavát. Megadta Bruce Vincent nevét, hogy előkeresse az
elektronikus beteglapot. Nem sok mindent talált, csak a tragikus
műtéttel kapcsolatos bejegyzéseket.

A betegfelvételkor készült állapotfelmérésen szerzőként dr.
Mason asszisztensének nevét látta. Noha legszívesebben széles
ívben kerülte volna dr. Masont, ezt mégsem tehette meg, ha
valóban mindent tudni akart a hasnyálmirigy-operációról.
Számtalanszor le kellett nyelnie büszkeségét, hogy körüludvarolja
az elismert sebészt, és ezáltal eltanulja hasznos fogásait. A közös
munka során ismerkedett meg asszisztensével, a kazah dr. Aibek
Kolganovval is, aki nem tett rá nagy benyomást, s most, hogy látta
Bruce Vincent kartonját, ellenérzései csak erősödtek. Számára
egyértelműnek tűnt, hogy olyan fércművet lát, amit mintha az
internetről ollóztak volna össze.

Ahogy végigfutott a negatívok kiterjedt listáján, tekintete
hirtelen megakadt két pozitív jelzésen. Az egyik enyhe
refluxbetegséghez, a másik püffedéshez és székrekedéshez



kapcsolódott – igazából mégsem ez keltette fel a figyelmét, hanem
a tény, hogy mennyire különbözik a két jel a többitől. Olyannyira,
hogy teljes bizonyossággal ki merte jelenteni: mindkettő a sebészeti
beavatkozás után került a lapra.

A távolba meredt, ahogy próbálta megemészteni a felismerést.
Törvényességi szempontból egy orvosi bejegyzés utólagos
megváltoztatása komoly aggályokat vetett fel. Rövid, örömtelen
nevetés hagyta el ajkát, ahogy hitetlenkedve megcsóválta a fejét.

– Ez nagyon nem jó – mormolta maga elé.
– Valami gond van? – kérdezte a titkárnő, Gail Yaeger, akinek

az íróasztala éppen szemben állt az övével, amitől legfeljebb egy
méter választotta el.

– Lehet – felelt szórakozottan Noah. – Majd meglátjuk. –
Valójában pontosan tudta, hogy gond van; a kérdés csak az: kié?
Tudta, hogy egy műhibaper esetén több millió dollárjába kerülhet a
kórháznak, és megint csak ő lenne a hírhozó, akit okolnak érte.
Ezzel számolnia kellett. Ez az ügy sehogy sem végződhetett jól.

Miután figyelmével újra a monitor felé fordult, hiába kereste az
elsőéves rezidens ellenjegyzését, miszerint a reflux és a püffedés
valóban említésre került. Meglepte, hogy nem talált semmilyen
megerősítést. Felnyögött. Egy újabb probléma. A betegfelvételnél
miért nem szignózta egy rezidens az állapotfelmérést?

Végiggörgette az anesztéziás naplót, ami jobbára
automatikusan, az altatógép által generált adatokból készült.
Tanulmányozta az életjeleket és az elektrokardiogramot. Minden
teljesen szokványosnak tűnt, egészen az első kamrafibrillációig. Az
EKG-ról egyértelműen le lehetett olvasni a defibrillátor első
elektromos impulzusának időpontját, majd ahogy a szívritmus
visszaállt a szabályos értékre, mielőtt bekövetkezett a második
fibrillációs esemény. Nem sokkal ezután láthatta, hogy a szívrángás
abbamaradt, majd megszűnt minden elektromos tevékenység is,
amint a fagyponthoz közeli sós oldat a szívre került.

Amikor még lejjebb gördített, megtalálta az aneszteziológus dr.
Ava London bejegyzéseit is, melyek érdekes szintaktikával íródtak:
számos szuperlatívusszal és egyetlen rövidítés vagy betűszó nélkül.
Az első bejegyzés még a végzetes öklendezés előtt keletkezett, és
arról szólt, hogy a páciens egészségi állapota kifogástalan, nincsen
semmilyen orvosi problémája vagy gyógyszerallergiája, semmilyen



orvosságot nem szed napi szinten, éjfél óta nem evett vagy ivott,
soha semmilyen okból nem altatták, és… Hirtelen megakadt a
tekintete. Elérkezett a bizonyító erejű negatívhoz, mely szerint a
páciensnek nem voltak emésztési problémái, mint a reflux vagy a
gyomorégés. Ami azt jelentette, hogy dr. London külön rákérdezett
ezekre a szimptómákra, de a páciens letagadta őket – mint ahogy
azt is, hogy éjfél után evett, pedig nyilvánvalóan megtette.

Tudta, hogy ez döntő fontosságú részlet, ami vélhetően felmenti
az aneszteziológust a felelősség alól, bármit gondoljon is erről dr.
Mason. Ha a páciens őszintén felelt volna ezekre a kérdésekre, talán
még mindig élne. Ez pedig még inkább hiteltelenné tette az utólag
megváltoztatott adatfelvételi lapot, melyet dr. Mason asszisztense
készített. Noah felnyögött magában. Hogyan fogja mindezt feltárni
anélkül, hogy teljesen elidegenítené magától dr. Masont? Erre a
kérdésre hiába kereste a választ.

Miután visszatért dr. London első bejegyzéséhez, azt olvasta,
hogy Bruce Vincent némi szorongásra panaszkodott, amit
elmondása szerint leginkább az a tudat táplált, hogy elkésett a
betegfelvételről, s ezzel nyilván felbosszantotta dr. Masont, akinek
így várnia kellett rá. Noah-nak nevetnie kellett, ha belegondolt,
hogy éppen dr. Mason volt az, aki több mint egy órán át
várakoztatta az elaltatott beteget és a teljes személyzetet.

A bejegyzés további részében dr. London tárgyilagos hangon
megemlékezett arról, hogy Vincent lenyugtatására midazolámot
alkalmazott, majd bupivakain segítségével elvégezte az epidurális
érzéstelenítést, és propofollal elaltatta a pácienst.

Dr. London második bejegyzése is a tényekre szorítkozott,
amikor megemlítette a gyomortartalom felöklendezését, a
lélegeztetésre tett kísérletet, majd a váratlan szívleállást az
intubálási kísérlet során, amikor az epidurális anesztéziáról átálltak
az általános altatásra. Ezt követően megemlítette a defibrillációt, a
heparinos vérhígítást, a páciens rákapcsolását a szív-tüdő gépre,
végül pedig a bronchoszkópiát. Felsorolta az összes gyógyszert,
melyekkel hiába próbálta újraindítani a szívet. Az utolsó
mondatban megadta az időpontot, amikor a bypassgépet
lekapcsolták és a pácienst halottnak nyilvánították.

Noah vett egy nagy levegőt. Ahogy végigolvasta a sorokat,
plasztikus részletességgel elevenedtek meg előtte az események,



főként azok, amelyeknél személyesen is jelen volt. Az epizód joggal
kavart fel minden érintettet.

Ezután a nővérek feljegyzéseit vette elő, hogy elolvassa, mit vitt
fel a betegfelvételi lapra Martha Stanley, akit elsőéves rezidens kora
óta ismert. Martha a szokásos rövidítések felhasználásával
feljegyezte, hogy az AF, az EKG és az általános vérkép egyaránt
rendben volt. Felírta, hogy a páciensnek nincs gyógyszerallergiája,
nem szed gyógyszereket, még sosem altatták, éjfél óta nem evett és
ivott, a lágyéksérv pedig a jobb oldalát érinti. Refluxról ő sem tett
említést.

A felvételen részt vevő két másik nővér, Helen Moran és Connie
Marchand is rajta hagyta a kézjegyét a beteglapon. Mindkettő
jelezte, hogy feltette ugyanazokat a kérdéseket, amelyeket Martha
Stanley, és ugyanazokat a válaszokat is kapta, különös tekintettel
arra, hogy Mr. Vincent nem fogyasztott semmit. A két ápolónő sem
tett említést a refluxbetegségről. Helen Moran jegyzetei egyedül
abban különböztek, hogy ő jelölte meg Bruce Vincent csípőjének
jobb oldalát alkoholos filccel, ily módon ráirányítva a figyelmet a
műtéti területre.

Kivetkeztek a műtéti naplók. Négy ilyet talált. Az elsőt dr. Sid
Andrews diktálta be, hogy leírja a kísérletet, melyet a lágyéksérv
megszüntetésére tettek. Minden menetrendszerűen haladt, amíg rá
nem találtak arra a becsípődött béltraktusra, amit külsőleg hiába
próbáltak kiszabadítani. A második jelentésben dr. Adam Stevens
arról beszélt, hogyan kapcsolták a pácienst a bypassgépre. Ez is
magától értetődött. A harmadik jelentést ő maga fogalmazta meg a
mellkas felnyitásáról, ezért el se kellett olvasni. Az utolsó bejegyzés
dr. White pulmonológustól származott, aki a bronszhoszkópiáról és
a beteg által belélegzett szilárd anyagok eltávolításáról emlékezett
meg.

Az elektronikus műtéti napló vizsgálatának utolsó szakaszában
Noah vetett egy pillantást a vérképre, különös tekintettel az
elektrolitokra. Minden érték normálisnak tűnt, még azon a mintán
is, amit már a bypassra kapcsolt páciensből vettek. Egyre
bosszantóbbnak találta, hogy még most sem tudja, miért nem
indult újra a szív a bronchoszkópia után. Akkoriban remélte, hogy
a kálium okozza a gondot, ami logikusnak tűnt és orvosolhatóvá is
tette volna a problémát. Amíg ki nem derült, mi történt valójában,



arról sem lehetett fogalma, mit kellett volna másként csinálnia.
Hátradőlt székében. Belegondolt, merre induljon tovább és

kivel beszéljen először. Még nem tudta biztosan, azt azonban igen,
kihez fordul legutoljára: dr. Masonhöz. Nem kételkedett abban,
hogy az a beszélgetés rövid úton nyílt konfrontációvá fajul, ezért
előtte rendeznie kellett a sorait. Abból, amit az előadóteremben
mondott, egyértelművé vált, hogy dr. Mason semmilyen
felelősséget nem vállal a történtekért, sőt mindenért másokat okol,
legfőképpen az aneszteziológust, a betegfelvételt és magát a
pácienst. Ebben a tudatban Noah úgy döntött, utolsó előttiként
hallgatja meg dr. Ava Londont. Nem ismerte őt túl jól – valahogy
egyszerre tűnt szívélyesnek és elérhetetlenül távolinak –, és a tény,
hogy dr. Mason elsősorban belőle akart bűnbakot csinálni, még
inkább megnehezítette a vele való társalgást. Főként annak
fényében, hogy az aneszteziológus szerint minden felelősség
Masont terhelte. Noah semmi jóra nem számíthatott, ha a BMH két
szaktekintélyének kereszttüzébe került.

Miután eldöntötte, hogy legjobb lesz az elején kezdeni –
ugyanott, ahol Bruce Vincent is tette –, azzal a szándékkal állt fel
asztalától, hogy felmegy a negyedikre és megkeresi Martha
Stanley-t. Úgy gondolta, jobb az ilyet személyesen intézni, mint
telefonon, de minden terve dugába dőlt, amikor zsebében életre kelt
a telefon. Dr. Arnold Wells, az újdonsült végzős rezidens kereste a
sürgősségiről.

– Hála istennek! – hallotta Arnoldot. – Van itt egy frontális
összeütközésben beszakadt mellkas és egy súlyos fejtrauma. Kész
katasztrófa. Segítenie kell, Noah!

– Megyek! – kiáltott fel, mire a körülötte ülők ijedten rezzentek
össze.

A sürgősségire vezető leggyorsabb út a lépcsőházban vezetett.
Kettesével-hármasával szedte a fokokat, miközben alig tudta
meggátolni, hogy a sztetoszkóp, a tablet és a számtalan toll
kiröppenjen a zsebeiből. Noha nem nagy távolságot tett meg, mire
berontott a sürgősségire, alig kapott levegőt a megerőltetéstől. Nem
kellett megkérdezni, hol fekszik a sérült – az egyik betegfelvételis
lázas izgalommal mutatott a négyes vizsgálóra. Utat tört a
szobából kilépő technikusok között.

A páciens kész csődtömeg volt: ruháit felvágták és



félrehajították; lekötözés híján karja és lába vadul csapdosott. Már
lekötötték a nagy áteresztőképességű infúziót. A legnagyobb
látható trauma a fejet és arcot érte, az üres és véres jobb szemgödör,
valamint egy csontig hatoló mély vágás formájában, ami a homlok
közepétől egészen a haj vonaláig nyúlt fel. Sárga, kocsonyás anyag
bukkant felszínre, alighanem az agyvelő. Arnold megkísérelt kézi
lélegeztetőmaszkot használni, de a férfi bevérzett mellkasa
továbbra is rendszertelenül rángott.

– Szent ég – nyögött fel Noah. Az agya máris csúcsra járt, amit
a férfi életveszélyes állapota indokolttá is tett.
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Noah aznap már másodszor lépett ki a sebészeti osztály
kétszárnyú ajtaján. Először délelőtt, miután titokban ellenőrizte a
sebészetre beosztott elsőéves rezidenseket. Jóleső érzéssel emlékezett
vissza arra, hogy mindent rendben talált, ám most még ennél is
jobban érezte magát, pedig pokolian festett vérfoltos
műtősruhájában. Ezúttal, ahogy elhagyta a műtőt, az az
egyedülálló érzés töltötte el, amivel csak a sebészet tudta
megajándékozni. A sors példátlan kihívás elé állította a
negyvenhárom éves John Horton személyében, aki a 93-as
autópályán történt frontális ütközés nyomán került a sürgősségi
osztályra: a halál előszobájába. Ennek a nyilvánvalóan értelmes és
képzett embernek – aki, mint utóbb kiderült, elemzőként dolgozott
egy nagy befektetési banknál – igazán lehetett volna annyi esze,
hogy becsatolja a biztonsági övét, főként egy olyan veterán
sportkocsiban, amit még nem szereltek fel légzsákkal. Nos, nem
volt, így a teste akadálytalanul, egy százas tempónál bekövetkezett
ütközés erejével csapódott a kormánykeréknek, ami ízekre törte a
szegycsontját, mielőtt átszakította a szélvédőt.

Amikor megérkezett a sürgősségire, Noah gyakorlottan és
pillanatok alatt kielemezte a helyzetet, majd reflexszerűen, mégis
ugyanazzal az eltökéltséggel reagált, mint amikor fel nyitotta
Bruce Vincent mellkasát. Ösztönösen tudta, hogy a páciens
sorsában meghatározó szerep jut az oxigénnek, ezért az azonnali
légcsőmetszés mellett döntött, és fentanilt rendelt
fájdalomcsillapítóként. Míg Arnold tovább küzdött a tiszta
oxigénhez kapcsolt lélegeztetővel, végrehajtotta az életmentő
légcsőmetszést, majd csatlakoztatta a lélegeztetőgépet. A véroxigén
szint azonnal tűrhető értékre emelkedett, ami lehetőséget teremtett
a páciens megvizsgálására és a röntgenképek elkészítésére.
Azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy a férfi többszörös borda-,



szegycsont- és koponyatörést, továbbá számottevő belső sérüléseket
szenvedett.

Miután több egység vérrel úgy-ahogy stabilizálta az állapotát,
kivitette a pácienst a sebészetre. A vezető idegsebész rezidens
segítségével, aki ellátta a koponyatörést, és a szemész
támogatásával, aki a felső állkapocs üregében megtalálta a hiányzó
szemgolyót, felnyitotta a hasüreget, eltávolította a sérült lépet és
helyreállította a májat. Ekkorra már a tehetős páciens
magánorvosai is előkerült, aki riasztott is egy privát gégesebészt és
idegsebészt – mindkettőt a BMH állományából –, hogy leváltsák.

Akármi is lett ezután John Hortonnal, abban a megnyugtató
tudatban távozhatott, hogy Arnolddal életben tartották a
legkritikusabb időszakban. Eredendően éppen az a törekvés
motiválta, amikor a gyógyítás és azon belül a sebészet felé fordult,
hogy rendelkezzen az ilyen kivételes tettekhez szükséges elméleti és
gyakorlati tudással. Tudta, ez a fajta elégedettség többnyire távol áll
azoktól, aki a belgyógyászatban dolgoznak – megfelelő terápiával
talán sikerül meggyógyítaniuk a beteget, de sosem olyan azonnali
és fellebbezhetetlen érvénnyel, mint a sebészeknek, ami
megnehezíti, hogy mindezt a saját érdemüknek tudják be. Nem
tudta, John Horton életben marad-e – ilyen súlyos fejsérülés mellett,
hogy a szívét és tüdejét ért károkat ne is említse –, de a férfinak így
legalább esélye lehetett, hála az ő közbeavatkozásának. A tudat
szédítő elégtétellel töltötte el, egyszersmind igazolta a szakmai
fejlődése érdekében hozott összes áldozatot.

Sajnos eufóriája tíz percig se tartott, csak addig a pillanatig,
amíg fehér köpenye zsebében meg nem találta a listát, rajta azok
neveivel, akikkel a Bruce Vincent-ügy kapcsán beszélnie kellett.
Miután tiszta ruhát húzott, azzal a szilárd elhatározással lépett ki a
férfiöltözőből, hogy végére jár a Vincent-ügynek. Sürgősségi
sebészet ide vagy oda, a halogatás többé nem lehetett opció. S ha
már úgyis a negyediken járt, egyenesen a betegfelvétel felé vette az
irányt.

– Önre mindig van időm – felelt Martha, amint megjelent az
irodája ajtajában és megkérdezte, hogy válthatnának-e néhány
szót. Martha meghatározhatatlan korú és kellemes, bár kissé
jellegtelen küllemű nő volt, bodor hajjal és pirospozsgás arcbőrrel.
Noah szerette benne, hogy műtősruhát viselt, ezzel is jelezve, hogy



integráns része a sebészetnek, ő maga is annak tartotta. – Mit
tehetek önért? – kérdezte tőle, amint helyet foglalt.

Körvonalazta, amit eddig megtudott a Bruce Vincent- esetről,
majd megemlítette, hogy olvasta a betegfelvétel adatait az
elektronikus beteglapon. Elmondta, hogy a jövő heti M&H
Konferencián neki kell majd prezentálnia az esetet, és megkérdezte,
hogy lenne-e bármi, amiről szerinte tudnia kellene.

Martha egy gemkapoccsal játszadozott, amíg átgondolta a
kérdést.

– Felteszem, arra kíváncsi, hogy egy rezidens miért nem
jegyezte ellen az állapotfelmérést.

– Nos, ez is felmerült bennem. Észrevettem, hogy ez elmaradt.
Lehet, hogy a konferencián is előkerül.

– Rengeteg pácienst vettünk fel aznap, mielőtt Bruce Vincent
megérkezett, ezért a rezidens le volt maradva. Alaposan le volt
maradva. Miután Mr. Vincent negyven percet késett, a műtőből
már leszóltak, hogy hol az ördögben van. Utaltuk rá, hogy Vad Bill
is be van rágva emiatt. Mind tudtuk, hogy ez mit jelent. Fel kellett
gyorsítanom a folyamatot, ezért tovább küldtem Mr. Vincentet
anélkül, hogy a rezidens látta volna, vagy akár tudott volna a
jelenlétéről. Mason asszisztense nem sokkal korábban végezte el az
állapotfelmérést, a szabályzat szerint ennyi pont elég.

– Talán, de a bevett gyakorlat mégis az, hogy egy elsőéves
rezidens még egyszer ellenőriz mindent. Ez az eset is bizonyítja,
hogy ez sosem felesleges időpocsékolás.

– Megértem, de a jelen körülmények között mégiscsak úgy
éreztem, jobb lesz továbbküldeni. Az állapotfelmérés egyébként is.
csak negatív eredményeket hozott.

– Felteszem, külön rákérdezett, hogy evett-e bármit.
– Ahogy mondja. Egyértelmű módon. Mindig rákérdezek.

Hazudott nekem, ez is nyilvánvaló. Csak az a kérdés, miért, mert
az biztos, hogy szándékosan tette, nem csak úgy elfelejtette, hogy
evett. Ha találgatnom kéne, azt mondanám, hogy okosabbnak
hitte magát, mint amilyen valójában volt.

– Nem tudom követni.
– Nyugtalankodott a késése miatt, amikor emlékeztettem rá,

hogy Mason iszonyú türelmetlen tud lenni, és aznap reggel az ő
lágyéksérve mellett két hasnyálmirigyes pácienst is műteni fog, ami



viszont magát a beavatkozást illeti, ezt Mr. Vincent teljes közönnyel
várta, sőt megemlítette, hogy csak epidurálist fog kapni. Szerintem
ezért hitte, hogy megúszhatja a reggelit. Ez is azt bizonyítja, hogy
a félműveltség rosszabb a butaságnál. Szerintem Mr. Vincent azt
hitte, ahhoz is elég jól ismeri a rendszert, hogy átverje.

– Talán igaza van. – Noah meg sem próbálta rekonstruálni, mi
járhatott Bruce Vincent fejében azon a végzetes reggelen, de amit
Martha mondott, az határozottan logikusnak tűnt. Még akkor is,
ha saját meggyőződése szerint felért az öngyilkossággal, ha a
páciens bereggelizett a műtétje napján. – Mi a helyzet a
refluxbetegséggel? Erről is kérdezte?

– Nem kérdeztem. Általában véve nem kérdezem a pácienseket
a refluxtünetekről. Talán kellene, de szerintem az aneszteziológus
sokkal inkább illetékes ebben. Ő jobban fel tudja mérni a
kockázatokat.

– Meglehet. – Noah még nem gondolt erre, de úgy érezte, hogy
a megközelítés alkalmas lehet az M&H Konferencián is. Legalább
eltereli a figyelmet a problémásabb részletekről.

– Azt tudja, hogy Bruce Vincent a műtét reggelén is ugyanúgy
a parkolóházban dolgozott, mintha átlagos munkanapja lenne? A
saját szememmel láttam.

– Nem, ezt nem tudtam – felelte Noah.
– Ezért is késett el. Saját elmondása szerint meg kellett oldania

egy személyzeti problémát, miután az egyik embere nem jött be
dolgozni. Most mondja meg!

– Hihetetlen – ismerte el Noah. Az eset percről percre furább
lett, hiszen a legtöbben halálra izgulják magukat a műtétjük előtt.
– Hát, köszönöm, hogy időt szakított rám. Ha szerda előtt még
bármi eszébe jutna, kérem, keressen meg. – Felállt.

– Rendben, és sok szerencsét. Olyan érzésem van, hogy ez az
ügy fel fogja borzolni az idegeket.

– Én is ettől tartok. Tervezi, hogy részt vesz az M&H
Konferencián?

– Ki nem hagynám. Szerintem telt házas előadás lesz.
Legalábbis, mindenki erről beszél. Mindenki fel van zaklatva. Bruce
nagyon népszerűnek számított.

– Remek – nyögött fel Noah, aki egy fokkal máris
nyugtalanabbnak érezte magát.



Martha irodájából átment az öltözőbe, ahol a páciensek meg
szabadultak utcai ruhájuktól és felvették a kórházi köntöst. Itt
váltott néhány szót Helen Morannel, de semmi újat nem tudott
meg. Akkor reggel Helen jelölte meg a páciens jobb csípőjét,
nehogy rossz oldalon műtsék meg. Amennyire látta, a jelenlegi
helyzetnél tényleg csak az lehetett volna rosszabb, ha a fickó bal
oldalát vágják fel.

Az anesztéziai előkészítőben Gloria Perkinst és Connie
Marchandot kereste. Gloria szabadnapos volt, Connie-val azonban
sikerült beszélni. Megtudta, hogy csak a szokványos kérdéseket
tette fel Vincentnek, ahogy Martha és Helen. Köztük ezt, evett vagy
ivott-e bármit éjfél óta.

– Gondolom, nemmel felelt.
– Ahogy mondja – bólintott Connie.
– Van bármi, amit nem írt fel a beteglapra, mégis tudnom

kellene? – tette fel a kérdést Noah.
– Nem hinném. – Connie átgondolta a dolgot. – Talán csak azt

nem jegyeztem fel a beteglapra, hogy a műtőből többször ránk
szóltak, hol van már Mr. Vincent, és hogy minden alkalommal
kedvesen emlékeztettek rá, mennyire nem szeret várni dr. Mason.

– Martha Stanley-re is rászóltak. Jellemző az ilyesmi?
– Fogalmazzunk így: nem ritka, hogy a műtő utánakérdez egy

páciensnek, aki nem jelenik meg időre. Viszont gyakorinak se
mondanám, mert a páciensek csak ritkán szoktak késni.

– Akkor miért tartja mégis fontosnak mindezt?
– Csak mert azt csiripelik a madarak, hogy dr. Mason végül

egy órán át várakoztatta a pácienst, miután az már megkapta az
epidurálist. Személy szerint nem gondolnám, hogy ez helyes, és
tudom, hogy sokan osztják ezt a véleményt, különösen annak
fényében, hogy a műtő előtte halálra kereste a beteget.

Noah kellemetlenül bizsergető nyugtalanságot érzett. Az ügy
határozottan kezdett olyan formát ölteni, mint egy vitairat a
párhuzamos műtétek ellen, ami nyilvánvalóan felbőszíti majd dr.
Masont és maroknyi nagymenő sebészbarátját, ő pedig pontosan
tudta, hogy végül ki szenvedi el ennek a következményeit.
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Miután felvette sapkáját és maszkját, Noah belépett az anesztéziai
előkészítőből magába a műtőbe, hogy a monitoron ellenőrizze az
aznapi beosztást. Minden bejegyzés tartalmazta a becsült vagy
tényleges kezdési időpontot, a páciens nevét és a műtéti
beavatkozás megnevezését, valamint a sebész, az aneszteziológus, a
szakasszisztens és a műtős nővér nevét. Amint az operáció
befejeződött, a bejegyzés színe kékről sárgára változott.

Dr. Ava Londont kereste, hogy kiderítse, beszélhet-e vele,
amikor befejezi a munkanapját, vagyis három óra táján. Noha a
legtöbb altatóorvos külön hangsúlyt fektetett arra, hogy műszak
után lógjon egy kicsit a sebészeti pihenőben és társalogjon a
többiekkel, ötéves rezidensi pályafutása alatt egyszer se látta, hogy
London kivette volna a részét a társasági életből, pedig ő maga is
csak ekkortájt került az intézetbe. A nő mindig barátságosan
viselkedett, ha együtt dolgoztak – ami az évek során nagyjából
ötven alkalmat jelentett –, mégis következetesen tartózkodó és
visszahúzódó ember benyomását keltette. Ezt azért is nagyra
értékelte benne, mert nem sokban különböztek – hozzá hasonlóan
ő sem vette ki a részét a locsogásból, csak mert a többi rezidens ezt
tette. Az is kényelmetlenül érintette, ha nem létező magánéletéről
kellett beszélnie, bár ezen a téren vélhetően különbözött dr.
Londontól. A legnagyobb télben is napbarnított bőre (amire sosem
adott magyarázatot, de nem is kérkedett vele) és sportos termete
alapján okkal gyanította róla, hogy nagyon is aktív életet él a
kórház falain kívül.

Dr. London neve a 8-as műtőhöz kapcsolódott – ugyanahhoz a
helyhez, ahol a Vincent-tragédia történt. Ahogy az
aneszteziológusok egymás közt fogalmaztak, „gázt pumpált” egy
gyomorsebészeti műtétnél, amit fél kettőre írtak ki, ám amikor
Noah készült volna belépni, a kiírás színe kékről sárgára váltott,



ami a műtét végét jelezte.
Abban a tudatban, hogy a nő nemsokára felbukkan a

posztoperatív megfigyelőben, arrafelé indult. A legtöbb ágyon
feküdt valaki, bizonyítván, hogy a BMH sebészete még péntek
délután is teljes gőzzel üzemelt. Úgy tervezte, hogy itt várja be dr.
Londont, aki bármelyik percben megérkezhetett – ezért is lepte
meg, hogy már ott találta, amint épp átadta a beteget. Az ágy felé
indult. Hatalmas páciens tárult elé, súlyra bőven a százötven kiló
felett. Miután rangidős rezidensként leszolgálta a maga idejét a
bariátriai sebészeten, Noah egész pontosan meg tudta becsülni
bárki testsúlyát. Azt is jól tudta, mekkora kihívás a nővérek
számára egy ilyen páciens mozgatása.

Kihallgatta, amint dr. London utasításokat adott az osztályos
nővérnek, majd olyasmit tett, amivel sikerült meglepnie: megadta a
mobilszámát arra az esetre, ha bármi gond adódna. Ezzel teljesen
lenyűgözte. Ez a fokozott odafigyelés nem számított
szokványosnak, hiszen az ügyeletes aneszteziológus a nap bármely
szakában rendelkezésre állt.

Amikor dr. London végzett, váratlanul megpördült és
gyakorlatilag nekirontott. Noah gyanította, hogy mielőbb haza
akar indulni, amit már kevéssé kedvező előjelként értékelt. Miután
a péntek délután sokak szemében egyet jelentett a hétvége
kezdetével, okkal aggódott amiatt, hogy egészen hétfőig nem lesz
alkalmuk beszélni.

– Bocsásson meg. – A nő lágy és tiszta hangon beszélt, azzal a
halvány akcentussal, amit Noah sosem tudott hová tenni.

– Nincs semmi gond. Kellett nekem odalopódznom a háta
mögé…

Dr. London meredten nézte tündöklő kék szemével, mintha
meglepődne a megjegyzésen.

– Igazából nem is lopództam – igazította ki magát Noah –,
csak meg szerettem volna kérdezni, hogy szánna-e rám néhány
percet.

Miután az órájára vetett gyors pillantással jelezte, hogy sürgős
elintéznivalója lenne, dr. London rákérdezett, hogy miről lenne szó.

– A Bruce Vincent-ügyről – felelte Noah. – Nekem kell a szerdai
M&H Konferencia elé tárnom. Fontos lenne, hogy megismerjen az
álláspontját.



Dr. London válaszként végigmérte a nővért, aki a legutóbbi
páciensével foglalkozott, majd a helyiségben tartózkodó többi
ápolónőt is. Láthatóan kellemetlenül érezte magát.

– Nagyon rosszul éltem meg a Bruce Vincent-ügyet – árulta el
halk, mégis feszült hangon. Szeme közben lézerként fókuszált rá. –
Az első esetem, ami műtéti halállal végződött. Tucatszor is
végigvettem, de nem találtam semmit, az égvilágon semmit, amit
másként kellett volna csinálnom. Jó, ez nem egészen igaz. Az
altatás előtt megvárhattam volna dr. Mason érkezését, de éppen ő
erőlteti az ellenkezőjét, és ebben dr. Kumar is támogatja. Ez az
igazság, nincs is mit hozzáfűzni. Meggyőződésem, hogy a műtét
kimenetelének semmi köze ahhoz, amit én tettem, vagy nem
tettem.

– Oké, oké. – Noah-t teljesen készületlenül érte dr. London
váratlan kirohanása. A nő továbbra is leplezetlen hevességgel
meredt rá. – Együttérzek önnel, amiért át kellett mennie ezen.
Higgye el, pontosan tudom, milyen elveszíteni az első
páciensünket. Tudom, hogy nem könnyű, mégis figyelmeztetnem
kell, hogy dr. Mason mindenért az aneszteziológiát fogja okolni.
Ezt kéretlenül is az értésemre adta. Szeretném elkerülni, hogy ez
gondot jelentsen az ön vagy az aneszteziológiai osztály számára, de
szükségem van a segítségére.

– Szerintem ne itt beszéljük meg – vélte dr. London. – Van
külön irodája?

– Nincs. – Ezúttal is vágyakozva gondolt arra, hogy bárcsak
mást mondhatna.

– Nekem sincs – vont vállat dr. London –, de talán lesz egy hely
a pihenőben. Ott legalább leülhetünk és nem minket bámul
mindenki.

– Oké. – Noah ugyan nevetségesnek találta az ötletet, hogy a
kórházban bárhol találhatnak egy meghitt sarkot, az is eszébe
jutott, hogy péntek délután lévén talán nincsenek annyian a
pihenőben, főként ilyenkor, nyáron, amikor sok doktor és nővér a
tengerpart felé veszi az irányt.

– Alikor találkozzunk ott tíz perc múlva – bólintott dr. London.
– Még nem végeztem itt.

Amikor Noah belépett a sebészeti pihenőbe, beigazolódni látta
legrosszabb félelmeit. A helyiséget egy rögtönzött búcsúbuli céljaira



teljesen kisajátította magának az egyik osztályos nővér, aki karib-
tengeri hajóútra indult. Még néhány „Jó utat” girlandot is
kiaggattak. Bár határozottan arra számított, hogy dr. London
annyira se találja majd alkalmas irodapótléknak a pihenőt, mint a
megfigyelőt, behúzott két széket az egyik sarokba, minél távolabb
a tömegtől. A legtöbb partiarc a kis konyhasaroknál, a pultra
kihelyezett rágcsálnivalók körül csoportosult.

Ígéretéhez híven dr. London nemsokára megérkezett, és
valóban látszott rajta, hogy a legkevésbé sem örül a
bulihangulatnak. Akárhogy is, elindult Noah felé, aki integetéssel
vonta magára a figyelmét, majd elnézte, ahogy közeledett. A nő
mozgása csak ráerősített első benyomására, sőt ezúttal nemcsak
ruganyosnak és sportosnak, de határozottan magabiztosnak is
tűnt. Mindezek láttán újfent elcsodálkozott azon, milyen keveset
tud róla, dacára a számtalan alkalomnak, amikor együtt
dolgoztak. Egyedül abban lehetett biztos, hogy magas fokú
szakmai felkészültséggel rendelkező főállású aneszteziológus az
ország egyik legjobb egyetemi kórházában, ami mégiscsak komoly
rang. Másokkal folytatott beszélgetéseiből az a kép rajzolódott ki,
hogy ennél többet senki sem tud róla. Lehet a felszínen bármily
barátságos, igazából magának való ember.

– Nem pont erre gondoltam – jegyezte meg dr. London, amint
elfoglalta a másik széket, majd a válla felett vetett egy pillantást az
ünneplőkre.

– Legalább jól elvannak egymással – kockáztatta meg Noah
éppen abban a pillanatban, amikor Janet Spaulding kiszúrta őket,
és faképnél hagyta az ünneplőket, hogy feléjük induljon.

– Ezt tényleg nem hinném el, ha nem a saját szememmel
látnám – lelkendezett már messziről. – A két kedvenc
partigyilkosom egy sarokban. – Gyöngyöző kacajjal tudatta, hogy
nem gondolja komolyan. – Örülök, hogy végre magukat is látom
pusmogni. Nem hinném, hogy találkoztunk volna már ebben a
körben, de kérem, csatlakozzanak hozzánk. Ne gubbasszanak itt
egymagukban. Búcsúztassuk el rendesen Janice-t.

– Kösz, de nekem sajnos mennem kell – felelt dr. London,
mielőtt még Noah megtehette volna. – Máris késésben vagyok. Dr.
Rothauserrel csak röviden megtárgyalunk egy esetet.

– Hát, ha mégis meggondolnák magukat, mindenből van



bőven. – Janet az ételek és italok felé intett, azzal vissza is tért a
mulatságba.

Noah és dr. London végigmérte egymást.
– Ez nem fog menni – jelentette ki dr. London, amint lehúzta

fejéről a műtőssapkát, hogy ezzel kiszabadítsa munkahelyi
fogságából hosszú, selymesen fénylő és veszedelmesen szőke haját.

Noah mintegy reflexszerűen beszippantotta a levegőt és ki sem
engedte. Némi sokk kíséretében most először tudatosult benne,
hogy dr. London döbbenetesen vonzó teremtés, aki látványosan
törődik a megjelenésével. Korábban talán csak azért nem gyakorolt
rá ekkora hatást, mert kizárólag vénlányos fejfedőben és
sebészmaszkban látta. Bár a személyzet néhány hölgytagja
alkalmanként felkeltette a figyelmét, amikor valami a
megjelenésében hirtelen ráébresztette a világ pácienseken túli
valóságára, ez dr. London vonatkozásában még sosem történt.
Hogy miért, kész rejtély, hisz abban a pillanatban még a pihenő
steril és praktikus környezete is kivételes szépséggel ruházta fel,
amint csíkokban platinaszőke hajának dicsfénye ráirányította
figyelmét az arcot uraló metszően kék szempárra, a csintalanul
pisze orra, a telt ajakra és a vakítóan fehér fogakra, melyek éles
kontrasztot alkottak a napbarnított arcbőrrel. Dr. London, aki
láthatóan mit sem sejtett az általa kiváltott hatásról, ujjaival
igyekezett megzabolázni haját. Noah szemében még ez a
mozdulat is pajkos kacérkodásnak tűnt.

– Nincs valami más hely, ahová mehetnénk? – tudakolta dr.
London. Amikor Noah nem felelt, megismételte a kérdést.

– Elnézést. – Noah kapkodva félrefordította a tekintetét. –
Valami más hely? Hadd gondolkodjam…

– Amíg gondolkodik – szakította félbe dr. London –, áruljon el
valamit. Pontosan mit mondott rólam dr. Mason a Vincent-ügy
kapcsán?

Noah küszködve próbálta újraprogramozni az agyát,
miközben mérhetetlenül kínosnak találta, hogy megzápult
kiskamaszként viselkedik. Tekintetével csak nehezen tudott
elszakadni ölében összefont kezéről.

– Igazából nem részletezte a dolgot. Csak annyit mondott,
hogy az altatóorvos cseszte el, mert rossz anyagot adott be.

– Arról nem tett említést, hogy a hivatala pontosan



meghatározta az érzéstelenítés módját, és hogy senki sem tudott a
páciens emésztési zavarairól, ami korábban bélelzáródáshoz
vezetett?

– Nem hinném. – Noah még ebben sem volt biztos. A pillanat
hevében semmire sem emlékezett. Az agya egyszerűen nem akart
felpörögni.

– Nem én csesztem el – jelentette ki dr. London kéretlen
egyszerűséggel és haraggal határos indulattal. – Mint mondtam,
ezerszer is lepörgettem az egészet. Leszámítva, hogy
megvárhattam volna, amíg a sebész megtisztel minket a
jelenlétével, semmit sem csinálnék másként.

– Annyit mondott még, hogy a páciens és a betegfelvétel is
hozzájárult ehhez. – Noah-nak hirtelen eszébe jutottak Mason
szavai.

– Hozzájárult? Ezzel még nem mondott semmit, ha figyelembe
vesszük, hogy a páciens kiokádta a belét. Az egész extra adag
reggelit. – Dr. London közelebb hajolt, elég közel ahhoz, hogy
parfümjének illata Noah orrába kússzon. – Mondjak valamit?
Örülök, hogy megkeresett. Ha dr. Mason tényleg így látja a dolgot,
feltétlenül beszélnünk kell. Nagyon oda kell figyelnie, hogyan
tálalja az ügyet, különben mindketten megüthetjük a bokánkat.

Noah bólintott. Meglepődve, mégis elégedetten. Arra számított,
hogy a nő defenzív és távolságtartó, esetleg óvatos és elutasító lesz,
de épp ellenkezőleg – úgy beszélt, mint aki a bajtársára ismert egy
közelgő ütközet előtt, amit M&H Konferenciának hívnak.

– Amennyire én látom, az se túl szerencsés, ha együtt látnak itt
a kórházban, mert még azt hihetik, hogy összeszűrjük a levet vagy
ilyesmi – folytatta dr. London. – Ugye, érti?

– Hogyne. Remélem, maga is érti, mennyire vékony jégen
járok. Rám fér minden segítség.

– Ha engem kérdez, szerintem mindketten vékony jégen
járunk.

– Nem egészen értem, hogy maga miért érzi így – ráncolta a
homlokát Noah. – Azt mondja, ától cettig végigvette az ügyet, és
semmit se tenne másképp, ráadásul az orvosi kar teljes jogú tagja,
akivel dr. Mason mégsem csinálhat azt, amit akar. Ellentétben
velem, aki csak sebészrezidens vagyok, és akit máris rühell,
miközben tagja a rezidensprogram vezetőségének.



– Nekem is nehezemre esik, hogy megtaláljam vele a hangot
sóhajtott fel dr. London. – Szilárd véleményem, hogy súlyos
személyiségzavara van, de ebbe most ne menjünk bele. Az a
legnagyobb baj, hogy ő és a főnököm, dr. Kumar szívbéli jó
barátok. S ha ez nem lenne elég, dr. Mason engem se szível.

– Hogy mondhat ilyet? – kérdezte Noah. – Tudom, hogy
sokszor kimondottan önt kéri.

Dr. London csak legyintett, mintha elhessegetne egy bosszantó
legyet.

– Ebbe se menjünk bele. Beszéljünk inkább arról, hogy szabad-
e az estéje?

– Mondhatni. – Noah-t készületlenül érte a kérdés. – Mint
vezető rezidens, mindig ügyeletben vagyok, de csak abban a
formában, hogy az ügyeletesek nekem szólnak, ha valami komoly
baj van.

– Helyes – bólintott dr. London. – A közelben lakom, a Beacon
Hillen. A Louisburgon, hogy egész pontos legyek.

– Ismerem a Louisburg Square-t – húzta ki magát Noah. – Én
is a dombon lakom. A Revere Streeten.

– Akkor gyakorlatilag szomszédok vagyunk. – Dr. London
közelebb hajolt, és még inkább lehalkította a hangját. – Mi lenne,
ha este, miután itt végez, eljönne a házamba? A tizenhatban lakom.
Ott szabadon tudnánk beszélni. Na, mit gondol?

– Köszönöm. – Noah megütközve fogadta a váratlan ajánlatot,
ahogy az sem kerülte el a figyelmét, hogy a nő „házat” említett,
nem „lakást”. A családi házak ritkaságszámba mentek a Beacon
Hillen. – Örömmel eljövök. Nagyra értékelem a nyitottságát.

– Szívesen. – Dr. London felállt. – Azért megadom a
mobilszámomat, hogy rám tudjon írni, ha valamiért mégse jönne
össze. – Az asztalhoz lépett, hogy lefirkantsa a számát egy
papírlapra. Noah megkövülten nézte. Ez az egész teljesen
készületlenül érte. Ahogy a nő visszatért hozzá, kezében a
papírlappal, még egyszer alkalma nyílt megfigyelni, mennyire
sportosan ruganyos a teste. Ezt a tényt még a buggyos műtősruha
sem leplezhette előle. Eddig vajon miért nem vette észre?

– Akkor nemsokára – köszönt el dr. London. – Remélhetőleg
már ma este. – Átadta neki a lapot, mielőtt eltűnt a női öltöző
irányába.



Most először, mióta főni kezdett a levében az M&H
Konferencia miatt, Noah halvány reménységet érzett. Talán
minimális károk mellett képes lesz átvészelni a prezentációt, hiszen
sikerült maga mellé állítania a kar egyik tagját – mostantól
összeesküvőtársát –, aki készen áll szembemenni dr. Mason
értelmezésével és törekvésével, hogy elterelje a figyelmet a valódi
problémákról. Csak egy pillanatig tűnődött el azon, miért gondolja
a nő, hogy dr. Mason nem kedveli. Este ráért kideríteni – persze
csak akkor, ha el tudott szabadulni a kórházból. A Louisburg
legalább közel esett a BMH-hoz, ha valamiért vissza kellett jönnie.

Miután vetett egy pillantást az órájára és meggyőződött róla,
hogy maradt elég ideje a délutáni vizit előtt, visszaindult a műtők
felé. Meg akarta keresni a két aneszteziológusrezidenst, Wiley-t és
Chungot. Tudni akarta, mit pusmogtak a rezidensek maguk között
a Vincent-ügyről; megerősítik-e dr. Londont, aki láthatóan nem
tartotta magát hibásnak. A rezidensek helyzetértékelése valahogy
mindig közelebb állt a valósághoz, mint az orvosi karé.
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Még akkor sem sötétedett be, amikor Noah kilépett a lakásából,
hogy célba vegye a Louisburg Square-t, a Beacon Hill egyik jobb
módú részét, ami markáns kontrasztot alkotott a szerényebb
Revere Streettel. Miután végre kikeveredett a kórházból,
hasznosnak látta, ha hazafut átöltözni és zuhanyozni. Ha jól
számolta, már tizenöt órája talpon volt.

Aránylag tisztának tűnő farmert és pólót húzott, mert tudta,
hogy ezek jól állnak rajta. Felmerült benne, hogy egyetlen zakóját
és nyakkendőjét is felhúzza, de végül túlságosan ódivatúnak ítélte,
és elvetette az ötletet. Öltözködés közben beismerte magának, hogy
felvillanyozza, de ugyanúgy nyugtalanítja is a közelgő találkozó,
mindenekelőtt éppen a nyavalyás M&H Konferenciára való
felkészülés miatt. A kis csörteváltás a sebészeti pihenőben teljesen
elgyengítette, s most, útban a nő háza felé, ugyanez az érzés
kerítette hatalmába. Ahelyett, hogy értelmezni próbálta volna a
reakciót, úti céljára koncentrált. Több mint öt éve lakott Bostonban,
számtalanszor átkelt már a Louisburg Square-en, és ugyanennyi
alkalommal eltűnődött, milyenek lehetnek ezek a házak belülről.
Hát, most majd megtudja. Hasonló kíváncsian várta azt is, hogyan
viselkedik dr. London hazai pályán.

Remélte, hogy hamarabb végez a kórházban, és mindinkább
aggasztotta a lehetőség, hogy dr. Londonnak tervei vannak estére,
ezért esetleg meggondolja magát. A problémát egy rosszul elsült
konzultáció okozta, ami után rá várt a feladat, hogy
megvigasztalja a belgyógyász rezidenst, aki tanácsot kért a
sebészektől. Miután különböző osztályok voltak érintve, a legtöbb
energiáját az vitte el, hogy olyan megoldást találjon, ami egyik
félnek sem okoz tekintélyvesztést. Ez az eset is megerősítette
abban, hogy vezető rezidensként leginkább arra a tökéletesre
csiszolt diplomáciai érzékre lesz szüksége, aminek nagy hasznát



veszi majd a közelgő M&H Konferencián is.
Ahogy felfelé gyalogolt a Pinckney Streeten, arra gondolt, amit

a két aneszteziológusrezidens mesélt neki, miután sarokba
szorította őket. Állításuk szerint az incidens széles körben
beszédtéma lett, ugyanakkor szinte kivétel nélkül mindenki dr.
London értelmezését támogatta, és dr. Mason felelőtlen
hozzáállását okolta, amiért egyszerre három beteget is altatásban
tartott, hogy ide-oda ingázzon a műtők között. Mialatt megmászta
a dombot, Noah egy pillanatra eltűnődött azon, hogy megossza-e a
hallottakat, de bármekkora erőt meríthetett volna dr. London a
többiek támogatásából, végül elvetette az ötletet. Csak nemrég
ismerkedtek meg, nem lett volna diplomatikus bevallani, hogy
kémkedett a háta mögött.

Amikor elérte a téglalap alakú teret, egy hosszú másodpercre
megtorpant. A zöldellő oázis váratlanul bukkant elő a Beacon Hill
többi részét elborító komor téglaépületek közül, a kövezett járdák
és fekete aszfaltburkolatok sivatagjából. Az égbe szökő szilfák alatt
egész kis zöldellő kis dzsungel bújt meg, körötte impozáns
kovácsoltvas kerítéssel. Gyerekek játszadoztak az elkerített
pázsiton; kiáltozásuk élesen pattant le a körben magasodó házak
téglákból kirakott homlokzatáról.

A 16-os számot a tér lejtő felőli végén találta, hossztengelye
derékszöget állított a domb emelkedési irányára. Miután
felkapaszkodott a fél tucat gránitlépcsőn, impozáns
mahagóniajtóval találta magát szemközt. Hiába kereste a csengőt,
amíg végül be nem lépett az előtérbe. Itt azonnal megtalálta és
megnyomta a gombot. Amikor semmi sem történt, kísértést érzett
az újbóli próbálkozásra, közben magába fojtotta hirtelen
aggodalmát, hogy talán elkésett. Végtére is, ő nem adta meg a
telefonszámát. Korábban eszébe jutott, hogy ráír dr. Londonra, és
értesíti a késéséről, de végül, részben babonás okokból, elvetette ezt.

Az ajtó váratlanul és olyan erővel tárult fel, hogy a légáram
felborzolta a haját, az elegáns, szőnyeggel borított belső lépcső
lábánál pedig ott állt dr. London, aki egészen másként festett, mint
amilyennek megszokta. Buggyos műtősruha, -sapka és -maszk
helyett ezúttal az alakjára feszülő jóganadrágot és ujjatlan
sportfelsőt viselt. Noah, hogy ne csináljon magából bolondot,
minden figyelmével kéklő szemére összpontosított. Addig se



bámult másfelé.
– Üdv, doki. – Dr. London kecses és széles karmozdulattal a

jobbján nyíló boltív felé intett. – Kérem, fáradjon be. – Figyelemre
méltóan közvetlennek tűnt, ellentétben hűvös kórházi
tárgyilagosságával. Noah nyomát se látta az „igazi” orvosok
kontra rezidensek típusú leereszkedésnek.

– Köszönöm, dr. London – nyögte ki hálásan, amiért a szoba
felé fordíthatta tekintetét. Tágas és magas nappaliban találta
magát, ami a homlokzat háromméteres üvegablakaitól egészen a
ház hátsó felében nyíló erkélyajtókig terpeszkedett. A mértéktartó
György kori stílusjegyek és korabeli stukkódíszek ellenére
vadonatújnak tűnt, mintha csak most épült volna. A déli falat két
feketemárvány kandalló tagolta; a tér felosztásáról hornyolt
korinthoszi oszlopok gondoskodtak. A helyiség tér felőli oldalán két
hatalmas, sötétzöld kanapé állt egymással szemben, közöttük a
márvány kávézóasztalon több halomban nagy alakú, színes
könyvek, felettük a falakon aranyozott keretbe foglalt
olajfestmények. A nappali oszlopokkal elkerített hátsó felét egy
koncertzongora sajátította ki magának. A levegő simogatóan
hűvösnek és száraznak érződött.

– Először is – kezdte dr. London, ahogy követte a nappaliba –,
hagyjuk a formaságokat. Kérlek, szólíts Avának, s ha lehet, én is
inkább Noah-nak hívnálak.

– Feltétlenül. – Noah engedélyezte magának, hogy
visszatekintsen vendéglátójára, azután tekintete ugyanazzal a
lendülettel tovább is siklott. Kellett néhány perc, amíg hozzászokott
a nő öltözékéhez, amit mintha festékszóróval fújtak volna rá.
Mindig is gyanította, hogy sportos az alakja – hát most már
biztosan tudta. Mintha minden izomkötege külön kirajzolódott
volna a lábszárán. A karján nemkülönben, csak kevésbé
hangsúlyosan. A lépcső felől hirtelen mozgás vonta magára a
figyelmét. Két méretes macska rontott a nappaliba, ahol
megtorpant és gyanakodva szaglászni kezdte.

– Remélem, nem vagy allergiás a macskákra – jegyezte meg
Ava.

– Nem, a legkevésbé sem. – Lehajolt és engedte, hogy a két
házi kedvenc megszaglássza a kezét. Az egyik szürkéskék példány
volt világító sárga szemmel, a másik szürke és fehér csíkos kék



szemmel. – Gyönyörű állatok.
– Kösz – mosolyodott el Ava. – Ők a lakótársaim. A sárga

szemű Oxi, ami az oxigén rövidítése, a kék szemű pedig Dió, a
szén-dioxid után.

– Agyafúrt. Régóta megvannak?
– Aránylag – vont vállat Ava. – A menhelyről hoztam el őket.
– Szerencsés jószágok.
– Szerintem én még jobban jártam velük. Hozhatok egy italt?

Jobbra, a könyvtárban van egy kis bárpult.
– A könyvtárban? – Noah nem tudta eldönteni, hogy komolyan

vegye-e. Az ő köreiben senki sem rendelkezett saját könyvtárral.
– Persze. Elég méretes ez a ház, nem is gondolnád a szerény

külső alapján. L alakban van egy másik szárnya is.
– Azért én nem nevezném szerénynek a külsejét.
Ava csengő hangon, őszinte örömmel kacagott fel.
– Minden relatív.
– Tiéd az egész ház?
– Kié lenne?
– Nincsenek más lakások?
– Á, már értem, mire gondolsz. – Ava újra elnevette magát.
Nem, nincs más. Ez egy klasszikus családi ház, csak most

család helyett egy macskás nő lakja.
– Hány szint van?
– Hat.
– Nem rossz – csóválta a fejét Noah. – Mi több, impozáns.

Tetszenek a belsőépítészeti megoldások is. – A ház messze
nagyobbra nőtt, mint a homlokzat alapján sejtette volna. Kívülről
legfeljebb három szintet látott, semmiképp se hatot. Belegondolt,
milyen lehet egyedül élni egy akkora palotában, aminek a
nappalijában elférne az egész lakása.

– Érdekel az építészet és a lakberendezés?
– Fogjuk rá. – Nyilvánvalóan nem sok teret szentelt a

kérdésnek, amint azt a lakása is tanúsította.
– Szeretnéd megnézni? – élénkült fel Ava. – Szívesen

körbevezetlek. Ez az életművem. Sok időt töltök itt, amikor
Bostonban vagyok, ezért azt akartam, hogy tükrözze az
egyéniségemet és az életstílusomat. Nem egészen egy éve fejeződött
be a felújítás.



– Szívesen megnézném – felelte Noah.
Az elsőn, azaz a hátsó kerttel egy szinten lévő alagsorban

kezdtek, ahol külön konyhával ellátott teljes vendéglakot rendeztek
be. Mellette jól felszerelt edzőterem nyílt több kerékpárral,
futópaddal, féltucatnyi emelőpaddal és egy rakás kézisúlyzóval.

– Ha a városban vagyok, fél héttől fél nyolcig minden estémet
itt töltöm – magyarázta Ava. – Ahogy ma is, ezért vagyok még
edzőruhában. Nem mertem lezuhanyozni, nehogy pont akkor fuss
be.

– Gyakran elutazol a városból? – érdeklődött Noah.
– Igen – bólintott Ava. – Amilyen gyakran csak lehet. Ami azt

illeti, szinte minden hétvégén. Kihasználom a szabadságot.
Ez az egyik nagy előnye annak, ha valaki aneszteziológus. Ha

én nem dolgozom, akkor tényleg nem dolgozom.
– Jó neked. És olyankor mit csinálsz a macskákkal?
– Ha nem vagyok a városban, mindennap idejön a

házvezetőnőm, Maria. Imádja Oxit és Diót.
– Hová szoktál utazni?
– Az attól függ, hogy üzleti út-e vagy kikapcsolódás.
– Mit értesz „üzleti” alatt? – A kérdés azelőtt kibukott belőle,

hogy végiggondolhatta volna, illendő-e feltennie. – Egy másik
kórházban is végzel anesztéziát?

– Ugyan már. Dr. Kumar sosem engedné. – Ava láthatóan nem
sértődött meg. – Nem, én csak tanácsadást végzek.

– Érdekes. – Noah kíváncsi lett volna a részletekre, de nem
akart vájkálni, és Ava különben is továbbindult a következő szintre.

A második emelet, ami a Louisburg Square, vagyis a ház
homlokzata felől félig a földbe temetkezett, helyet adott a minden
földi jóval felszerelt modern konyhának, az étkezőnek és egy
cselédszobának.

– Cselédem nincs hozzá – védekezett Ava, amint szembesült
Noah megbotránkozott arckifejezésével. – Amikor megterveztem
az átalakítást, nem csak a saját igényeimre gondoltam.
Előfordulhat, hogy később el akarom majd adni.

– Érdekes – ismételte meg Noah, akit lenyűgöztek a látottak.
Az itteni ingatlanárakat ismeretében kétellte, hogy az
aneszteziológusi fizetéséből Ava megengedhetne magának egy
ilyen palotát. A tanácsadói üzlete kivételesen jövedelmező lehet.



Vagy csinos kis vagyont örökölt.
Érkezéskor a harmadik emeleten lépett be, így most a főlépcsőn

át a negyedikre jutottak. Itt ámult el csak igazán. A ház középső
tömbje az L szára nélkül két helyiségből állt. A tér felőli, valamivel
nagyobb és meghittebb, sötétzöld falú dolgozószoba magában
foglalt több íróasztalt, egy padlótól a mennyezetig érő
könyvespolcot, egy tömött párnás székekből és zsámolyokból álló
kis társalgót, egy drágának tűnő kávézóasztalt jókora színes
könyvekkel, egy kollekcióra való keretezett fényképet Ava
sportsikereinek helyszíneiről, s persze az ablakokon át beáradó
rengeteg természetes fényt. Noah el tudta volna képzelni, hogy
élete hátralévő részét egy ilyen helyen töltse.

– Nem bánod, ha megnézem a fotókat? – kérdezte.
– Egyáltalán nem. – Ava nevetve fogadta az érdeklődését.
Noah a tekintetével végigszaladt a teljes sorozaton, melynek

minden tagja érdekesebbnek tűnt az előzőeknél. Akadt néhány
csoportkép is, de a legtöbb képet szelfibottal készítették, és egyedül
Ava szerepelt rajta, aki mindenhol vigyorgott, mint a tejbetök. Az
összes fotóról ugyanaz az arckifejezés és ugyanaz a tökéletes
frizura köszönt vissza – ettől valahogy mind furcsán
személytelennek tűnt.

– Látom, mindened a sport – jegyezte meg Noah.
– Szeretek sportolni és utazni, de hadd mutassam meg a

következő szobát. – Ava a folyosó felé intett.
A hátsó helyiség sötétnek és ijesztőnek tűnt, amíg Ava fel nem

kattintotta a világítást. Ettől Noah arca is kivirult, de mint egy
kiskölyöké, aki először lát karácsonyfát. Az egész szobát egyetlen
számítógépes rendszernek szánták, melyhez hasonlót még a
legvadabb álmaiban sem látott.

– Most tényleg féltékennyé tettél – mormolta, ahogy átlépte a
küszöböt. A szemközti falnak támaszkodó asztalon három monitor
állt olyan szögben, hogy kitöltse az asztalnál ülő felhasználó teljes
látómezejét. A balján nyitott polcokon sorakoztak az elektronikai
eszközök, alattuk a szerverrel. Az íróasztalt két nagy hangfal
foglalta keretbe, tetejükön a legújabb virtuális valóság
headsetekkel. A hátsó ablakokon zsaluk rekesztették ki a külvilág
fényét; a mennyezetet hangelnyelő lapokkal burkolták.

– Ez a kedvencem – mutatott körbe Ava alig burkolt



büszkeséggel. – Ha Bostonban vagyok, minden időmet itt töltöm,
néha négy órát is zsinórban. Itt teljesen elvesztem az időérzékem.

– Meg tudlak érteni. Azt hiszem, nekem is ez lenne a
kedvencem, már ha volna rá időm. A játékok izgatnak?

– Már nem annyira, mint kamaszkoromban – felelte Ava –, de
néha azért leülök egy League of Legendsre. Nincs még egy ilyen
nőgyűlölő játék. Úgy látom, te is nagy kocka lehetsz.

– Azelőtt az voltam – ismerte el Noah. – Én is játszottam
League of Legendst, akkor jött ki, amikor az orvosira jártam, de
mióta rezidens vagyok, nincs időm az ilyesmire.

– Rezidens koromban én se játszottam – nyugtatta meg Ava.
– Azért a cucc alapján nem csak alkalmi játékos vagy. Meddig

jutottál?
– Ezüst kettesig, de nem erőltetem a dolgot. Sokkal inkább

izgat a virtuális valóság. AKM-re is napi szinten használom a
rendszert. Ismered az AKM-et, az Aneszteziológiai Képesítés
Megújítását?

– Persze. – A különböző szervezetek, mint az Amerikai
Aneszteziológusok Szövetsége, megkövetelték a szakirányú
végzettség tízévenként történő megújítását, amit online is el lehetett
végezni, ugyanakkor Noah tudta, hogy a legtöbben az utolsó
hónapig halogatják a lépést. A tény, hogy Ava naponta foglalkozik
ezzel, kivételes elkötelezettséget sejtetett. – Tényleg mindennap
megcsinálod? – kérdezte, csak hogy biztos lehessen a dologban.

– Minden áldott nap – bólintott Ava. – Még ha elutazom, akkor
is képben akarok lenni a legújabb trendekkel kapcsolatban.
Mindent megteszek azért, hogy a lehető legjobb aneszteziológus
legyek.

– Hát igen, én is erre törekszem a sebészetben. Úgy tűnik,
mindketten ugyanolyan elkötelezettek vagyunk a magunk
területén. Ha úgy tetszik, egy csónakban evezünk.

Ava nevetve fogadta a közhelyet.
– Egy csónakban evezünk. Ez tetszik. Az alapján, amit rólad

hallottam, tényleg ikrek is lehetnénk, de ha egészen őszinte akarok
lenni, legfeljebb fél órát foglalkozom az AKM-mel.

Manapság legtöbbet a közösségi médiában forgolódom. Azt
tényleg semmi pénzért ki nem hagynám. Tudom, kicsit túlzásba
viszem, de mit tehetek?



– Mit értesz közösségi média alatt? A Facebookot?
– Az egész palettát: Facebook, YouTube csatorna, Snapchat,

Twitter, Instagram, Tumblr, Pinterest – amit csak akarsz. Legtöbbet
a Facebookon lógok, az tökéletesen passzol hozzám. Az igazat
megvallva, a közösségi média az igazi terepem. Tizenévesként, még
a kilencvenes évek végén a SixDegreesen és az AOL Instant
Messengeren szocializálódtam, ami így visszatekintve kész
katasztrófa volt. Teljesen rákattantam, és nem a jó értelemben. Ma
már csak az izgat, hogy kikapcsolódjak és fent legyek. Lenyűgöz,
hogy annyi emberrel állok kapcsolatban. Szerintem ez a kultúra
igazi motorja.

– Úgy érted, mindennap fent vagy?
– Általában – bólintott Ava. – Két operáció között még a

kórházban is rá szoktam nézni a mobilomon, válaszolok erre-arra.
Ha itthon vagyok, akkor edzek, az AKM-et csinálom, eszek, vagy
fent vagyok a neten. Mit mondhatnék? Súlyos függőségem van, de
valamit tudnod kell: a közösségi média révén jobban megismertem
önmagam, mintha évekig jártam volna valami pszichomókushoz.

– Azt mondod? – kérdezte kétkedve Noah. – Szeretném, ha ezt
bővebben is kifejtenéd. Én is használom a Facebookot és a
Snapchatet, de nem úgy tűnik, mintha okosabb lennék tőle.

– Készséggel elmagyarázom, de majd valamikor máskor.
Szerintem előbb foglalkozzunk az M&H problémahalmazzal.

– Sajnos igazad van – sóhajtott fel Noah. Azonnal felszökött a
pulzusa. Annyira lenyűgözte Ava és a varázspalotája, hogy egy
időre el is feledkezett arról, miért is van itt. – Hol üljünk le?

– Mielőtt rátérnénk az üzletre, nem szeretnéd kipróbálni a
rendszert? Mondjuk a virtuális valóság képességeit? Csak néhány
perc, ha tényleg érdekel.

– Persze – bólintott Noah. – Miért is ne?
Ava leültette a három monitor elé, majd fölé hajolva beindította

a rendszert. Noah akaratlanul is megfigyelte, hogy még rendes
jelszóval se bajlódott, csak hatszor egymás után leütötte az 1-es
számot. Nem mintha ez meglepte volna – amint belépett az
épületbe, azonnal felfigyelt a modern csúcstechnológiás biztonsági
rendszerre.

Az elkövetkező hatvan másodpercben olyan fantasztikus
grafikával és hanggal szembesült, hogy a lélegzete is elállt.



– Oké, meggyőztél – emelte fel megadóan a kezét, amint a
demonstráció véget ért. – Tényleg iszonyú irigy vagyok rád.
Nekem is kell egy ilyen, mielőtt meghalok.

Ava felkacagott. Láthatóan örült az elismerésnek.
– Össze tudlak hozni azokkal, akik beszerelték, ha komolyan

gondolod…
– Talán majd jövőre. – Akkor is csak álmában.
– Ahogy gondolod. – Ava az emelet felé mutatott. – Van még

két szint, de azok csak hálók és fürdők, dögunalom. Persze, ha
nagyon látni akarod…

– Nem, nem, köszönöm, nem – hadarta Noah. – Már ennyitől
is szédelgek.

– Oké, akkor térjünk rá az üzletre. Mi lenne, ha leülnénk a
dolgozószobában? Az a kedvenc helyem, ha el akarok lazulni.

– Jól hangzik – bólintott Noah.
Hátat fordítottak a számítógépes teremnek, és visszasétáltak a

dolgozószobába. Odakint kezdett sötétedni; a téren álló szilfák közt
máris látni lehetett a szemközti házak felgyulladó fényeit.

– Még nem mondtad, mit kérsz inni – fordult felé Ava, majd
mielőtt még válaszolhatott volna, hozzátette: – Várj egy percet!
Csapnivaló házigazda vagyok. Szerintem te még nem is
vacsoráztál.

– Nos, nem – ismerte be Noah. A legtöbbször passzolta a
vacsorát, miután a kórházból hazament üresen kongó lakásába.

– Nos, még én sem. Mi lenne, ha orvosolnánk ezt a problémát?
Thai kaja?

– Ki ne szeretné a thai kaját?
– Leszólok a „Király és én”-be, rendelek valamit. Ha lennél

olyan szíves és elugranál érte, legalább lenne esélyem lezuhanyozni
és kicsit összekapni magam.

– Nagyon szívesen. – Noah most ébredt csak rá, hogy
farkaséhes.
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Amikor Noah visszatért a kajával, Ava alkalmasabb öltözékben,
alakjához illeszkedő fehér blúzban és menőn koptatott farmerban
köszöntötte. A viselet némiképp oldotta a feszes jóganadrág és
ujjatlan trikó által keltett feszültséget. A thai vacsorát a kertre néző
konyha magas pultján fogyasztották el. A társalgás kényelmesen
elsiklott az M&H Konferencia problémája felett, inkább akörül
forgott, miért kerülik a társasági érintkezést a kórházi személyzet
más tagjaival. Mindketten egyetértettek abban, hogy ezzel
tönkrevágnának minden szakmaiságot, és hosszú távon csak
gondot okoznának maguknak, miután a kórház pletykásabb hely,
mint egy hímzőkör.

Vacsora után visszavonultak az emeleti dolgozószobába, ahová
magukkal vitték a borukat, és letelepedtek egymással szemben, a
bársony karosszékekbe. A váltóbulin talán elengedte magát, de
Noah másként ritkán ivott, mert sosem lehetett egészen biztos
abban, hogy nem hívják be. Most is csak azért hagyta magát
rábeszélni a borra, mert az egyik legjobb rangidős rezidense adott
ügyeletet.

– Szóval – élénkült fel Ava, amint elhelyezkedtek a
kényeztetően puha párnák között. – Hol kezdjük?

– Talán legjobb lenne azon elindulni, amit ma említettél.
Nevezetesen, hogy dr. Mason nem kedvel. Nem akarok tolakodni,
de miért érzed így? Mindenki tudja, milyen gyakran hív meg
altatóorvosnak…

– Nem veszem tolakodásnak, de mielőtt továbbmennénk, azt is
mondtam, hogy szerintem súlyos személyiségzavara van.
Pontosabban szólva, kórosan nárcisztikus személyiség. Ha már itt
tartunk, ezt tényszerűen tudom róla. Ismered a tüneteket?

– Felületesen. – Noah tudott ezt-azt a betegségről, ahogy
mindenki más, aki kijárta az orvosit, de utoljára másodévesként, jó



nyolc évvel korábban foglalkozott ilyesmivel.
– Akkor hadd frissítsem fel a memóriádat. Profi vagyok a

kérdésben, épp eleget küszködök a dr. Mason-félékkel, úgyhogy
rendesen utánajártam. Viszont mielőtt továbbmennénk, egyvalamit
szeretnék tisztázni. Amit itt elmondok, annak köztünk kell
maradnia. Biztos akarok lenni abban, hogy erről senki más nem
szerez tudomást a BMH-ban. Menni fog?

– Persze – felelt Noah teljes meggyőződéssel. Egyre jobban
értékelte Ava Londont. Úgy jött el ide, hogy védtelen harcosnak
érezte magát egy küszöbönálló vereség előtt, mostanra viszont
igazi bajtársra talált – ráadásul a BMH orvosi karának egy teljes
jogú tagjában. Egy pillanatig se kételkedett abban, hogy nagy
szolgálatot tehetnek egymásnak. Ava ugyanolyan visszahúzódó,
lapasztalt és elkötelezett orvosnak tűnt, mint ő maga, ráadásul
messze kedvesebben fogadta, mint várta, arról már nem is
beszélve, milyen szívesen gyönyörködött benne – főként most,
hogy lezuhanyozott és felvett valamit, így már ő sem érezte úgy,
mintha tűkön ülne. Az a tény sem kerülte el a figyelmét, hogy Ava
rászánta az időt és feltett egy diszkrét sminket, épp csak a szeme és
az arcbőre hangsúlyozására.

A súlyosan önimádó személyiségek olyanok, mint elefánt a
porcelánboltban – magyarázta Ava. – Rendesen megnehezítik
mindenki életét, akivel csak kapcsolatba kerülnek, különösen
azokét, akik nem borulnak le az emberi nagyságuk előtt, vagy ami
még rosszabb, megsértik és kritizálják őket. Mindeközben nagyon
sikeresek lehetnek, amint azt dr. Mason tökéletesen példázza. Ő
valóban elismert, világklasszis sebész, nem is kérdés, csakhogy neki
ez sem elég. Neki soha semmi nem elég. Talán a hasnyálmirigy-
operációk nemzetközi szaktekintélye, de ugyanúgy szélsőségesen
arrogáns, beképzelt és bosszúálló, aki a legkisebb provokációra
képes robbanni.

– Lásd a „Vad Bill” gúnynevet – szúrta közbe Noah.
– Pontosan – bólintott Ava. – Kész időzített bomba.
Noah azon kapta magát, hogy helyeslően bólogat. Avának

sikerült szavakba önteni, amit dr. Masonről gondolt, és amiért a
közelgő M&H Konferenciától rettegett. Egy pillanatig sem
kételkedett abban, hogy hamarosan ő kerül a személyiségzavaros
sebész célkeresztjébe.



– Sajnálatos módon, azok közé tartozom, akik belemásztak a
lelkébe – tette hozzá Ava.

– Megsértetted valamivel? – kérdezte Noah elképedve.
– Nem, nem egészen, csak többször megpróbált közeledni

hozzám. Kétszer itthon is felhívott azzal az ürüggyel, hogy a
környéken jár és szeretne beszélni velem egy páciensről. Senkivel
sem akarok magánjellegű kapcsolatot a kórházban, legkevésbé
olyasvalakivel, mint dr. Mason. Nincs az a pénz, amiért
beengedném az életembe, főként, hogy mindennek a tetejébe még
nős is. Próbáltam tapintatosan az értésére adni, de ez nem
egyszerű, ha valaki ilyen rohadtul magabiztos, kitartó és nem
képes elfogadni a visszautasítást. Nyilvánvaló, hogy személyes
sértésként éli meg a viselkedésemet, különösen most, hogy ez a
Bruce Vincent-ügy sarokba szorította, és találnia kell egy bűnbakot.

– Nagyon sajnálom – sóhajtott fel Noah.
– Ne tedd. Én csak azért aggódom, hogy dr. Mason és dr.

Kumar akkora puszipajtások. Nem akarom elveszíteni az állásom,
pedig megtörténhet, ha dr. Masonnek sikerül a nyakamba varrnia
Vincent halálát. Számomra igazi tragédia lenne elveszíteni az
állásomat. Már elsőéves egyetemistaként arról ábrándoztam, hogy
egyszer a BMH tagja leszek.

– Azt sajnálom, hogy ilyen zaklatás ért – pontosított Noah.
– Hát, köszönöm, hogy megértesz.
– Az a legmurisabb az egészben – tette hozzá Noah –, hogy dr.

Mason irántam érzett ellenszenvének is van némi romantikus éle.
Ava a száját is eltátotta, ahogy döbbenten rámeredt.
– Hé, várjunk egy kicsit! – Noah feltartotta a kezét, mintha

távol akarná tartani magától a gonoszt. – Nehogy félreértsd, dr.
Mason és köztem nincs semmiféle romantikus szál.

– Oké. – Ava vissza is nyerte a lélekjelenlétét. – Nem akartam
levonni semmilyen következtetést, de nyilván te is tudod, miket
pletykálnak rólad és a társasági időtöltéseidről. Mindenki kívánatos
agglegénynek tart, te meg sosem flörtölsz senkivel.

– Tisztában vagyok a pletykákkal, és cseppet sem érdekelnek –
jelentette ki Noah. – Nem vagyok meleg, de abban se lenne semmi
kivetnivaló, ha az volnék.

– Oké, ennyi elég. Azt mondtad, dr. Mason nem kedvel léged.
Kifejtenéd? Mert azt ugye tudjuk, hogy te vagy a legjobb rezidens



a BMH-ban…
– Emlékszel még Margery vagy Meg Greenre? Úgy három éve

ő is sebészrezidens volt nálunk.
– Emlékszem – bólintott Ava. – Mi van vele? Ha nem tévedek,

nagyon sietve távozott.
– Megvolt rá az oka. Kitették a programból. Épp csak azt nem

tudja senki, hogy viszonya volt dr. Masonnel. A részletek sosem
derültek ki, de csak így történhetett.

– Azért küldték el, mert viszonya volt egy sebésszel? Nem tűnik
hihetőnek…

– Nem, az csak később derült ki. Azért küldték el, mert
ópiumszármazékokat lopott, amíg le nem lepleztem. Miattam
bukott le, amit dr. Mason sosem bocsát meg nekem. Ezért van,
hogy nem szívesen lennék újra az útjában ezen az M&H
Konferencián. Ha lehet, nem haragítanám magamra még jobban.
Ehhez pedig szükségem lesz egy jó tervre és minden diplomáciai
érzékemre, mert nagyon úgy tűnik, hogy igazad van, és két
személy felelős Bruce Vincent haláláért: dr. Mason és maga a
páciens.

– Oké, most már értem. Szóval a lényeg, hogy Vad Bill
egyikünket sem szíveli.

– Ezzel nem mondtál semmit. Engem az aggaszt a legjobban,
hogy ő a sebészeti rezidensprogram társigazgatója. Amilyen
bosszúálló, nem lepne meg, ha ki akarna rúgatni.

– Nem hinném, hogy aggódnod kéne emiatt – csóválta a fejét
Ava. – Ehhez túlságosan is sokan tisztelnek.

– Lehet, de ettől még nem érzem magam jobban. Sajnos
betegesen rettegek minden hatalmasságtól, amióta csak eszemet
tudom, és a helyzet csak rosszabbodott, mióta a középiskolában
eldöntöttem, hogy sebész leszek.

– A szemedben dr. Mason is ilyen tekintély?
– Feltétlenül – bólintott Noah. – Minden értelemben.
– Nem akarlak megbántani, de nem voltak gondjaid az

apáddal?
– Az apám középiskolás koromban meghalt – felelte Noah.
– Micsoda véletlen – csóválta a fejét hitetlenkedve Ava. – Az

enyém is.
– Sajnálom.



– Én is sajnálom.
– Oké, akkor talán kanyarodjunk is vissza a témánkhoz –

húzta ki magát Noah. – Csak, hogy tudd, átolvastam Bruce
Vincent elektronikus beteglapját, és dr. Masont leszámítva
beszéltem minden érintettel. Amilyen nyámnyila vagyok, ezt a
megpróbáltatást hagytam utoljára.

– Megértem. Ez nehezebb lehet neked, mint az egész M&H
Konferencia.

– Én is így látom – bólintott Noah. – Ezzel együtt, fel kell
készülnöm mindkettőre. Ezért szeretném, ha elmondanál mindent,
amiről úgy érzed, hogy más forrásból nem tudhatom meg.

Ava egy pillanatra elgondolkodott, s közben lebiggyesztette
alsó ajkát.

– Nyilván észrevetted, hogy a rezidens nem ellenjegyezte az
állapotfelmérést.

– Persze. Martha Stanley ezt azzal magyarázta, hogy Mr.
Vincent negyvenperces késéssel érkezett.

– Azt is láttad, hogy a dr. Mason irodájából származó
állapotfelmérés nem terjedt ki sem a refluxbetegségre, sem a sérv
miatti elzáródásra.

– Nos, ez nem teljesen igaz – rázta a fejét Noah. – Mindkettő
szerepel benne.

– Az nem lehet – csattant fel Ava hirtelen haraggal.
– De igen, csak később kerültek a jelentésbe. Látszik, mert

egészen más betűtípussal szerepelnek, mint az állapotfelmérés
többi része. Szerintem később adták hozzá, és ezzel akarták
leplezni a tényt, hogy elfeledkeztek róluk.

– Te jó ég! – kiáltott fel Ava. – Ez egyre rosszabb. Szerinted dr.
Mason csinálta?

– Fogalmam sincs – vont vállat Noha. – Neki talán több esze
van ennél. Szerintem az asszisztense lehetett, Aibek Kolganov. Vele
nem tudtam beszélni, mert már hazautazott Kazahsztánba, de ha
előkerül a kérdés, amit nem én fogok felhozni, akkor őt hibáztatom
majd.

– Ez talán a hasznunkra lehet…
– Levenné a felelősséget dr. Mason válláról, pedig végső soron

neki kéne felelnie az asszisztense dolgaiért.
– Talán jó lenne mindjárt ezzel indítani – tűnődött el Ava. – A



kórház jogászai sosem kockáztatnának meg egy műhibapert,
úgyhogy dr. Hernandez egyből továbblépne a következő ügyre.

– Nem hiszem, hogy ez ilyen egyszerű. Túlságosan sok tényező
van, amit nem lehet megkerülni, kezdve mindjárt a páciens
ismeretlen refluxbetegségével. Megkérdezted tőle, hogy vannak-e
refluxos tünetei?

– Természetesen – felelt Ava. – Másként nem írtam volna fel a
beteglapra. Mindig rákérdezek a refluxra. A páciens egyszerűen a
képembe hazudott, ahogyan azt is letagadta, hogy reggelizett.

– Hát a bélelzáródás? Azzal kapcsolatban is kérdezted?
– Nem is kérdezhettem, mert az csak később derült ki. Azt

tudtad, hogy Mason irodája előre meghatározta, milyen
anesztéziát óhajt?

– Igen – bólintott Noah. – Epidurálist. Úgy tudom, előző nap a
pácienst is tájékoztatták erről.

– Ahogy mindig, most is alaposan mérlegeltem a lehetőségeket,
de úgy döntöttem, hogy semmi sem szól az epidurális ellen. És azt
tudod, hogy dr. Mason nem egyeztetett előzetesen a műtéti
csapattal?

– Igen. Azt is tudom, hogy csak egy órával később jelent meg,
pedig az utasítása nyomán Janet Spaulding azonnal zöld utat adott
az epidurálisnak, de ezzel sem fogok előhozakodni, mert csak
felszítaná a vitát a párhuzamos műtétekről, és dr. Mason külön
figyelmeztetett, hogy ezt véletlenül se tegyem.

– Márpedig nehéz lesz megkerülni a tényt, hogy a páciens
kerek egy órát várakozott műtéti altatásban. A műtőben mindenki
tudta, mi folyik, hogy dr. Mason két másik anesztéziás beteggel is
foglalkozik. Csak most az egyszer elakadt a futószalag.

– Olyan érzés, mintha kötélen táncolnék. Csak abban
reménykedem, hogy lesz valaki a hallgatóságban, aki előhozza
helyettem.

– Egy dolgot tudnod kell. – Ava kihúzta magát, és előrehajolt. –
Kész idegroncs vagyok a történtek miatt. Ahogy mondtam, először
halt meg páciens a kezeim között, de remélhetőleg utoljára is.

– A halállal nem könnyű megbirkózni – értett egyet Noah. –
Tudom, mit érzel, elsőéves rezidensként én is végigmentem ezen.
Igazából sosem lehet hozzászokni, csak megtanuljuk elfogadni,
mint olyan lehetőséget, ami bármikor bekövetkezhet, akármilyen



jól végezzük a dolgunkat. Képzeld magad egy onkológus helyébe.
– Csakhogy én aneszteziológus vagyok, és mindig azt hittem,

hogy az odafigyelés és a naprakész tudás megóv az ilyesmitől.
– A halál az élet része – vont vállat Noah.
– Visszakanyarodva az ügyre, meg kell mondanom, hogy

minden apró részletet átvettem az aneszteziológiai csapat többi
tagjával, köztük dr. Kumarral, és ahogy korábban is mondtam,
semmit se csinálnék másképp, leszámítva, hogy megvárnám dr.
Masont, mielőtt beadom azt az epidurálist.

– Értem – bólintott Noah. – Akkor hadd kérdezzelek meg az én
szerepemről is. Miután ilyen alaposan rekonstruáltad az esetet,
szerinted igazam volt, amikor sürgősségi bypassra lettem a
pácienst?

– Igen – bólintott határozottan Ava. – Nem is kérdés. Ha nem
teszed, meghalt volna még a bronchoszkópia előtt. Életveszélyesen
alacsony volt a véroxigénszint. Leállt a szíve. Az a bypass hősies és
szükségszerű erőfeszítés volt, amiért így is kitüntetést érdemelnél,
hogy végül nem vált be.

– Dr. Mason megfenyegetett, hogy azt fogja vallani, én öltem
meg a pácienst. – Noah arca eltorzult az indulattól.

– Baromság – csattant fel Ava. – Csak azért csinálja, mert nem
neki jutott eszébe. Csak állt karba tett kézzel, míg a páciens
fuldoklott.

– Köszönöm – bólintott Noah. – Nagyra értékelem, hogy ezt
mondod. Megnyugtató.

– Szóval, mikor beszélsz dr. Masonnel?
Noah megvonta a vállát.
– Nyilván amint lehet. Éppen vannak fekvőbetegei a

kórházban, ilyenkor szombaton is be szokott menni. Holnap
összeszedem a bátorságomat, és beszélek vele.

– Azért ne lihegd túl. – Ava láthatóan őszintén együttérzett vele.
Bágyadt mosoly jelent meg Noah arcán.
– Ne lihegjem túl… Dr. Mason is pontosan ezt mondta, amikor

megfenyegetett.
– Bocs. Hadd fogalmazzak másképp: nincs okod idegeskedni.

Segítene, ha újra találkoznánk, miután beszéltél vele? Most
hétvégén itthon vagyok, úgyhogy nyugodtan kereshetsz. Addig én
is töröm egy kicsit a fejem. Jobb lesz, ha rendesen felkészülünk,



nem igaz?
– De, feltétlenül.
– Ez mindkettőnk számára zűrös időszak, de azért örülök,

hogy beszélgettünk. Kösz, hogy hajlandó voltál házhoz jönni.
Tényleg örülök, hogy megkerestél. Én is gondoltam rá, de valahogy
nem ment. Nem tudom, miért. – Megvonta a vállát. – Maradjunk
kapcsolatban. A mobilszámomat már megadtam. Rám írhatnál,
hogy nekem is meglegyen a tiéd. Használod a Facebookot vagy a
Snapchetet?

– A Facebookot inkább, mint a Snapchatet. Legtöbbet a
FaceTime-ot, ha őszinte akarok lenni.

– Akkor legyen a Facebook. Gail Shafterként vagyok fent. –
Ava diszkréten jelezte, hogy lassan ideje elválni. Lefelé indultak a
lépcsőn.

– Nem az igazi nevedet használod?
– Nem – vallotta be Ava. – A LinkedInen igen, de a többi

közösségi oldalon nem. Ha érdekel, egyszer majd elmagyarázom,
hogy megy ez.

– Érdekel.
– Hétfőn én is dolgozom, de szerintem jobb lenne, ha nem

látnának minket együtt a kórházban. Abból biztos pletyka lenne,
aminek egyikünk se örülne. S persze azt se szeretnénk, ha dr.
Mason megneszelné, hogy tárgyalunk. Egyetértesz?

– Hogyne – válaszolt Noah. – Még valami. Feltéve, hogy
túlélem a holnapi találkozót dr. Masonnel, mikor találkozhatnánk?

– Legyen holnap este ugyanekkor, nyolckor. Ha akarod,
megint rendelhetünk valami kaját.

– Fantasztikus lenne. Hacsak nem történik valami váratlan
katasztrófa a kórházban, itt leszek.

Elérték a bejárati ajtót, és lehetett bármennyire tartózkodó, 
Noah hirtelen szükségét érezte, hogy jól érjen véget ez a kellemes 
este. Nem számított rá, hogy így megkedveli Avát – akkor most 
megrázza a kezét, megölelje, vagy mi? Szerencsére Ava a 
segítségére sietett. Előrehajolt, hogy egymás után mindkét orcáját 
az övéhez érintse, s közben cuppogó hangokat hallasson, mintha 
megpuszilná. Ebből is látszott, mennyivel otthonosabban mozgott 
társaságban.

– Még egyszer kösz, hogy átjöttél – húzódott el tőle. – Kellemes



este volt.
Noah érezte, ahogy kipirult.
– Nekem is – sikerült kinyögnie. – Nagyon jól éreztem magam.

– Utoljára még összekapta a bátorságát. – Egy utolsó kérdés.
Elbűvölő az akcentusod, de nem tudom hová tenni. Honnét jöttél?

– Ez igazán kedves – kacagott Ava. – A texasi Lubbockból. Hát
te?

– A New York-i Scarsdale-ből. Westchester megyéből.
Attól tartva, hogy még nagyobb bolondot csinál magából,

Noah sietve elköszönt. Félúton lefelé visszafordult és integetett. Ava
visszaintett, mielőtt becsukta az ajtót.

– Mekkora tuskó vagy – kárhoztatta magát esetlensége miatt,
de ezzel együtt is remekül érezte magát. Ahogy hazafelé indult a
balzsamos nyári estében, olyan izgatottságot érzett, amilyet
idoljára középiskolás szívszerelmével, Liz Nelsonnal. Megismert
valakit, akivel szorosan összekapcsolta a közös érdek, s aki hozzá
hasonlóan százszázalékosan elkötelezte magát a gyógyítás mellett,
nem csak karriert akart csinálni. Teljesen lenyűgözte, hogy Ava
megadja a mobilszámát az éjszakás nővéreknek; hogy képes
minden áldott nap vallásos buzgalommal bújni az anesztéziával
kapcsolatos kutatási eredményeket; hogy macskákat ment. S
mindennek a tetejébe, azt is be kellett vallania, hogy jóleső érzéssel
tekint rá, sőt egyenesen vonzónak találja. Nem tudta, megmarad-e
a barátságuk az M&H Konferencia után, de azt igen, hogy neki
sosem kell majd magyarázkodnia, amiért ennyi időt tölt a
kórházban. Ebből a nagyon is fontos szempontból tökéletes
ellentéte volt Leslie Brooksnak, aki sosem értette meg.

Amikor megérkezett a Revere Street-i házhoz, habozott egy
sort, mielőtt használta a kulcsát. Egy pillanatig átfutott az agyán,
hogy beszalad a kórházba és ránéz a dolgokra, de beismerte, hogy
ez már tőle is túlzás. Ha bármi probléma lenne, amivel Tom
Bachman nem tud megbirkózni, már keresték volna. Ha pedig
váratlanul és hívatlanul betoppan, azt Tom joggal értelmezné a
bizalomhiány jeleként, amit semmiképp sem akart. Újfent
tudatosult benne, milyen jó diplomáciai és pszichológiai érzék kell a
vezető rezidensi poszthoz.

Miután belépett a lakásba és bezárta az ajtót, egy pillanatra
megállt, hogy végigmérje a szobát. Ava házával összehasonlítva



leginkább rossz viccnek tűnt. Egérlyuknak, minden bútor és dísz –
vagy ami még fontosabb, minden személyes jelleg – nélkül.
Önkéntelenül is eszébe jutottak Ava bekeretezett fotói a
dolgozószobából. Lelki szemei előtt még most is látta őket – azokat
az egzotikus helyeket, sípályákat és búvóöblöket. Még ejtőernyőzés
és bungee jumping közben is készült róla fénykép, aminél nagyobb
őrültséget hirtelen el sem tudott képzelni. Le kellett borulnia Ava
kalandvágya előtt, mert ő biztosan nem vállalkozott volna egyikre
sem.

Sok fotón Ava csak mosolygott az olyan turistalátványosságok
előtt, mint a római Colosseum vagy az agrai Tádzs Mahal.
Eltűnődött, vajon egyedül jár-e ezekre a helyekre, és ha nem, miért
nem szerepel más a képeken.

Ahogy nagyvárosi palotájára és annak pénzbeli értékére
gondolt, újra latolgatni kezdte, pontosan milyen üzleti kapcsolatok
tehetnek elérhetővé egy ilyen életstílust, de minél többet agyalt,
annál biztosabban tudta, hogy az aneszteziológusi fizetés ehhez
kevés. Azt sem értette, mit jelent a magyarázatként felhozott
„tanácsadás” – kapcsolódott egyáltalán az anesztéziához?
Feltétlenül megkérdezi, ha egyszer odáig fejlődik a barátságuk.
Addig is, szerette benne ezt a nyitottságot és magabiztosságot, amit
ő maga orvos létére fájóan hiányolt.

Csak azért, hogy lehűtse izgatottságát, amit ez a buján vonzó,
lenyűgözően okos és hasonló értékek mentén navigáló teremtés
ébresztett benne, leült a kártyaasztalhoz és beindította öreg HP
laptopját. Alig várta, hogy lássa Gail Shafter Facebook-oldalát.
Amíg a veterán masina felállt, mosolyognia kellett a saját
számítógépe és Ava rendszere közti számottevő különbségen. Ennél
jobban talán csak az életstílusuk különbözött.

Amikor végül megjelent, lenyűgözve látta Gail Shafter oldalát.
Rengeteg fotót talált, egészen Ava gyerekkoráig visszamenően. A
dolgozószoba néhány szelfije is visszaköszönt, mintha Gail Shafter
is nagy világutazó lenne. Az Ismerősök lapon illendően
elcsodálkozott a 641-és számon, miközben eszébe jutott saját oldala
– nem tudta pontosan, de talán ha tíz barátja lehetett. Kiderült az
is, hogy Gail Shafter a texasi Lubbockba járt középiskolába,
jelenleg pedig Iowában dolgozik fogorvosként. Noah érdekesnek
találta a valóság és a kitaláció sajátos keveredését.



Valami más is felkeltette a figyelmét. Gail Shafter oldalának bal
szélén egy linket talált. Amikor rákattintott, Gail Shafter
táplálkozástudományi és szépségápolási oldalán találta magát, ahol
a szinte felismerhetetlen Ava tippeket adott szinte minden témában,
a sminkeléstől az edzésterveken át az egészségmegőrzésig.
Leginkább mégis az lepte meg, hogy az oldalt 122 363-an követték.
Nem csoda, ha Ava olyan sok időt töltött a közösségi médiában.
Ennyi lájkot nem adnak ingyen.

Megkereste a LinkedIn-oldalt is, ami határozottan profi
benyomást tett rá. Érdeklődéssel látta, hogy a texasi Lubbockban
Ava a Brazos Egyetemre járt, ahol elsősként főtárgynak a dietetikát
választotta, majd aneszteziológusrezidensként is a Brazos Egyetem
Egészségügyi Központjában dolgozott. Úgy vélte, a
táplálkozástudomány érdekes választás egy fiatal lánytól, hiszen
egyike azon tárgyaknak, amelyekre az orvosi egyetemek nem
fektetnek kellő hangsúlyt. Okos döntés. Vajon köze lehet a sikeres
tanácsadói üzletéhez?

Ahogy átnézte az anyag többi részét, hirtelen nevetésben tört
ki. Észrevette, hogy Gail Shafter is azok közé tartozik, akik pozitív
értékelést adtak Ava aneszteziológiai szakértelmére. „Miért is ne?”,
jegyezte meg félhangosan. Más esetében talán öntömjénezésnek
találta volna ezt – amit mélyen lenézett –, de Avának valahogy még
ez is jól állt.

Miután lekapcsolta a számítógépet, felállt, és kinyújtózott.
Abban a tudatban indult a háló felé, hogy túlságosan is hamar itt
lesz a háromnegyed öt.
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A délelőtt mesésen alakult, de Noah tudta, hogy innét már
meredeken lefelé vezet az út. Most éppen a Stanhope Paviliont és a
dr. Mason irodájának is helyet adó Young épület közti
gyalogoshídon kelt át. Félig rögtönzött találkozó előtt állt, amit
akkor beszélt meg dr. Masonnel, amikor egy órával korábban
véletlenül egymásba futottak a sebészeti szinten. Amikor
megkérdezte, hogy áldozna-e rá egy keveset az idejéből, Mason
zsémbesen azt felelte, hogy tizenegy körül tud néhány percet
szakítani. Noah nem tudta biztosan, mire számítson, de annak az
esélye, hogy a megbeszélés kellemes hangulatban fog telni,
feltehetően a nullához közelít.

Szokás szerint öt óra tájban érkezett a kórházba, és egyenesen
a sebészet intenzív osztályára ment. Különösen John Horton
állapota érdekelte, jóllehet privát betegként talán rá figyeltek
legjobban az ápolónők. Megnyugodva látta, hogy a
körülményekhez képest egészen jól van. Ugyanez állt az összes
többi fekvőbetegre is. Külön bónuszként Carol Jensen, az ügyeletes
főnővér egekig magasztalta az új rezidenseket.

Miután elhagyta az intenzívet, találkozott az éjszakai ügyeletet
adó rezidensekkel. A szombati vizit gördülékenyen lement, csak az
új rezidensekkel némiképp tovább tartott, mint máskor. Mire tíz
óra körül belefutott Masonbe, a vizit lassan már befejeződött – igaz,
fél nyolckor kezdődött. Amint az várható volt, az új rezidenseknek
még el kellett sajátítaniuk a készséget, hogy gyorsan, mégis
alaposan prezentálják a páciensek állapotát.

Noah így is elégedett lehetett azzal, ahogyan vezető rezidensi
pályafutásának első hete telt. Nem lepődött meg ezen – mindig is
gyorsan tanult –, annál inkább aggasztotta a második hét.

Szombaton a klinika halvány árnyéka volt csupán hétköznapi
önmagának, a Young épület is szinte üresen kongott. Noah egyedül



liftezett fel az ötödikre, az általános sebészeti klinikára.
Bármennyire is irtózott az előtte álló negyedórától, bátorságot
merített a tényből, hogy Ava személyében immár van egy titkos
bajtársa. Megnyugtatta, hogy nem egyedül kell majd
szembenéznie a vészesen közelgő M&H Konferenciával.

Elsétált dr. Mason vizsgálóként is funkcionáló kis irodájáig.
Valódi irodájában, a sokkal előkelőbb Franklin épületben arab
sejkek, milliárdosok és államfők is megfordultak. Még magát a
szárnyat is egy korábbi pácienséről nevezték el, aki a munkálatokat
finanszírozta.

Bekopogott és belépett az ajtón. Dr. Mason halványkék zakót,
fehér inget, csokornyakkendőt és sötét pantallót viselt. A falhoz
erősített kis asztalnál ült, a billentyűzetet verte. Jobbján állt a
vizsgálóasztal. Amikor meghallotta Noah kopogtatását, megfordult
és az egyik műanyag székre mutatott. Nem szólt, csak összefűzte
ujjait hordónyi mellkasán. Arcán megvetéssel vegyes unalom
tükröződött. Meg se próbálta oldani Noah zavarát.

Miután elfoglalta a felkínált ülőhelyet, Noah hirtelenjében nem
tudta, hol kezdje. Az okozta a gondot, hogy csak protokolláris
látogatásra jött – elvárták tőle, hogy a vizsgálat részeként
kikérdezze az érintett sebészt, de nem számíthatott arra, hogy
bármi újat megtud tőle.

– Köszönöm, hogy fogadott – kezdte abban a reményben,
hogy szívélyes és kölcsönösen tisztelettudó mederben tudja tartani
a társalgást, de közben ott visszhangzott a fejében mindaz, amit
Ava róla mondott. Minden korábbinál találóbbnak érezte, hogy
szélsőségesen nárcisztikus személyiségnek nevezte, ami azt is
jelentette, hogy a jelen körülmények között aligha várhatott tőle
szívélyességet vagy tiszteletet. A fickó nem csak azért haragudott
rá, mert kirúgatta a szeretőjét – kihívásként értékelte a
munkaetikáját, és féltékeny volt az elismerésre, amit ennek
köszönhetően kapott.

Amikor dr. Mason nem szólt, sőt egyetlen arcizmát se
mozdította az udvariassági formula hallatán, Noah vett egy nagy
levegőt és belevágott.

– Átnéztem Bruce Vincent beteglapját, és beszéltem minden
érintettel, önt kivéve. Azt szeretném megtudni, hogy lenne-e bármi
hozzáfűznivalója, esetleg olyasmi, amiről más nem tudhat.



– Feltételezem, látta, hogy nincs rezidensi ellenjegyzés? –
mordult fel dr. Mason.

– Láttam, és azt is tudom, miért nincs. Beszéltem erről Martha
Stanley-vel, aki szerint…

– Oké, ezt tudom – szakította félbe Mason. – Szegény
agyondolgoztatott pára, nem ért rá. Megszakad érte a szívem.

– Dr. Mason megbökte a levegőt virslinyi mutatóujjával. –
Egyszerűen elcseszte, ez az igazság. Ilyen rezidensek mellett az is
kész csoda, hogy még nem mentünk csődbe. Amikor én voltam
rezidens, ilyesmi sosem fordulhatott volna elő, pedig mennyivel
több páciens fordult meg a kezünk között. Az állandó
éjszakázásról már nem is beszélve…

Noah tudta, hogy a rangidős sebészek sértően egyszerűnek és
könnyűnek találják a mai rezidensek életét, de ellenállt a
késztetésnek, hogy megkérdőjelezze az előítéleteiket. Akkor inkább
megpróbálta lenyugtatni Masont, aki máris beleélte magát a
szerepébe.

– Amennyire tudom, Stanley kisasszony hozta meg a döntést,
hogy nincs szükség a rezidens ellenjegyzésére. Maga a rezidens
nem tudott sem erről, sem Mr. Vincent felvételéről.

– Akkor pedig Stanley kisasszony tehet mindenről. Ha az a
rezidens elvégzi a dolgát, mindez nem fordulhatott volna elő.

– A szabályzat szerint friss állapotfelmérésre van szükség, ami a
jelen esetben rendelkezésére állt. Az ön asszisztense, dr. Kolganov
készítette néhány nappal korábban, és Stanley kisasszony beérte
ennyivel. – Noah-nak eszébe jutott, hogy talán előhozakodhatna az
utólagos javításokkal, de gyorsan elvetette az ötletet. Dr. Masonnek
kellett volna felügyelnie az asszisztense munkáját, vagyis minden
esetleges hibáért is ő felelt.

– Akkor változtatni kell a rendszeren – reccsent rá dr. Mason.
– A rezidenseknek beszélniük kellene az összes pácienssel,

különösen abban az esetben, ha aznap műtik őket.
– Érdemes lenne vitára bocsátani a kérdést – kockáztatta meg

Noah.
– Arra mérget vehet – értett egyet dr. Mason.
– Hadd kérdezzem meg: ön látta és megvizsgálta a pácienst az

operáció előtt?
Dr. Mason olyan váratlanul és hevesen lendült előre, hogy a



szék csikorogva tiltakozott.
– Mi a frászt akar ezzel? Persze hogy láttam a pácienst az

operáció előtt. Minden páciensemet látom az operáció előtt.
– Nem akarok semmit – védekezett Noah –, csak nem tudom,

hogy az előkészítés mely szakaszait bízta dr. Kolganovra.
– Legyen csak nyugodt, kotnyeles barátom, minden

páciensemet alaposan megvizsgálom. Ez esetben még a
szokásosnál is alaposabb munkát végeztem, mert dr. Kolganov
nem vehetett részt a műtéten. Rá egy másik, kiemelt fontosságú
operációnál volt szükség.

– Akkor tudatában volt, hogy Mr. Vincent bélelzáródásos
tüneteket produkált. – Elengedte a füle mellett dr. Mason
leereszkedő megjegyzését.

– Természetesen – bólintott dr. Mason. – Ez még a háziorvos
diagnózisában is szerepelt. Ezért csináltuk az egész nyavalyás
műtétet.

– Ennek ellenére az epidurális anesztéziát részesítette előnyben?
– Én nem részesítik előnyben semmit – csattant fel dr. Mason.
Ez legyen az aneszteziológusok gondja. Én nem kavarok be az

ő szakterületekbe, de ők se kavarjanak az enyémbe.
– Csakhogy az irodája kifejezetten epidurálist kért. – Noah

tudta, hogy ez a kérdés mindenhogyan elő fog kerülni, ezért tisztán
kellett látnia.

– A néhány sérvműtét előtt, amit az évek során végeztem,
mindig epidurálist alkalmaztak. Biztos vagyok abban, hogy az
asszisztensem legfeljebb csak javaslatot tett. Mindig az
aneszteziológus dolga meghatározni a legalkalmasabb
fájdalomcsillapítási módszert.

– Értem. – Noah megtartotta magának, amit a legszívesebben
mondott volna: az aneszteziológusnak a helyes döntéshez szüksége
van minden információra, ami több okból sem állt a rendelkezésére
– nem utolsósorban azért, mert dr. Mason nem vett részt a műtét
előtti egyeztetésen.

– Van még valami? – Dr. Mason újra hátradőlt, és összefűzte az
ujjait. Korábbi indulata elpárolgott, arcára visszatért az unott
viszolygás.

– Számomra úgy tűnik, hogy a páciens nem vette olyan
komolyan a műtétet, mint kellett volna. – Noah igyekezett a lehető



legdiplomatikusabban fogalmazni.
Dr. Mason gúnyosan felnevetett.
– Ezt nevezem szépítő körülírásnak. Úgy hallom, negyven

percet késett a betegfelvételről. Még aznap reggel is dolgozott.
Magam láttam, még a kocsimat is beparkolta. A legrosszabb mégis
az, hogy bezabált reggelire, azután meg a képünkbe hazudott. Én
mondom, nem érdemes szívességet tenni senkinek.

– Tájékoztatták arról, mennyire komoly beavatkozás előtt áll?
Dr. Mason újra előrebillent, és belenézett a szemébe. Noah

ösztönösen elhúzódott, már amennyire a szék háttámlája engedte.
– Mondtam neki, hogy meg fogom műteni. – Dr. Mason lassan

beszélt, gondosan kihangsúlyozott minden egyes szót. – Hogy
ebből mennyi ment be a diónyi agyába, arról sejtelmem sincs. Erre
nem is érdemes szót vesztegetni, de kérdeznék valamit. Beszélt dr.
Ava Londonnal, azzal a beképzelt kis ribanccal?

– Igen, beszéltem – ismerte el Noah, miközben igyekezett
szenvtelen képet vágni. Tudván, amit tudott, elborzadt azon, hogy
dr. Mason így beszélt Aváról.

– Szerintem őt terheli a legnagyobb felelősség ezért a
katasztrófáért – jelentette ki dr. Mason. – Ha őszinte akarok lenni,
abban se vagyok biztos, hogy méltó-e a BMH orvosi karához. Nem
tudom, vajon elég képzett-e hozzá.

– Az orvosi kamara tagja – emlékeztette Noah.
– Lehet, de vesszek meg, ha értem, hogyan tette le a

szakvizsgáit. Sosem voltam elragadtatva dr. Londontól, ahogyan az
orvosi kar sok más tagja sem. Én próbáltam kedves lenni vele, de
lehetetlen a közelébe férkőzni. Ha engem kérdez, frigid, mint egy
fagyasztóláda.

Azt meghiszem, hogy próbált kedves lenni hozzá – gondolta Noah
gúnyosan, de nem szólt.

– Szeretném, ha az M&H-a egyértelművé tenné, hogy a
páciens esetében általános altatást kellett volna alkalmazni. Ha ez
történik, még időben feltárhattuk volna a hasüreget. Lehet, hogy a
páciens így is felöklendezte volna a reggelijét, amit kétségkívül
elfogyasztott, de ki tudja? Így legalább a beavatkozás elején történt
volna, nem a közepén, és az aneszteziológia statisztikáját rontotta
volna, nem a sebészetét.

– Tehát ön szerint mindenről az aneszteziológia tehet? – Noah



próbálta elnyomni hangjában a hitetlenkedést.
– Túlnyomórészt igen – felelte dr. Mason. – Persze a páciens se

segített, és a betegfelvétel is rájöhetett volna, hogy telezabálta
magát. Mindenki tudja, hogy az ő felelősségük, ha a páciens nem
tartja be a diétás előírásokat.

– Hát, köszönöm a türelmét. – Noah felállt a helyéről.
– Hadd figyelmeztessem még egyszer, barátom. Ne próbálja

arra használni ezt a szerencsétlen históriát, hogy a párhuzamos
műtétek ellen lázítson. Annak a ténynek, hogy néhány percre
feltartott egy másik fontos ügyem és egy öröklött rendellenesség, az
égvilágon semmi köze Bruce Vincent halálához. Megértette?

– Azt hiszem – felelte Noah.
– Helyes. Örülök, hogy ilyen rátermett vezető rezidensünk van.

Kár lenne, ha idő előtt megszűnne a megbízatása.
Szenvtelen mosoly futott át dr. Mason arcán. Ő nem állt fel.
Noah még egyszer biccentett, mielőtt elfordult és távozott.

Ahogy odakint a folyosón megnyomta a lift hívógombját, hirtelen
tudatosult benne, milyen szaporán ver a szíve. Bármennyire tudta,
hogy nem szabadna ilyen meglepettnek lennie, mégsem számított
rá, hogy dr. Mason szemtől szembe megfenyegeti azzal, aminél
szörnyűbbet elképzelni sem tudott – a pozíciója elvesztésével,
éppen a véghajrában, egy hosszú odisszeia végén, karnyújtásra
álmai megvalósulásától.

Megint csak egyedül utazott a fülkében. Reszkető kézzel húzta
elő a mobilját és írt üzenetet Avának: Találkoztam az ellenséggel.
Ahogy gondoltuk. Este beszélünk. Szinte azonnal három pont jelent
meg a kijelzőn. Amint nyílni kezdett a fülke ajtaja, megjött az
üzenet is: Legalább túl vagy rajta. Alig várom az estét. A szöveget
mosolygó emoji zárta.

Ava üzenetének hatására – még a dr. Masonnel való találkozás
dacára is – vidáman lépett ki a liftből a Young épület második
szintjén, a BMH sürgősségi központjában. Azt tervezte, hogy a
gyaloghídon át visszatér a Stanhope Pavilionba, azon belül is a
negyedik szintre, ahol megtalálhatja a vezető
aneszteziológusrezidenst. Bár dr. Wiley és dr. Chung Ava verzióját
támogatta, megerősítést szeretett volna kapni egy magasabb rangú
szaktekintélytől is. Korábban eltűnődött azon, hogy beszélhetne dr.



Kumarral, de mióta Avától megtudta, hogy dr. Masonnel közeli
barátok, elvetette az ötletet.
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Tudta, hogy korán érkezett, ezért lassított, miután elérte a
Louisburgot. Megfigyelte, mennyivel több fény árad szét a fák
között, mint előző este, amikor már alacsonyan állt a nap. Még
legalább fél óra választotta el őket a naplementétől, így a
körülkerített füves területen is több gyerek játszott; kiáltozásuk és
nevetésük bevisszhangozta a kis ligetet. Feljebb, a domboldalon
még harsány napfény fürdette a családi házak homlokzatát, de az
alacsonyabban fekvő oldal, ahol a 16-os szám is állt, lassan
árnyakba burkolózott.

Néhány ajtónyira a céltól megállt és vetett egy pillantást az
órájára, miközben azon tűnődött, mitévő legyen. Húsz perccel
korábban érkezett, de bármennyire nem akart tolakodónak tűnni,
alig bírt magával. Ahogy telt a nap, egyre nagyobb izgatottsággal
töltötte el a kilátás, hogy újra Avával töltheti az estét. Ez az izgalom
nem csupán az M&H Konferenciának szólt – bár az is hozzájárult,
leginkább önmagáért várta Ava társaságát, csak hogy vele lehessen.
Nem emlékezett rá, hogy kamaszkora óta érzett volna hasonlót, de
miután Ava többször is értésére adta, hogy vonakodik személyes
kapcsolatba kerülni a kórházi munkatársaival, tudta, milyen
óvatosan kell közelednie, ha nem akarja elijeszteni magától. Már
csak ezért se lett volna célszerű túl korán érkezni.

Ahogy a fák közt várakozott, Ava ajtaja hirtelen kinyílt. Páni
ijedtséggel próbálta eldönteni, mit tegyen – forduljon sarkon és
meneküljön el? Mielőtt bármit tehetett volna, Ava kilépett a
tornácra, meglátta és integetni kezdett.

Vonakodva visszaintett neki, és felé indult. Egy pillanattal
később másvalaki is felbukkant a házból: egy világos bőrű, jól
fésült, talán negyvenes férfi. Noah figyelmét leginkább az keltette
fel, hogy ha lehet, még Avánál is sportosabb benyomást tett. Fekete
melegítőnadrágot viselt fehér V nyakú pólóval, ami mintha egy



számmal kisebb lett volna a méreténél – még távolról is látszott,
ahogy bicepsze próbára teszi az anyag szakítószilárdságát. Noah
ványadt nyúlnak látta magát, amikor gondolatban
összehasonlította magát ezzel az Adonisszal. Az éj nem különbözik
így a nappaltól. Mire a lépcsőhöz ért, a férfi már lefelé indult.
Mintha rugók lettek volna az ízületei helyén. Barátságosan
biccentett felé, ahogy elhaladt mellette. Noah visszabólintott,
mielőtt felfelé indult a gránitfokokon.

– Akkor holnap, ugyanebben az időben – kiáltott Ava a férfi
után.

A férfi nem válaszolt vagy fordult vissza. Csak a válla felett
intett, mielőtt beült az Ava háza előtt parkoló fekete Suburbanbe.

– Korán jöttél – jegyezte meg Ava mosolyogva, amint Noah
felért a lépcső tetejére.

– Bocs – szabadkozott Noah. – Féltem, hogy elkések, azért
kapkodtam ennyire. Nyilván nem kellett volna, de csak hét után
szabadultam el a kórházból. – Valóban sietett, hogy mielőbb
hazaérjen, szó szerint végigloholta az utat. A zuhany alá is épp
csak beugrott – erre most túl korán ért ide. Nem tett jót neki ez az
idegesség.

– Épp jókor jöttél. Gyere be. Sajnálom, hogy megint
edzőcuccban fogadlak, de arra számítottam, hogy marad még
húsz percem, összekapni magam.

– Ki volt a fickó? – kérdezett rá Noah, amint belépett az elő-
lórbe. A belső ajtó résnyire nyitva állt.

– A személyi edzőm. – Ava is követte.
– Szóval te hiszel a személyi edzőkben. – Noah-t váratlan

megkönnyebbülés töltötte el, amiért a tökéletes testű fickó
alkalmazottnak bizonyult.

– Miért, te nem?
– Nem igazán. Bárki mondhatja magáról, hogy az. Szerintem

rengeteg közöttük a sarlatán. – Noah némán kárhoztatta magát,
amiért ennyire féltékeny.

Ava gyöngyöző kacajjal nevetett fel.
– És te képes vagy megkülönböztetni őket?
– Nem, éppen ez a gond. Biztos van valamilyen hivatalos

bizonyítvány, de nem mindenki rendelkezik vele. Én csak azt
mondom, hogy nem árt vigyázni.



– Az én edzőm hivatásos tréner, ebben biztos vagyok. Nagyon
érti a dolgát.

A központi lépcső lábánál álltak meg. Ahogy korábbi
látogatása során, Noah most is kiemelt gondot fordított arra, hogy
végig Ava szemébe nézzen, és egy pillanatra se engedje
elkalandozni a tekintetét. Tetszett neki az a jóganadrág, de nem
akarta, hogy ez túlzottan nyilvánvaló legyen. Közben a két macska
is megjelent, hogy lekezelően megszaglássza, mielőtt továbbáll.

– Szóval visszatértünk oda, ahol előző éjjel tartottunk – jegyezte
meg kacéran Ava. – Mármint a zuhany és az átöltözés előtt. Csak
helyezd magad nyugodtan kényelembe, vagy csinálhatjuk, amit
tegnap.

– Mármint? – húzta fel a szemöldökét Noah.
– Szó volt róla, hogy megint együtt vacsorázunk. Tudom, hogy

tegnap este is te mentél le kajáért, ezért igazságtalanság lenne azt
kérni, hogy megint tedd meg, de…

– Örömmel megyek – ajánlkozott örömmel Noah.
– Az remek lenne. Mi lenne, ha ma kipróbálnánk a Toscanót?
– Nem tudtam, hogy kiszállítanak. – Noah ismerte a Charles

Street-i olasz éttermet, a Beacon Hill egyik nagy kedvencét.
Többször is evett ott Leslie-vel.

– Pedig nagyon is. Sokszor hozattam már tőlük. Hívd csak fel
őket. Rendelj, amit akarsz, én is ugyanazt kérem. Nem vagyok
válogatós. A hűtőben van néhány finom olasz fehérborom.
Megadjuk a módját. Mi a helyzet az ügyeleteseiddel? Vannak olyan
jók, mint a tegnapi csapat?

– Boldogulnak. – Noah persze ellenőrizte őket, próbált előre
tervezni. Az ügyeletes rangidős rezidens, Cynthia Nugent legalább
annyira értette a dolgát, mint Tom Bachman, ha nem jobban.
Ezúttal is azt érezte, hogy nem lesz gond, hacsak rájuk nem
szakad az ég.

– Akkor talán te is ihatsz egy-két pohárral.
– Örömmel. – Noah rettenetesen élvezte, hogy olyasvalakivel

lehet, akinek nem kell elmagyaráznia, mit jelent a felelősségtudat.

Nem egészen egy óra múlva újra a konyhapultnál ültek. Közben
besötétedett, ezért reflektorok világították meg Ava kertjét, közepén



a kis szökőkúttal. Kinyitották az erkélyajtót, így a rejtett
hangszórókból áradó komolyzene taktusaiba vízcsobogás is
vegyült. Noah egész kis lakomát hozott, míg Ava felbontott egy
behűtött Falanghina Grecót.

– Nem tesszük tönkre az éjszaka varázsát, ha beszélünk kicsit a
komolyabb dolgokról? – kérdezte játékos mosollyal Ava. Krémfehér
pillangómintás nyári ruhát viselt, amit Noah bűbájosnak talált.
Avával ellentétben ő hellyel-közzel ugyanazt viselte, mint előző este.
Zuhany után tépelődött egy sort azon, hogy mást kéne felvennie,
de csak szűkös választék állt a rendelkezésére. Még az is átfutott az
agyán, hogy fehér kórházi ruhát húz, ha már abban érzi magát a
legkényelmesebben, de végül elvetette az ötletet mint teljes
képtelenséget. Még gúnyt is űzött magából, amiért ennyire
élhetetlen.

– Ahogy érzed – felelte Noah, aki szintén túl akart esni a
dolgon.

– Azt írtad, hogy a dr. Masonnel való találkozásod úgy ment,
ahogy gondoltuk. Kifejtenéd bővebben?

Noah letette poharát, és vett egy nagy lélegzetet.
– Ahogy gondoltuk: mi vagyunk a célkeresztben.

Megfenyegetett, hogy kirúgat, ha arra használom az ügyet, hogy a
párhuzamos műtétek ellen lázítok.

– Szent ég – nyögött fel Ava. – Szó szerint ezt mondta?
– Nem egészen. Úgy fogalmazott, hogy kár lenne, ha idő előtt

megszűnne a megbízatásom, de szerintem ez ugyanaz.
– A kis görény – csattant fel Ava. – Bocs. Mi a helyzet velem?

Határozottan rólam beszélt, vagy úgy általában az anesztéziáról?
– Attól tartok, hogy határozottan rólad – felelt Noah. – Nagyon

igazad volt, amikor szélsőségesen nárcisztikus személyiségnek
festetted le. A fickó igazi díszpéldány. Jól sejtetted azt is, hogy nem
fogadta túl jól a visszautasításodat. Az a pasi elszabadult hajóágyú.

– Mit mondott egész pontosan? Nem kell átfogalmaznod a
szavait, nagylány vagyok. Tudni akarom, ki ellen küzdök.

– Azt mondta, túlnyomórészt te felelsz azért, amit történt. –
Noah lehalkította a hangját, mintha valaki kihallgathatná őket.

– Nyilvánvaló, hogy képtelen elvállalni a felelősséget bármiért
is. Amikor téged tesz meg bűnbakká, egyben azt is megkérdőjelezi,
hogy alkalmas vagy-e altatóorvosnak.



– Miért? A személyiségem vagy a képzettségem miatt?
– Attól tartok, egy kicsit mindkettő miatt – felelt Noah

vonakodva. A legkevésbé sem akart fájdalmat okozni Avának,
mégis kötelességének érezte, hogy igazat mondjon. – Dr. Mason
szerint frigid személyiség vagy. Ennél a résznél alig tudtam
megállni, hogy ne szóljak be.

– Kösz.
– Nincs mit. Ami a képzettségedet illeti, emlékeztettem rá,

hogy az orvosi kamara tagja vagy, mire azt is megkérdőjelezte,
hogy letetted-e a szakvizsgáidat. Én mondom, a fickó nem ép.

Ava néhány pillanatig a kis szökőkút csobogó vizére meredt.
Noah látta rajta, mennyire felzaklatta a hír. Sajnálta ezért, de
önmagát még inkább. Nem gondolta, hogy dr. Mason ki tudná i
rúgatni Avát – ha mégoly nagy cimborák is a főnökével –, őt
azonban minden gond nélkül kitehette a rezidensi programból, de
legalábbis elérhette, hogy meginogjon a posztja. Nemhiába volt a
sebészeti rezidensprogram egyik vezetője.

Ava visszafordult felé.
– Hadd találgassak. Dr. Mason szerint általános altatást kellett

volna alkalmaznom, még ha az irodája arra is kért, hogy epidurális
érzéstelenítés legyen.

Noah bólintott.
– Azt állítja, nem is kért epidurálist, az asszisztense csupán utalt

rá, hogy az utolsó sérvműtéténél, vagy száz évvel ezelőtt azt
használta. Szerinte az aneszteziológus dolga meghatározni az
alkalmas eljárást, és őt sosem érdekli, ki mit választ.

Ava vett egy nagy levegőt.
– Tényleg nem szívesen lennék a helyedben.
– Én se vagyok – mosolyodott el Noah. – Tisztára olyan érzés,

mintha aknamezőn járnék.
– Arról beszélt, hogy mi volt a páciens szerepe a tragédiában?
– Még szép. Ha számításba vesszük az ügy összes szereplőjét,

dr. Mason legjobban a páciensre haragszik. Dióagyúnak nevezte.
Tőle aztán lehetett a kórház legnépszerűbb alkalmazottja. Tényleg
azt gondolja, hogy a páciens tehet mindenről, mert bereggelizett,
azután elhallgatta ezt a tényt. Persze a betegelvételt is hibáztatja,
amiért nem vetette alá kínvallatásnak, hogy kiszedje belőle.

– Rendben – élénkült fel hirtelen Ava. – Vonjuk le a



következtetéseket. – Belekortyolt a borába. – Tegnap este óta
rengeteget gondolkodtam ezen. Először is, szerintem azt kell
megértened, hogy hiába próbálnál vitába szállni vele, mert ha
bepöccen, azon mindketten csak veszthetünk. Ezt egy pillanatra ne
felejtsd el, amikor majd előterjeszted az ügyet.

– Könnyű azt mondani – sóhajtott fel Noah. – Ma is leharapta a
fejem, pedig olyan diplomatikus voltam, amennyire csak lehet.

– És min pörgött be? Elemezzük ki.
Abban a pillanatban megcsörrent a telefonja. Ava elővette és

lenézett a kijelzőre, azzal el is lökte magát a pulttól.
– Bocs, ezt fel kell vennem.
– Persze. – Noah nézte, ahogy elhagyta a szobát, miközben

szórakozottan belegondolt, ki keresheti ilyenkor szombat este. Az ő
esetében nem is lenne kérdés – a kórház –, Ava azonban nem
ügyeletes. Játszadozni kezdett az ételével; udvariatlanságnak
tartotta volna, ha egyedül folytatná a vacsorát. A távolból alig ért el
hozzá Ava hangja, bár egy ponton érezhetően hangosabb lett,
mintha indulatosan felkiáltana.

Úgy öt perccel később Ava visszatért, kijelzővel lefelé letett a
telefont, és visszaült a pult mellé.

– Ne haragudj. Tudom, hogy egy udvarias házigazda ilyenkor
nem fogadja a hívásokat, de mit lehet tenni? Az üzlet már csak
ilyen.

– Minden rendben? – kérdezett rá Noah.
– Persze. – Ava küldött felé egy megnyugtató mosolyt. – Szóval,

hol is tartottunk?
– Azt kérdezted, min húzta fel magát dr. Mason, amikor ma

délelőtt beszéltünk.
– Megvan. Szóval?
– Teljesen begőzölt, amikor szóba került, hogy a rezidens nem

jegyezte ellen a beteglapot. Dr. Mason a régi vágású sebészek közé
tartozik, szerinte a mai rezidensek élete csupa móka és kacagás,
míg ők annak idején kidolgozták a belüket.

Ava bólintott.
– Ismerem ezt a típust, de azért érdekes, hogy ilyesmin

rugózik. Szerintem ezt érdemes megjegyezni. Mi volt még, ami
bosszantotta?

– Rákérdeztem, hogy személyesen is megvizsgálta-e a pácienst.



Ava elnevette magát.
– Az eddigiek alapján még meglep, hogy rosszul viselte a

kérdést?
– Nem nagyon – ismerte be Noah, aki mosolyogva figyelte Ava

derültségét. Így utólag már kárhoztatta magát, amiért nem járt el
körültekintőbben. Másként is fogalmazhatott volna, hogy dr.
Mason ne értelmezze nyílt kritikaként a kérdést. Egy beteges
önimádó előtt a látszatát is kerülni kell, hogy bármiért hibáztatjuk.
– Úgy látszik, hiába próbálok diplomatikus lenni.

– Még valamit árulj el. Újra előjött azzal a képtelenséggel, hogy
te felelsz a páciens haláláért, amiért bypassra tetted?

– Nem, ezúttal nem.
– Hát, ez is valami – vont vállat Ava. – Lassan kezd összeállni a

kép, hogyan prezentáld az ügyet.
– Tényleg? – Noah kihúzta magát. Ava ezúttal is lenyűgözte, és

alig várta, hogy hallja, mit forgat a fejében.
– Az a kulcs, hogy nem szabad felbosszantanod. Ez a

legfontosabb. Másodszor, el kell terelned a témát a párhuzamos
műtétekről. Leginkább a saját érdekedben. Harmadszor pedig,
kerülnöd kell az anesztézia kérdését is, közelebbről engem és az
állítólagos rossz döntésemet az érzéstelenítés módjáról.

– Könnyű azt mondani – panaszolta fel Noah. – A tényeket
nem változtathatom meg.

– Én csak azt mondom, hogy kerüld a problémás tényeket.
Felesleges például előhoznod, hogy a páciens több mint egy órát
töltött altatásban. Bármilyen borzalmas is, ez közvetlenül nem
járult hozzá a halálához. Inkább hangsúlyozd ki azt a két pontot,
ami láthatóan dr. Mason vesszőparipája – a rezidens-ellenjegyzés
hiányát és a páciens reggelijét, amit a betegfelvétel elmulasztott
feltárni. Ha ügyesen szaporítod a szót, ez a két téma önmagában
órákra elég. Mondd csak, hány ügyet tárnak fel a konferencián?

– A jelenlegi állás szerint ötöt – felelt Noah –, de lehet még több
is.

– Helyes – bólintott Ava. – Figyelj. Legyen a Vincent-ügy a
legutolsó. Miután az M&H-t másfél óra után mindenképp
feloszlatják, hiszen műtétek vannak kiírva és mindenkinek sok a
dolga, az is lehet, hogy nem is kerül rá sor. Na, mit mondasz?

Noah az ételével játszott, míg Ava javaslatát latolgatta. Minél



többet gondolkodott rajta, annál jobban tetszett neki. A napirendről
egy személyben ő határozott. Eleinte azt tervezte, hogy előreveszi a
Vincent-ügyet, ami a legnagyobb érdeklődésre tartott számot, de
ugyanígy a végére is hagyhatta. Ha senki sem tudta előre, hogy ez
lesz az utolsó, akkor még Hernandez sem emelhetett panaszt és
próbálhatta megváltoztatni a menetrendet. Arra is jó esélyt látott,
hogy bármilyen mederben is folyjék az ügy tárgyalása, idő előtt
véget érjen.

– Hát, lennének előnyei… – kockáztatta meg.
– Naná, hogy lennének. – Ava felvette a poharát és intett vele.

Koccintottak. – Még van időnk csiszolni a tervet, de szerintem
komoly haladást értünk el. A sikerre!

Miután letudták a komoly témát, kedélyesen végigtársalogták a
vacsora hátralévő részét, majd a mosogatást. Ava uralta a
beszélgetést: csak úgy ontotta magából a kalandos utazásokról és
merész sportbarvúrokról szóló színes történeteket, beleértve a
legutóbbi bungee jumpingot is. Noah elképedve hallgatta, hogy
képes volt emiatt egészen Új-Zélandig utazni, még ha össze is
kapcsolta azzal, hogy cápaketrecben merült Ausztrália déli
partjainál. Csodálatába némi ijedtség is vegyült, annyira riasztónak
kezdte érezni saját elszigetelt és kórházhoz láncolt életét. Utoljára
több mint két éve utazott el, akkor is csak New Yorkba. Leslie-vel
ment fel egy színdarabra, csupán egyetlen szombat estére, de még
erre az időre is alig tudott elszakadni a kórháztól, ahol több általa
műtött beteg is lábadozott. Bár elintézte, hogy fedezzék, az egész
valahogy nem tűnt helyesnek. Egyszerűen nem tudta megállni,
hogy ne gondoljon a pácienseire.

– Mi lenne, ha lazulnánk egy kicsit a dolgozószobában? –
kérdezte Ava, miután rendbe tették a konyhát. – Ha nem bánod,
ihatnánk egy szíverősítőt is.

– Kösz, de azt hiszem, passzolom a szíverősítőt. Bocs, de két
pohár bor több mint elég nekem.

– Hé, nincs miért szabadkoznod. Igazából csodálom az
önmérsékletedet. Tiszteletet parancsoló az elkötelezettséged. Ha
valaha beteg leszek, csakis ilyen orvost szeretnék.

– Kösz – mosolygott szemérmesen Noah.



Míg követte Avát a lépcsőn, összeszedte minden bátorságát,
hogy rákérdezzen:

– Mondd csak, egyedül utazol vagy a barátaiddal? – Úgy tett,
mintha csak most jutott volna az eszébe, közben előző este óta
másra se tudott gondolni. Azt se tudta, melyik válasznak örülne
jobban.

– Attól függ – vont vállat Ava. – Ha passzióból utazom, mint
most Új-Zélandra és korábban Indiába, egyedül megyek. Az, üzleti
utakon általában elkísér valaki.

– Valamiért úgy érzem, hogy fordítva jobb lenne – jegyezte
meg Noah.

– Mondasz valamit – értett egyet Ava. – Esetleg te is velem
tartanál, ha újra elmennék Új-Zélandra, megismételni azt a bungee
jumpingot? – A maga sajátosan elbűvölő módján felkacagott.

– Bárcsak tehetném – sóhajtott fel Noah. – Ugye, nem baj, ha
megkérdezem, hogy az üzleti útjaidnak van-e bármilyen Köze a
dietetikai múltadhoz?

Néhány lépcsőfoknyira a dolgozószobától Ava megtorpant és
visszafordult, hogy Noah-nak se legyen más választása.
Mosolygott, mégis vádló hangon kérdezte:

– Te kémkedtél utánam?
– Fogjuk rá – vallotta be Noah. – Megnéztem a LinkedIn-

oldaladat. Lenyűgözött, hogy a táplálkozástudomány volt a
főtárgyad. Azt hittem, hogy a legjobb koponyák hanyagolják ezt a
területet.

– Így is van. – Ava visszaváltott szokványos hangnemre. – Ezért
is választottam. De hogy feleljek a kérdésedre: az üzleti útjaim
kapcsolódnak a dietetikai múltamhoz, legalábbis közvetve.

Nem fejtette ki bővebben, csak elfordult és továbbindult a
lépcsőn. Noah követte a dolgozószobába. Legszívesebben tovább
faggatta volna az üzletről, amit szemlátomást sikerre vitt, mégis
habozni kezdett. Nem akart erőszakosnak tűnni. Míg Ava a
polchoz lépett, hogy kerítsen egy palack Grand Marnier-t és egy
poharat, ő elfoglalta ugyanazt a bársonyhuzatos széket, amit előző
este. Lenyűgözve figyelte Ava minden mozdulatát, melyeket a
könnyed ruha csak még igézőbbé tett. Személyisége hipnotikus
hatással volt rá.

– Biztos, hogy nem kérsz egy kortyot? – Ava feltartotta a



szeszesüveget, ahogy elfoglalta a másik széket.
– Kösz, de nem. Meglátogattam Gail Shafter Facebook oldalát

és a rajongói oldalát is. Egészen elképesztő, hány követőd van.
– Be kell vallanom, hogy én is nagyon bírom. Már

reklámajánlatokat is kaptam.
– Elfogadtad őket? – kérdezte Noah.
– Nem, dehogy – tiltakozott Ava. – Ez szórakozás, nem üzlet.
– Jót nevettem, amikor láttam, hogy Gail Shafter is ajánlja a

LinkedIn-oldaladat.
Ava kitüntette egy újabb gyöngyöző kacajjal.
– Most lebuktam. Egyszerűen nem bírtam ellenállni a

kísértésnek.
– Tegnap azt ígérted, hogy elmondod, miért használsz más

nevet a Facebookon. Csupa fül vagyok.
– Csakis a szabadságérzetért. A virtuális világ legnagyobb

előnye és szépsége a névtelenség. Egy kitalált névvel az ember azt
kezd, amit csak akar. Biztosan hallottad már: Az interneten senki se
tudja, ha papagáj vagy.

Ezúttal Noah-nak kellett nevetnie.
– Nem, ezt még nem hallottam, de tetszik.
– A kitalált nevek lehetővé teszik, hogy kibújjak a bőrömből –

magyarázta Ava. – Nem kell önmagamnak lennem. Olyan
személyiséget adhatok Gail Shafternek, amilyet csak akarok. Nem
kell attól tartanom, hogy bárki megítél. Ha valakinek nem tetszik a
digitális énem és trollkodni kezd, egyszerűen blokkolom. A való
életben ez sosem ilyen egyszerű. Ráadásul a közösségi média
fantasztikusan dinamikus, míg a való életben a társasági
kapcsolatok általában statikusak.

– Még sosem hallottam így, hogy digitális én. Ez valami új?
– Az online világban semmi sem új. Amint kikerül, mint

bármelyik új app, másnapra elavul. Itt fénysebességgel változnak a
dolgok. Szóval nem, nem új. A digitális személyiségek vizsgálata
ma már önálló tudományág. Az egész kultúránk ebbe az irányba
halad. Az eszközeink, de különösen a telefonjaink révén mi
magunk is kezdünk gondolkodó gépekké válni.

– Úgy látszik, én is reménytelenül elavultam.
– Egy kamasz szemében vénséges vén vagy. Márpedig ezen a



helyen ők diktálják a tempót.
– Mondtál valami olyat, hogy kamaszkorodban te is

rákattantál a közösségi médiára, de nem lett jó vége.
– Annyira rögeszmémmé vált a virtuális életem, hogy minden

mást elhanyagoltam, beleértve az iskolát is. Egyszer annyit
szívattak a SixDegreesen, hogy egy hétig nem mentem suliba.
Akkoriban az online zaklatás persze még nem volt ennyire
elterjedt. A lényeg, hogy amilyen gyatrán tanultam, még csak fel se
merült, hogy továbbtanuljak. Dolgoznom kellett, így lettem
fogászati asszisztens. Azután, szerencsére, megláttam a fényt.

– Akkor Gail Shafter ezért dolgozik egy fogásznál? – kérdezett
közbe Noah.

– Igen. Ez a részlet történetesen igaz.
– Mi a helyzet a randioldalakkal? Azokon is fent vagy?
– Naná. Miért ne lennék? A legjobb buli. Ha tetszik, jobbra

tolod, ha nem, balra. Menő vagy ciki, egyetlen mozdulattal! Még a
legszánalmasabb nyomoroncok is kapnak egy esélyt. A neten bárki
lehet népszerű vagy akár híres, ha megvan hozzá az esze. Nézd
csak meg a Kardashian famíliát.

– Randiztál már olyannal, akit egy randioldalon ismertél meg?
– Úristen, dehogy! Az életben nem tennék ilyet. Ezeken az

oldalakon mindenki folyékonyan hazudik. Szeretek játszadozni
velük, de igazából nem keresek senkit, sem a Tinderen, sem másutt.
Így vagy úgy, de a végén mindnyájan önimádó sarlatánokká
válunk. Találkozni valakivel, akit a neten ismertél meg, ez mindig
túl kockázatos. Nem beszélve arról, hogy le kellene mondanod a
névtelenségről.

– Nem aggódsz amiatt, hogy valaki egyszer beleszeret Gail
Shafterbe, és addig nem nyugszik, amíg ki nem nyomozza a
címét? Ezt a helyet?

– Volt idő, amikor megtörténhetett volna, mert a proxymról
kiderült, hogy hajítófát se ér, de a számítógépes embereim azóta
beiktattak egy rendes titkosítást. Ma már nincs miért aggódnom.
Mi a helyzet veled?

– Hogy értve?
– Te használtál már a randioldalakat?
Noah nem válaszolt azonnal. Mint a legtöbb ember, nem

vetette meg a társkeresőket, csak azt nem tudta, hogy ezt bevallja-e



Avának. Végül az győzte meg, hogy ő sem hallgatta el ezt a tényt,
vagyis aligha tör pálcát felette.

– Ami azt illeti, néhány hétig használtam az OkCupidót,
miután kijött. Szóval, a válasz igen.

– Aha. – Ava felvillantott egy mindentudó mosolyt. – Ez elég
súlyosan hangzott. Eszerint te személyesen is megismerkedtél
valakivel.

– Leslie Brooksnak hívták. A Columbián tanult. Végül az orvosi
utolsó évében össze is költöztünk, azután idejött velem és a Harvard
Üzleti Iskolába járt.

– Örülök – bólintott komolyan Ava. – Valamire mégiscsak jók
azok az oldalak. Még együtt vagytok?

– Már nem – felelt Noah. – Két éve elköltözött New Yorkba.
Pénzügyes lett.

– Négy év együtt, akkor se semmi. Még szoktatok találkozni?
– Nem – válaszolt Noah egyszerűen. – Nem értette, miért

kötelezem el magam ennyire a gyógyítás mellett, és nem is
hibáztatom érte. Így visszatekintve, minél előrébb jutottam, unnál
kevesebb időt szántam rá. Amikor a végén semmi se maradt,
lelépett. Azóta eljegyezték.

– Szerintem ezt csak a szakmabeliek érthetik. És, most van
valakid?

– Nincs. – Noah magában összeborzadt. Ava nyilván
elkönyvelte mint reménytelen esetet.

– Ez nem vall egy egészséges fiatal férfira. – Ava pajkos kis
mosollyal nézett rá. – Mint szakmabelinek, meg kell kérdeznem,
hogyan bírod ki.

Noah meredten nézett rá. Pillanatnyi vívódás után úgy döntött,
ráharap a csalira.

– Találékony vagyok. Ha más nincs, ott az online pornó.
Ava nevetve összecsapta a kezét.
– Maga aztán nem semmi, dr. Rothauser. És még azt hittem,

hogy én vagyok rákattanva a netre!
– Azért nem nevezném magam függőnek. – Noah ragadósnak

találta Ava jókedvét, és még akkor is nevetett, ha nem értette, mi az
ördög ütött belé, amiért így kiadta magát. Hálás lehetett, amiért
Ava nem ítélkezett felette.

Miután letette a poharát, Ava előrehajolt.



– Tegnap este körbevezettelek a házban, de van még valami,
amit nem láttál. Kíváncsi vagy rá?

– Persze – vont válltat Noah. – Mi lenne az?
– Az épület tetején van egy terasz, de valami eszelős kilátással.

Olyan szép az este.
Két fordulón át követte Avát a csigalépcsőn, ami a legelső

szintről indult. Amikor elérték a hatodik és utolsó szintet, úgy tett,
mint aki teljesen kifulladt.

– Ennyi lépcső mellett csodálom, hogy van kedved edzeni.
– Néha használom a liftet.
– A liftet? Nem tudtam, hogy lift is van. – Még életében nem

járt olyan családi házban, amibe liftet is építettek.
– Elrejtettem az ajtókat, hogy ne legyen olyan tolakodóak. –

Ava közvetlenül maga mellé mutatott. – Itt is van az egyik.
Noah nem látott mást, csak egy ajtó méretű, téglalap alakú

bemélyedést, ami a térdfalat is megtörte.
– Hű – füttyentett elismerően. – Meg nem mondtam volna. Hol

a hívógomb?
– Wifi – árulta el Ava. – Üdv a huszonegyedik században.
Ahogy követte Avát a szobába, Noah önmagát korholta, amiért

ennyire tudatlan. Körülnézve gyanította, hogy a legnagyobb
emeleti hálóban járhatnak. A helyiség a ház teljes szélességét
felölelte. A nyugati oldalon üvegajtók sorakoztak, melyek láthatóvá
tették a szomszédos épületeken túl terpeszkedő nagyváros fényeit.

– Ez a hálószobám – mutatott körbe büszkén Ava.
– Nagyon szép. –Valójában ennél sokkal vadabb jelzők jártak a

fejében. A helyiséget ívelt kazettás mennyezet zárta le, míg északi
falánál óriáshoz illő ágy állt, díszpárnáin a kéjesen elterülő két
macskával. Az ágy mögötti falfestmény nyitott ablakot ábrázolt,
azon túl európai hegyvidékkel. A déli falat ugyanolyan
márványkandalló sajátította ki, mint amilyet a nappaliban látott,
míg a keleti oldalon ajtó vezetett a márvány fürdőszobába. A
sejtelmes világítás csak fokozta a hely éteri atmoszféráját. – Mesés a
kilátás is – tette hozzá Noah.

– Még nem láttál semmit – incselkedett Ava. Kinyitotta az
erkélyajtót, és intett, hogy kövesse.

Ahogy elhagyta a légkondicionált és párátlanított belső teret,
Noah a bőrén érezte a nyári este melegét és fülledtségét.



Végigmérte a panorámát, és észrevette, hogy belátni sok szemközti
lakásba is.

– Nagyon szép – ismételte magát.
– Erre. – Ava megragadta a karját, hogy magával vontassa. A

keskeny erkély északi végéből fekete kovácsoltvas csigalépcső
vezetett fel a sötétbe.

Ahogy felfelé kapaszkodott Ava nyomában, kezdett rátörni a
tériszony – az alacsony korlát mögött hatemeletnyi mélységben
terült el a szomszédos kert –, de egy perccel később már ott állt . 1

ház legtetején, a szilárd korláttal övezett tetőteraszon. Valóban
kivételes látvány tárult elé: lábainál hevert egész Boston. Ilyen
magasságból már a környező épületek tetejére is ráláthatott, és a
Charles folyó széles szalagja inkább tűnt fénylő tükrű tónak.

Igazad van, ez tényleg döbbenetes – ismerte el.
– Egyenesen az MIT-re nézel – jegyezte meg Ava.
– Hol van? – Noha két teljes évet töltött a híres iskolában, amíg

elvégezte az alapképzést, nehezére esett kivennie a panoráma
részleteit.

– Egyenesen előtted. – Ava előremutatott a bal kezével, míg a
jobbját a vállára fektette, hogy közelebb vonja magához. Úgy
fordította el, hogy kinyújtott karjának irányába nézzen.

– Oké – nyögött fel Noah, aki már meg se próbálta elkülöníteni
az MIT tömbjét a sok ezer épület közül, annál inkább tudatában
volt, hogy Ava keze a nyaka és válla közti mélyedéshez simul.
Ennél élénkebben már csak hozzápréselődő testét érzékelte. Ava
lelkesen magyarázott – leírta a különféle épületeket, hogy betájolja
az MIT felé –, de ő már rég nem hallotta. Minden figyelmét a saját
teste kötötte le, amint vészjeleket sugárzott az agya felé. És ezek az
üzenetek nem annyira a racionális gondolkodásért felelős
magasabb rendű területeket célozták meg.

– Látod a kupolát? – utalt Ava az MIT központi épületére.
Mintha valami külső erő kényszerítené, Ava felé fordult, és

álomittasan a szemébe nézett. Miután a magasságuk nem sokban
különbözött, arcuk egészen közel került. Ava válaszként egész
testével felé fordult.

– Valamiért úgy érzem, hogy téged nem is az MIT kupolája
érdekel…

Noah nem válaszolt, csak lassan közelebb hajolt. Ava



hátrabillentette a fejét. Egy szemvillanással később az ajkuk
összetalálkozott, ahogy megölelték egymást.

Hosszan, érzékien csókolóztak, s azután sem bontakoztak ki az
ölelésből, hogy szétrebbentek. Noah elveszett Ava tekintetében, bár
a félhomályban csak sejthette, hogy a szemébe néz.
Ellenállhatatlan késztetés tört rá, hogy szeretkezzen vele. Hosszú-
hosszú ideje nem érzett ilyet, ezért teljes meglepetésként érte a vágy
hevessége. Korábban amiatt aggódott, hogy elijeszti magától Avát,
ha túl korán érkezik – most attól rettegett, hogy ha megsejti,
milyen szenvedély tombol benne, szó szerint halálra rémül. A
váratlan érzés szinte őt is megrémítette.

– Azt hiszem, jobb lenne lemenni a hálószobámba – suttogta
Ava. – Letalálsz a lépcsőn?

– Azt hiszem – felelt Noah rekedt hangon. Vonakodva
eleresztette Avát.

Aki jól tette, hogy figyelmeztette: a szűkös csigalépcső lefelé
még jobban megnehezítette a haladást. Nem is kapdosott, egyik
kezével görcsösen markolta a korlátot, míg a másikkal
megkapaszkodott a tartóoszlopban, különösen azon a részen, ahol
hatemeletnyi magasságból tekintett le a szomszéd gránittornácára.

Amint elérték a hálószobát és az erkélyajtó becsukódott
mögöttük, legnagyobb elképedésére és megkönnyebbülésére Ava
még nála is szenvedélyesebbnek bizonyult. Miután
megszabadultak a díszpárnáktól és a macskáktól, rövid úton
egymást is megszabadították a ruháiktól, és lehuppantak az ágyra.

Amikor valamivel később visszanyerte az öntudatát, Noah-ban
hirtelen tudatosult a környezete. A hálóban égtek a lámpák, a
függönyök tárva-nyitva. Okkal aggódott, hogy Ava tarthatatlannak
találja ezt az állapotot, ha egyszer az ő házában és
szomszédságában vannak, ezért felkönyökölt az ágyon. Ahogy
lenézett Avára, aki mosolyogva nézett vissza rá, úgy érezte,
életében nem látott ilyen gyönyörű és izgató teremtést.

– Ne kapcsoljam le a lámpát? – kérdezte szinte suttogva.
Tényleg nem akarta tönkretenni a meghitt légkört, de annak se
örült volna, ha kényelmetlen helyzetbe hozza Avát.

– Kit érdekel a lámpa. – Ava felé nyújtotta a kezét és magához
vonta.

Ereje és szenvedélye nemcsak visszatükrözte a sajátját, de



teljesen ámulatba ejtette. Felejtsd el a lámpát – gondolta, ahogy
átadta magát a pillanatnak.

Egy órával később még mindig egymás karjában feküdtek,
amikor Ava kimentette magát.

– Mindjárt itt vagyok – suttogta, mielőtt játékosan hozzátette: –
Nehogy eltűnj! – Meztelenségére ügyet sem vetve lecsusszant az
ágyról, és eltűnt a fürdő irányába. Még az ajtót se csukta be.

Noah szinte megrészegült a gyönyörtől. Ahogy körülnézett a
szobában, mintha egy álomba csöppent volna – túl tökéletes, hogy
igaz legyen. Még nem ismert senkit, aki ennyire jó viszonyt ápolt a
saját testével. Leslie semmi pénzért nem szeretkezett volna
lámpafénynél, és a néhány alkalommal, amikor nappal csinálták, a
végén azonnal befedte magát. Nem mintha nem lett volna
eszményi alakja, egyszerűen csak úgy viselkedett, mintha
szégyellné a történteket. Nem úgy Ava. Eltűnődött, melyik
viselkedés lehet a jellemzőbb. Felnőttként sajnos nem sok hasonló
tapasztalatot élt meg, ami pedig a kamaszkori élményeit illeti, azok
véget értek, mielőtt még elkezdődhettek volna.

Ava néhány perc múlva ugyanolyan csupaszon tért vissza, mint
ahogy távozott. Félig arra számított, hogy magára vesz egy
köntöst vagy valamit, de ő láthatóan lubickolt a meztelenség
érzésében. Noah nem is örülhetett volna jobban, amiért ellenállt a
kísértésnek, hogy felvegye a saját ruháit.

Amint bepattant mellé az ágyba, Ava csiklandozni kezdte,
hogy újra meglepje önfeledtségével és természetességével. Úgy
tűnt, mintha már hosszabb ideje belsőséges kapcsolatban állnának,
és nem ez lenne az első alkalom. Az is segített, hogy Noah a
végletekig csiklandós volt, amióta csak az eszét tudta.

Amikor legnagyobb megkönnyebbülésére a csiklandozás véget
ért, Ava felült.

– Nem akarnék ünneprontó lenni, de a szextől mindig
farkaséhes leszek. Mi lenne, ha kipróbálnánk a liftet, és leugranánk
a konyhába valami rágcsáért?

Néhány perccel később a még mindig anyaszült meztelen
Noah azon kapta magát, hogy összepréselődik Avával a világ
legkisebb liftjében. A hangtalan és könnyed leereszkedés pillanatait
csókolózással ütötték el.

Noah meglepetésére nem a konyha szintjén, hanem a



földszinten álltak meg.
– Megyek, szerzek valami köntöst a vendéglakból –

magyarázta Ava. – Addig tartsd nyitva az ajtót. Mindjárt jövök.
Noah tette, amit mondott. Alig merte elhinni, hogy ez történik

vele. Az este váratlan folyományaként nemcsak azt érezte, hogy
végül mégis képes lesz kézben tartani a fenyegetően közeledő
M&H Konferenciát, de úgy tűnt, rátalált a szerelemre is. Nehezére
esett eldönteni, melyik hihetetlenebb. Ez most valóban megtörténik,
vagy csak álom? Ha az utóbbi, soha többé nem akar felébredni.
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S végül, az utolsó eset – szólt bele Noah a mikrofonba. – Ennek
megfelelően, az utolsó oldal. – A hallgatóság soraiból fojtott
sustorgás jelezte, milyen feszülten várják a folytatást. Noah
előzetesen kinyomtatta az M&H-a bemutatott összes eset főbb
jellemzőit, és érkezéskor mindenkinek a kezébe nyomta az
összefűzött oldalakat.

Visszatért a Fagan előadóba, csak ezúttal egyedül állt a
pulpituson és nézett fel a karzatra, melynek utolsó sorai már
belevesztek az árnyakba. Ahogy várta, a helyiség zsúfolásig
megtelt, ami eleinte megrémítette, kivált úgy, hogy a kar
legnagyobb ágyúi – köztük dr. Hernandez, dr. Mason és dr. Cantor
– foglalták el a legelső sor közepét. Ava is eljött: tíz sorral hátrébb
ült le, ahol szokás szerint kórházi öltözékkel fedte mesés alakját és
műtőssapkával tündöklő haját. Az előadó minden széke gazdára
talált; hátul még álltak is néhányan, hogy a korlátnak támaszkodva
figyeljék. És mindenki az utolsó ügy kedvéért zarándokolt el ide. A
Bruce Vincent-katasztrófa miatt.

Mostanáig a konferencia kivételesen jól ment. Eddig négy
esetet prezentált. Az első egy csaknem háromszáz kilós ember
halállal végződött gyomorszűkítéséről szólt, melynek
eredményeként az első béltraktusban szivárgás keletkezett. Egy
ilyen problémát rendkívül nehéz felismerni – a páciens meg is halt
az újbóli operáció komplikációitól. A második esetben egy
gerincműtét után az implantátum elmozdult, és súlyos neurológiai
károkat okozott. A harmadik műtét, egy epehólyag-eltávolítás
nyomán mélyvénás trombózis alakult ki, hogy a tüdőig felvándorló
vérrög végül halálhoz vezessen. A negyedik esetben multirezisztens
baktérium fertőzött meg egy tizenéves lányt a vakbélműtétet
követően. A páciens itt a vérmérgezésbe halt bele.

Noah-nak külön elégtételt okozott, hogy az egyes esetek



kitárgyalása nem várt módon elhúzódott, így máris több mint egy
órát felhasznált a konferencia teljes időtartamából. A prímet a
tragikus szepszis vitte, miután mindenki rettegett a multirezisztens
baktériumtörzs elterjedésétől. Egyedül ez a vita harminc percig
eltartott, így most, hogy belekezdett a Vincent-ügybe, a
konferenciából már csak legfeljebb húsz perc maradhatott. Azt
tervezte, hogy ennek a felét maga a prezentáció fogja kitölteni,
ezért magára a vitára legfeljebb tíz perc áll majd rendelkezésre. Bár
nem kerülte el a figyelmét, hogy tíz perc alatt rengeteg baj
történhet, úgy számított, hogy a vita szigorú moderálásával
elkerülheti az igazán kínos kérdéseket.

A konferenciát megelőző három napban Avával végigvették a
módszertant, ami jórészt a szombat este javasolt alapvetésekre
épült. Kórház után titokban minden este elment a házba,
leszámítva a legutolsó estét, amit a kórházban töltött, hogy ellássa
egy massachusettsi fizetőkapunál történt tömegkarambol sérültjeit.

Mindent egybevetve, fantasztikus három nap állt mögötte.
Még munkaidőben is összefutottak egymással, miután ezen a
hétvégén Avának is dolgoznia kellett a kórházban – nagyjából
havonta egyszer töltötte bent a hétvégét, hogy ilyenkor az
aneszteziológia többi munkatársa pihenhessen. Valahányszor az
útjuk keresztezte egymást, kiemelt gondot fordítottak arra, hogy
csak egy kurta biccentéssel köszöntsék egymást – vagy éppen
tudomást se vegyenek a másikról –, Noah mégis izgatónak találta
ezt a szerepjátékot és a távolságtartást, ami oly éles ellentétben állt
szenvedélyes éjszakáikkal.

Miközben elővezette a Vincent-ügyet, a részletek messzemenő
ismertetésével a lehető legtöbb időt próbálta elhasználni,

Így lépésről lépésre felidézte Bruce aznap délelőtti rendhagyó
viselkedését, beleértve a parkoltatást, a távol maradó munkatárs
pótlását, és ami a legfontosabb, a kiadós reggeli elfogyasztását.
Meg az általa evett ételeket is számba vette: francia pirítós,
gyümölcskoktél, narancslé, szalonna és kávé. Utóbbit azért tehette
meg, mert felkereste a pénztárost, akinek Bruce a végzetes reggelen
fizetett, és aki bámulatos módon hiánytalanul fel tudta idézni, mit
látott a tálcáján.

Miután sokatmondó pillantást vetett az órájára, leírta Bruce
betegfelvételi eljárását is. Szándékosan nem említett neveket,



nehogy mindez vádaskodásként hasson. Annál inkább
megemlítene, hány alkalommal kérdezték meg a pácienstől, hogy
betartotta-e a diétás előírásokat, és Bruce hány alkalommal
hazudott a válaszában. Ezután következett a tény, hogy az elsőéves
rezidens nem ellenőrizte a betegfelvételi adatokat, amit azzal
magyarázott, hogy Bruce negyvenperces késéssel érkezett, a
rezidenst pedig teljesen lefoglalták azok a páciensek, akik időben
jöttek. A prezentációnak ezt a szakaszát azzal a megállapítással
zárta, hogy a páciens állapotfelmérése a jelentkezést megelőző
huszonnégy órában készült, így mindenben megfelelt a kórházi
előírásoknak. Nem tért ki a jelentés minőségére, sem utólagos
módosítására, azt viszont elárulta, hogy abban csupa negatív
értékelés szerepelt, beleértve az emésztőrendszeri zavarokat is –
pontosan úgy, ahogyan azt Ava a műtét előtt látta.

A prezentációnak ezen a pontján lélegzetvételnyi szünetet
tartott, és körülnézett hallgatóságán, hátha bárki fűz valamiben
megjegyzést a betegfelvételi procedúrához vagy Bruce
viselkedéséhez, de nem jelentkezett senki. Kicsit aggódott, hogy dr.
Mason esetleg közbekotyog, bár a BMH hagyományai szerint az
ügyben érintett sebész nem nyilatkozott, csak ha megkérdezték.
Noah a maga részéről dr. Mason felé se nézett, nehogy e
hagyomány felrúgására bátorítsa.

Miután nem látott egyetlen felemelt kezet sem, azzal folytatta,
hogy részletesen leírta a nehézségeket, melyekkel a sebészek az
operáció során találkoztak, amikor megpróbálták kiszabadítani a
lágyéksérv kapujába szorult bélfalat, ami végül szükségszerűvé
tette a hasfal megnyitását.

– Ezzel a műtét fordulóponthoz érkezett – nyomatékosította
Noah. – A hasüreg felnyitásához át kellett állni epidurális
anesztéziáról általános altatásra. Ennek első lépéseként a légcsőbe
kellett vezetni a tubust. A páciens az intubálási kísérlet közben
öklendezte fel gyomrának tartalmát, hogy ennek következtében
nagy mennyiségű emésztetlen étel jusson a légcsövébe.

Itt újabb szünetet tartott, hogy az elhangzottak tudatosuljanak
a hallgatóságban. Avával úgy döntöttek, mindennél lényegesebb,
hogy a hallgatóság szembesüljön azzal a szerencsétlen és döntő
fontosságú szereppel, amit a páciens a saját elmúlásában játszott.
Ahogy azt dr. Mason is elvárta.



Noah a továbbiakban leírta a szívleállást és az átmenetileg
sikeres újraélesztést, amit a véroxigén szintjének kritikus
csökkenése miatt újabb szívleállás követett.

– Ezen a ponton – emelte fel a hangját – mindenki számára
nyilvánvaló lett, hogy a páciens közvetlen életveszélyben van.
Miután a tüdeje nem funkcionált, nem maradt más lehetőség a
megmentésére, mint a sürgősségi bypass. – Nem említette meg,
hogy ő maga jutott erre az elhatározásra. Csak annyira
szorítkozott, hogy a bypass nyomán a páciens véroxigénszintje
visszaállt a normál értékre, ami lehetővé tette, hogy
bronchoszkópia alkalmazásával eltávolítsák a légjáratokba került
szilárd anyagokat. – Sajnálatos módon – tette hozzá –, bár a tüdő
működése ettől helyreállt, a szívet nem lehetett újraindítani, jóllehet
egy képzett szívsebész órákon át próbálkozott ezzel. A pácienst ezt
követően halottnak nyilvánították. Máig nem tudni, miért nem
indult újra a szív. A hatósági szakértő megvizsgálta a tetemet, ami
műtéti halálnál minden esetben kötelező, de a vizsgálati
eredmények e pillanatban még nem állnak rendelkezésre.

Itt újra elhallgatott, hogy körülhordozza tekintetét a termen.
Senki sem moccant. Láthatóan mindenkit megindítottak az ügy
tragikus körülményei.

– Az eset értelemszerűen megviselt minden érintettet, sőt a teljes
kórházi személyzetet – folytatta emelkedett hangnemben. – Bruce
Vincent a kórház állományának kivételesen nagyra becsült tagja
volt. A Megbetegedési és Halálozási Konferencia célkitűzéseivel
összhangban, Mr. Vincent emlékének tiszteletben tartásával
helyesnek vélném, ha olyan változtatásokat léptetnénk életbe,
amelyek a jövőben meggátolják az ilyen tragédiák bekövetkezését.
Azt javaslom, hogy mi, a páciensek meggyógyításáért felelős
személyek nagyobb hangsúlyt fektessünk a páciensek
meggyőzésére. Döntő fontosságú megértetnünk velük, hogy a
műtéti beavatkozás előtt legkevesebb hét-nyolc órával semmit sem
fogyaszthatnak, és azt is kell magyaráznunk nekik, hogy miért.

Martha Stanley szinte azonnal felemelte a kezét. Noah
felszólította.

– Teljes mértékben egyetértek – közölte Martha, azzal hosszan
tartó önostorozásba kezdett, majd hozzáfűzte, mennyire nem elég
feltenni a listán szereplő kérdéseket, ahogyan az sajnálatos módon



a késve jelentkező Bruce Vincent esetében is történt.
Ahogy őt hallgatta és rendszeres időközönként helyeslően

bólogatott, Noah legszívesebben felszaladt volna a lépcsőn, hogy
megölelje. Martha pontosan azt tette, amit várt tőle: értékes
perceket pazarolt olyasmi bizonygatására, amiben e nélkül is
mindenki egyetértett. Közben lopott pillantást vetett az órájára.
Már csak három-négy perc maradt, mielőtt bejelenthette, hogy az
M&H Konferencia véget ért. Máris látta, hogy az állóhelyesek
közül többen távoznak. Megengedett magának egy pillantást Ava
irányába. A másodperc törtrészére találkozott a tekintetük. Ava
felemelt hüvelykujjal jelzett neki, miközben a mellkasához
szorította kezét, hogy a gesztus senkinek ne tűnjön fel. Noah
biccentett.

Amikor Martha a monológ végére ért, több kéz is egyszerre
szökött a levegőbe. Noah ráismert a nőre, aki közvetlenül Martha
jobbján foglalt helyet.

– Egyetértek Marthával – jelentette ki az új felszólaló –, de
szerintem bővítenünk kellene a kérdések listáját. Jelenleg csak arra
kérdezünk rá, evett-e valamit, van-e bármilyen gyógyszerallergiája
és műtötték-e illetve altatták-e már, de nem foglalkozunk a
refluxbetegséggel. Számomra úgy tűnik, hogy ez legalább annyira
fontos lenne.

– Egyet kell értenem – bólintott Noah, mielőtt a Martha másik
oldalán ülő személyre mutatott, aki türelmetlenül integetett felé.
Csak most ismert rá: Helen Moran volt az, aki az új rezidensek
fogadásán sarokba szorította. A szíve ki is hagyott egy ütemet,
amikor a nő beszélni kezdett. Tudta, mi következik, de sehogy sem
állíthatta le.

– Bocsásson meg, dr. Rothauser – vágott bele Helen –, de
szerintem elsiklott az eset egy fontos aspektusa felett, ami pedig
fontos tanulságként szolgálhatna a számunkra. Vagy talán nem azt
láttuk, milyen problémákat vethetnek fel a párhuzamosan végzett
műtéti beavatkozások? Amennyire tudom, Mr. Vincent több mint
egy órát töltött altatásban, mielőtt megjelent volna dr. Mason, aki
egy időben két másik beteget is altatásban tartott. Ez botrány.
Véleményem szerint azzal tisztelnénk meg leginkább Mr. Vincent
emlékét, ha a párhuzamos műtétek gyakorlatát örökre
száműznénk a BMH-ból.



A szinte ünnepélyes légkör abban a pillanatban ízekre robbant
szét. Mindenki egyszerre kezdett beszélni, néhányan be is
kiabálták az üggyel kapcsolatos véleményüket. A sajtó és
különösen a The Boston Globe témába vágó cikkei talán
megosztották a közvéleményt, de a többség mindenképpen
ellenezte a párhuzamos műtéteket.

Az egyik ápolónő túlkiabálta a többieket.
– Dr. Rothauser! Igaz az, hogy Mr. Vincent több mint egy órát

várakozott altatásban?
Noah mindkét kezét felemelte, és lázasan integetni kezdett,

hogy lecsendesítse a tömeget. Ahogy tekintete végigszaladt a
hallgatóságon, messzire elkerülte dr. Masont.

– Kérem – mondta be többször is a mikrofonba. – Hadd
magyarázzam el. – A tömeg vonakodva lecsendesedett.

– Volt némi késlekedés – ismerte el Noah –, mindazonáltal…
Azt akarta mondani, hogy ez a késlekedés nem befolyásolta a

szerencsétlen végkimenetet, de erre már nem maradt ideje.
– Szerintem egy óra már nem pusztán késlekedés – kiáltotta

közbe Helen. – Ha az én férjem fekszik azon a műtőasztalon, az
eget is rárogyasztottam volna a felelősre!

Sokan tapsolni kezdtek. Noah ideges pillantást vetett az
órájára. Már elmúlt kilenc óra, de hogyan rekeszthette volna be a
konferenciát ilyen körülmények között? Ahogy felnézett forrongó
hallgatóságára, észrevette dr. Hernandezt, aki felállt és elindult felé.
Noah boldogan lépett le a pulpitusról, amikor a sebészet főorvosa
jelezte, hogy szólni kíván.

– Ha megengednek néhány szót – csillapítgatta dr. Hernandez
a felborzolt kedélyeket. Többször is el kellett ismételnie a mondatot,
mielőtt a hallgatóság lehiggadt annyira, hogy hallani lehessen.

Míg a főorvos arra várt, hogy előállhasson a mondandójával,
Noah szeme megakadt dr. Bernard Patrick ortopéd sebészen, aki
szenvedélyesen kikelt a párhuzamos műtétek ellen. Amint
találkozott a tekintetük, a férfi kurtán biccentett. Legalább ő örült,
hogy előkerült a kérdés.

– Azt szeretném mondani, hogy bárcsak ez az utolsó ügy lett
volna a mai első témánk – kezdte dr. Hernandez, mire Noah
idegesen összerándult. Önkéntelenül is arra gondolt, hogy a főorvos
gyanítja, miért várt ki az üggyel. – Ez a tragédia természetesen



mindnyájunkat nagyon mélyen érintett. A sebészeti osztály sok
órát töltött azzal, hogy gondosan kivizsgálja az ügyet, ahogyan
teszi azt minden műtéti halálnál, bár ez esetben talán a szokásosnál
is alaposabban jártunk el, hiszen egy barátunkat és kollégánkat
veszítettük el. Sajnálatos, hogy a sebész, dr. Mason csak némi
késedelemmel tudott megjelenni, de úgy véljük, hogy ez a
késlekedés nem járult hozzá az ügy szerencsétlen kimeneteléhez, s
csupán egy másutt adódó, előre nem látható komplikációból
adódott. A párhuzamos műtétek kérdésére kiemelt gondot fordít
mind a sebészeti osztály, mind a BMH vezetése, mind az Amerikai
Sebészi Kollégium, s ez a továbbiakban is így lesz. Továbbra is úgy
véljük, hogy ez szolgálja leginkább a pácienseink érdekeit,
ugyanakkor figyelemmel követjük minden alkalmazását. A
Massachusettsi Orvosi Kamara megköveteli, hogy sebészeink
pontosan dokumentálják, mikor lépnek be az egyes műtőkbe és
mikor távoznak azokból, amennyiben elkerülhetetlenné válnak a
párhuzamosan végzett műtéti beavatkozások. A fentiek alapján, és
mert kilenc óra elmúlt, a konferenciát ezennel bezárom.

A hallgatóság azonnal kisebb csoportokra bomlott, melyek
tagjai felpattantak, és lázas beszélgetést folytattak egymással. Dr.
Hernandez Noah-hoz fordult.

– Ha jól sejtem, azért hagyta a Vincent-ügyet a végére, hogy
korlátozza a megvitatását. Igazam van?

Miután hiába próbált olyan választ találni, amivel nem
kötelezte el magát egyik oldal mellett sem, Noah vonakodva
bevallotta az igazat.

– Azt hiszem, igen – felelte. – Tudtam, hogy a páciens
népszerűsége miatt heves vita várható.

– Tényleg nem tudom, hogy ennyire agyafúrt-e, vagy csak
ennyire ostoba – jegyezte meg dr. Hernandez. – Még
végiggondolom. – Sarkon fordult, és elhagyta az előadót.

Noah vett egy nagy levegőt, mielőtt elfordult, hátha elkaphatja
Ava tekintetét. Bármennyire felzaklatta, hogy mégis felszínre került
a párhuzamos műtétek kérdése, legalább annak örülhetett, hogy
elterelte a figyelmet az anesztéziáról és az Avára irányuló esetleges
vádakról. Ava már kifelé indult, így nem mérhette fel a reakcióját,
meglátta viszont dr. Masont, aki egyenesen felé tartott. Egy
pillanatra felötlött benne, hogy használja a vészkijáratot, melyen át



dr. Hernandez nemrég kisurrant, de már elkésett. Dr. Mason így is,
úgy is elkapta, ezért inkább nem mozdult.

Dr. Mason derékmérete miatt kissé kacsázó járással közeledett,
arcán a szokott lekezelő gúnnyal.

– Nem gondoltam, hogy ekkora ellensége önmagának, dr.
Rothauser. – Mason egészen közel jött és befurakodott a személyes
terébe, ezért Noah önkéntelenül is elhátrált. – Figyelmeztettem,
hogy ne csűrje-csavarja a tényeket, erre pont azt tette. Még csak
meg sem említette, hogy az aneszteziológus nem a megfelelő
anesztéziás módszert alkalmazta, ami az egész ügy
kulcsmozzanata. Ki a frászt akar védeni, és miért?

– Nem védek én senkit. – Noah fülét is bántotta a hazugság.
Legkevésbé a pácienst, legyen bármennyire népszerű. Leginkább ő
a felelős a történtekért, amit egyértelművé is tettem. Beszéltem a
betegfelvétel szerepéről is. Erről a két félről esett szó, amikor
legutóbb beszéltünk.

Dr. Mason oldalt billentette a fejét, majd miután hosszú ideig
fürkészte Noah arcát, ajka torz vigyorra húzódott.

– Hazudik, mint a vízfolyás. Legutóbb, amikor erről
beszéltünk, ugyanez a helyen álltunk, azután találkoztunk az
irodámban is, én pedig mindkét esetben egyértelműen a
tudomására hoztam, hogy az aneszteziológus cseszte el. Talán
ejtettem néhány szót a páciensről és a felvételről, de azt mondtam,
hogy az aneszteziológus tehet mindenről, és az ügyet nem
szabadna a sebészet számlájára írni.

– Megtettem, ami tőlem telt. – Noah nem tudta, mi mást
mondhatna. Olyan érzése támadt, hogy azzal sem segítene, ha
bocsánatot kérne, sőt talán tovább rontana a helyzeten.

– Lószart – csattant fel dr. Mason. – Ráadásul hagyta, hogy a
vita a párhuzamos műtétekre terelődjön, amikor előre
figyelmeztettem rá, hogy ez nem történhet meg. Ha ez az egész
visszaüt rám, személy szerint magát fogom felelőssé tenni, és akkor
szedheti a holmiját. Megértette?

– Azt hiszem – nyögött fel Noah.
– Tudja, igazából az bosszant a legjobban, hogy maga is egy

olyan szentfazék, aki azt hiszi, hogy jobb mindenkinél. Mit művelt
szegény Meg Greennel is, az egyik legjobb rezidenssel, akivel
valaha találkoztam, csak mert oxikodont szedett a vállára.



– Opiátokat lopott – emlékeztette Noah.
– Mondja maga. – Dr. Mason lehalkította a hangját. – Vékony

jégen jár, kisbarátom. Ez mindig jusson eszébe.
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Miután használta és a lábbal működtetett szemetesbe dobta az
egyszer használatos körömtisztítót, Noah elkezdett bemosakodni
az aznapra tervezett utolsó operációhoz. Asszisztensével a 18-as és
20-as műtő közötti mosdónál készülődött, immár befedett hajjal és
sebészmaszkban. Az M&H Konferencia óta a 18-asban dolgozott,
méghozzá tempósan és hatékonyan. Máris elvégzett egy
kolektómiát, azaz kimetszett egy szakaszt a páciens vastagbeléből,
majd eltávolított egy jóindulatú, de méretes májdaganatot, azután
egy aranyeret. Az első két páciens jól érezte magát és visszakerült a
kórtermébe, csak a legutolsó tartózkodott még az altatás utáni
megfigyelőben, de már ő is engedélyt kapott a távozásra, csak arra
várt, hogy felszabaduljon egy ágy. Noah-nak már csak egy
biopsziát kellett elvégeznie, illetve az eredmény függvényében
talán egy teljes emlőeltávolítást.

Ahogy telt a nap, egyre jobban érezte magát. Élvezett minden
percet, amit a műtőben töltött; ösztönössé váló szakmai tudásának
és magabiztosságának köszönhetően itt érezte magát igazán
otthon. Itt, ezen a szent helyen minden félelme és szorongása
elpárolgott. Noha a legutóbbi beszélgetése dr. Masonnel
alakulhatott volna szerencsésebben, ugyanúgy rosszabb is lehetett
volna. A férfi talán újra megfenyegette arra az esetre, ha az eset
károsan befolyásolná a párhuzamos műtéti beavatkozások
megítélését, ám ennek esélye saját megítélése szerint a nullához
közelített. Ahogyan azt dr. Hernandez is megfogalmazta a saját kis
beszédében: a BMH illetékesei, a Massachusettsi Orvosi Kamara, de
még az országi sebészeti szervezetek is behatóan megvizsgálták az
esetet, bármit is gondoltak a páciensek jogvédői. Noah ezek alapján
okkal gyanította, hogy Mason sokkal inkább Meg Green távozása
és az ő ebben játszott szerepe miatt orrol rá.

– Élveztem a mai M&H Konferenciát – szakította félbe Mark



Donaldson a gondolatmenetét. Mark azért jött, hogy segédkezzen
neki az utolsó esetnél. A korábbi három műtétnél az egyik elsőéves
asszisztált, de miután ő háromkor klinikai előadásra ment, át kellett
hívnia Markot a leváltására.

A megelőző másfél hétben külön gondot fordított rá, hogy az új
rezidensek sorban asszisztáljanak neki, s ily módon megítélhesse a
felkészültségüket. Már a negyedik rezidens következett, de még
nem kellett csalódnia az eddigiek teljesítményében. Nem
kételkedett abban, hogy tehetséges és odaadó csapat került a keze
alá, ami csak jót ígért saját vezető rezidensi megbízatására.
Leggyakrabban az újoncok nehezítették meg a vezető rezidens
életét, miközben alkalmazkodtak – vagy éppen nem
alkalmazkodtak – a program elvárásaihoz.

– Értékelem, hogy ezt mondja – bólintott Noah, miközben
folytatta az előkészületeket. Aznap már negyedszer tette ezt, mégis
kényszeresen betartott minden egyes előírást, ahogyan a gyógyítás
más területein is. A bemosakodásra amúgy is külön gondot
fordított – mindennél jobban rettegett az operáció utáni fertőzéstől,
amit minden létező módon igyekezett elkerülni.

A műtétek között fél szemével folyamatosan Avát kereste,
persze csak lopva, nehogy magára vonja bárki figyelmét. Ennek
megfelelően senkinél sem érdeklődött a hollétéről. Amikor délelőtt
nem futottak össze, megnézte az aznapi kiírást, majd amikor nem
látta a nevét, ellenőrizte az aneszteziológia beosztását. Ava aznap
az aneszteziológusrezidenseket és műtős nővéreket felügyelte a 6-
os, 8-as és 10-es műtőkben. Ezt a fajta felügyeletet az
aneszteziológusok rotációs elven adták; az altatóorvosok közül
egyedül dr. Kumar mentesült a feladat alól.

Noah-nak nem állt szándékában beszélni Avával, még akkor
sem, ha összefutottak, nehogy alapot szolgáltasson bármilyen
pletykához. Janet Spaulding rendelkezett azzal a hátborzongató
képességgel, hogy kiszagoljon mindent, ami csak az általa felügyelt
osztályon történt – szakmai és magánéleti epizódokat egyaránt.
Már az is csodaszámba ment, hogy múlt pénteken nem jött oda
hozzájuk csevegni, amikor kiszúrta őket a sebészeti pihenőben.

Mielőtt elkezdett volna beöltözni az utolsó műtéthez, Noah-nak
azért lehetősége nyílt arra, hogy egy futó pillanatra lássa Avát,
amint elhaladt a 10-es műtő előtt. Bár csak a másodperc törtrészére



látott be a műtőbe, biztosan tudta, hogy ő állt a nővér mellett, aki
éppen egy páciens intubálásával foglalkozott. Nem gondolta, hogy
Ava észrevette volna. Számos okból alig várta, hogy találkozzon
vele aznap este – nem utolsósorban mért, hogy beszámoljon az
M&H Konferenciáról. Meg volt győződve arról, hogy Ava elégedett
lesz vele.

Most magasra emelte a kezét, és már nekiállt volna az
előkészület záróakkordjának, a karok fertőtlenítésének, amikor a
belső kommunikációs rendszer hirtelen életre kelt. Testetlen, mégis
sürgető hang hallatszott:

Kék kód a 8-asban!
Noah már a bemosakodás vége felé járt, de továbbra is a

levegőben tartotta kezét, nehogy érintkezésbe kerüljön a
potenciálisan fertőző vízzel – így lépett hátrébb a mosdókagylótól,
hogy elnézzen a 8-as műtő irányába. Szinte azonnal megjelent két
aneszteziológusrezidens, akik futva arrafelé felé tartottak. Egyikük,
dr. Brianna Wilson maga előtt tolta a vészhelyzeti kocsit, rajta a
defibrillátorral, továbbá egy sor gyógyszerrel és egyéb orvosi
eszközzel. A másik rezidens, dr. Peter Wong egy második kocsit tolt
maga előtt, amiről Noah később megtudta, hogy kifejezetten a
súlyos légúti problémák megoldására készítették fel.

Noah ösztönösen kötelességének érezte, hogy minden
vészhelyzetben segítséget nyújtson. Most is a kagylóba dobta a
mosdókefét, és öles léptekkel a 8-as műtő felé indult, miközben
tudatosult benne, hogy ez is egyike a helyeknek, ahol Ava aznap az
aneszteziológusrezidenseket és műtős nővéreket felügyeli. Remélte,
hogy ő maga közvetlenül nem érintett a vészhelyzetben, miután jól
tudta, milyen érzelmi megrázkódtatást okozott neki a Bruce
Vincent-eset.

A vállával lökte be az ajtót, miközben a kezét továbbra is a
feltartotta arra az esetre, ha be kellene avatkoznia az operációba.
Amint az ajtó becsukódott mögötte, megállt és felmérte a helyzetet.
Az EKG-monitor riasztott, jelei kamrafibrillációra utaltak. A
pulzust és véroxigénszintet mérő műszer szintén riasztott, hogy
sípolásával hozzájáruljon az általános kakofóniához.

A páciensről, egy látványosan elhízott fehér nőről Noah utóbb
megtudta, hogy Helen Gibson harminckét esztendős,
négygyermekes anya. Azt már a legelső pillanatban felmérte, hogy



sürgősségi traumás esettel van dolguk. A jobb alsó lábszár
többszörösen eltört, ami valamilyen autóbalesetre utalt. Az egyik
csont kitüremkedett a bőr alól.

Ava a műtőasztal végében állt, a fejlett videolaringoszkópos
intubálást próbálta alkalmazni a páciensnél, aki láthatóan nem
lélegzett. Tőle jobbra egy elsőéves aneszteziológusrezidens, dr.
Carla Violeta állt, aki igyekezett segítséget nyújtani Avának azzal,
hogy nyomást fejtett ki a gyűrűporcon, ezzel könnyítve a
légcsőhöz való hozzáférést. A problémát az okozta, hogy egy másik
aneszteziológusrezidens eközben külső szívmasszázst végzett, azaz
nagy erővel és gyors mozdulatokkal nyomást gyakorolt a
szegycsontra, miáltal az egész test, így a fej is hevesen rángatózott.
Ilyen körülmények között szinte lehetetlen volt a csövet egy
nehezen intubálható páciens légcsövébe vezetni. Noah láthatta,
hogy a páciens ebbe a körbe tartozik: a feje inkább billent előre,
mint hátra, ami nyakcsigolya-problémát valószínűsített.

Az aneszteziológusrezidensek, akik a sürgősségi kocsikat
tolták, már a defibrillátor előkészítésénél tartottak. A beöltözött,
kesztyűt viselő és az operációra készen álló dr. Warren Jackson a
háttérbe húzódott. Noah ismerte, kicsit túlságosan is jól talán nem
tartozott dr. Mason ligájába, de azért kifinomult úriembernek se
lehetett nevezni. Követelőző és lobbanékony sebészként ő is a régi
iskolát képviselte. Még a hőskorban szerzett képesítést, amikor
elszenvedett minden létező megaláztatást, és kötelességének érezte,
hogy mindezeket továbbörökítse utódaira is. Most is érezte a belőle
sugárzó bosszúságot.

Véletlen egybeesés folytán a műtős nővér ezúttal is Dawn
Williams volt, aki a Vincent-eset idején is a 8-as műtőben
tartózkodott. Amikor meglátta berontani Noah-t, azonnal
odaszaladt hozzá.

– Megint több gondunk van egyszerre – hadarta. – Az elsőéves
megpróbálta intubálni a pácienst, mielőtt dr. London ideért volna.
Dr. London éppen egy másik intubálást felügyelt a szomszéd
műtőben.

– Hadd találgassak – mordult fel Noah. – Dr. Jackson nyomást
gyakorolt rá.

– Talált, süllyed – bólintott Dawn. – Mondhatom, hogy igazán
szörnyen viselkedett.



– Oké, mehet – kiáltotta dr. Wilson, aki kezében tartotta a
teljesen feltöltött defibrillátor elektródáit, ahogy a páciens mellé
lépett. A rezidens, aki eddig szívmasszázst alkalmazott, felemelte a
kezét. Ava is ellépett az asztal végétől, miközben ő is elvette kezét a
páciens gyűrűporcáról.

Jellegzetes hang hallatszott, amint a defibrillátor kisült. Ezzel
egyidejűleg Helen teste megrándult a műtőasztalon, ahogyan az
elektromos töltés végighaladt rajta és izom-összehúzódásokat
idézett elő. Minden tekintet az EKG-monitorra tapadt, leszámítva
Aváét, aki nyomban visszaillesztette a laringoszkópot, és újra
megpróbálta behelyezni a lélegeztetőcsövet.

Noah odasietett mellé, miközben mérsékelt üdvrivalgás tört ki a
sürgősségi kocsival érkező rezidensekből. A fibrilláció megszűnt. A
páciens szíve normális ütemben vert.

– Mi a probléma? – kérdezte kapkodva Avától.
– Nem tudjuk lélegeztetni a pácienst. Lebénult, és valamiért

nem használ a maszk. A légútba pedig nem tudok bejutni, amíg
azt se látom, mi a frászt csinálok.

– Olyan, mintha teljesen megfeszülne a nyaka – állapította meg
Noah.

– Úgy tűnik. A légcső láthatóságát tekintve a lehető
legrosszabb: Mallampati IV-és osztály IV-és szint.

– Mi a frász az a Mallampati? – Noah még életében nem hallott
róla.

– Osztályozási rendszer a légcső láthatóságára. – Ava Carlához
fordult. – Próbáljuk újra a nyomást. Az imént, még a sokk előtt,
majdnem megvolt.

Noah egyre növekvő pánikkal sandított az EKG-monitorra.
Nem tetszett neki, amit látott; attól tartott, a szív nemsokára újra
fibrillálni fog. Vetett egy pillantást az oximéterre, ami tovább sípolt.
A páciens véroxigénszintje alig változott, miközben még riasztóbbá
vált a bőrszíne, ami érkezésekor még épp csak kékes árnyalatban
játszott. Noah számára nem lehetett kétséges, hogy a helyzet
kitartóan romlik. Jobbján ott állt a második sürgősségi kocsi, rajta a
különféle laringoszkópokkal, lélegeztetőtubusokkal és egyéb
intubálóeszközökkel, valamint az összes szükséges felszereléssel,
melyek segítségével a nyakon át új légjáratot nyithatott a tüdő felé,
megkerülve ezzel az orrt és a szájat.



Ugyanazzal az elszántsággal, melynek a Bruce Vincent-eset
kapcsán tanújelét adta, most is azonnal meghozta a döntést.
Pontosan tudta, mit kell tennie. Feltépte a gégemetszéshez használt
sürgősségi készlet csomagolását, majd anélkül, hogy a steril
kesztyű felvételére pazarolta volna az időt, kivette a katéterhez
csatlakoztatott fecskendőt, odafurakodott a páciens jobb oldalához,
s közben félretolta az útjából Avát és Carlát. A páciens lába felé
lendítette a katétert, azzal elhelyezte a tű végét az ádámcsutkája
alatti mélyedésben, majd egy határozott mozdulattal a nyakába
vezette. Kis pukkanás hallatszott. Amikor hátrahúzta a fecskendő
dugattyúját és a tartály feltelt levegővel, tudta, hogy eltalálta a
megfelelő helyet. Sietve áthúzott egy vezetődrótot a katéteren,
kitágította a nyílást, és egy pillanattal később helyére került a
lélegeztetőcső is.

– Oké. – Ava csatlakoztatta a rögtönzött lélegeztetőeszközt,
hogy az altatógép 100 százalékos oxigént pumpáljon a páciens
testébe.

Már az egész csapaton kezdett eluralkodni az eufória, amikor
beütött a krach. A páciens szíve minden előjel nélkül újra filbrillálni
kezdett, mire a szívmonitor újra megszólalt. Az eddig kitartóan
növekvő végoxigénszint újra csökkenni kezdett, ami azonnal
beavatkozásért kiáltott. Miután az egyik rezidens rövid időre
felmászott és feltérdelt a műtőasztalra, hogy szívmasszázst
alkalmazzon, Helen újabb elektrosokkot kapott a defibrillátortól.

Ezúttal is visszafogott ünneplés kezdődött, miközben mindenki
a szívmonitorra tapadt. A fibrilláció megszűnt, de a jókedv gyorsan
alábbhagyott, amikor nem állt helyre a normális szívritmus –
olyannyira, hogy a szív nem adta jelét semmilyen tevékenységnek;
a szívmonitoron is csak a lapos, töretlenül egyenes vonal látszott.
Leállt a szívverés és bekövetkezett az aszisztólia, ami
hátborzongató módon emlékeztetett Bruce Vincent tragikus esetére.
A rezidens azonnal visszamászott a műtőasztalra, hogy folytassa a
külső szívmasszázst. Ezzel egy időben az anesztéziás csapat
különféle gyógyszereket alkalmazott abban a reményben, hogy
újraindíthatja a szívműködést.

Néhány pillanattal később dr. Gerhard Spallek kardiológus
lépett a műtőbe, miközben kapkodva igazgatta műtősmaszkját.
Miután tájékoztatták a részletekről, bólintott.



– Amennyire meg tudom ítélni, az alacsony oxigénszint mellett
egy súlyos szívroham is bekövetkezett. Nem fest túl jól a helyzet,
de megtesszük, amit lehet.

Az irányítása mellett további gyógyszereket juttattak a páciens
testébe, hogy megpróbálják stimulálni a szívet; eközben tovább
folyt a külső szívmasszázs, és a 100 százalékos oxigén révén
elfogadható szinten tartották a véroxigén-szaturációt. Amikor
mindez hatástalannak bizonyult, Gerhard belső pacemakert
vezetett be a páciens jobb nyaki vénáján át, de még ezzel sem tudta
újraindítani a szívverést.

– Ennyi – jelentette ki. – A szív semmilyen behatásra nem
reagál. Nem is kérdés, hogy súlyosan károsodott. Attól tartok, a
páciens meghalt. Sajnálom, de nem tehetek mást. Köszönöm, hogy
én is részt vehettem az újraélesztésben. – Tisztelettudóan meghajolt,
kinyitotta a műtő ajtaját, és távozott.

A rezidens, aki a külső szívmasszázst végezte, vonakodva
lemászott a műtőasztalról.

– Ez botrány – harsant fel dr. Jackson abban a pillanatban,
amint becsukódott az ajtó a kardiológus mögött. Az újraélesztési
kísérlet során mindvégig hallgatott, karba tett kézzel
hátrahúzódott, és egyre növekvő aggodalommal figyelte a
fejleményeket, de láthatóan nem adta fel a reményt, hogy idővel
mégiscsak helyre teheti a páciens sérült lábát. – Csak, hogy
mindenki tudja, beszélni fogok erről dr. Kumarral. – Láthatóan alig
találta a szavakat. – Ez rettenetes. Meg vagyok döbbenve azon,
hogy ilyesmi megtörténhet egy egészséges, harminckét éves,
négygyermekes anyával. Ez mégiscsak a BMH, nem valami falusi
zugklinika.

Noah nagy kísértést érzett, hogy rámutasson, milyen
helytelenül járt el, amikor az elsőéves rezidenst kényszerítette a
munka elkezdésére, mielőtt még az őt felügyelő Ava megérkezett
volna, de tartotta a száját. Nem érezte alkalmasnak sem a helyet,
sem az időt – a sebész máris felhúzta magát, nem lett volna értelme
tovább mérgesíteni a helyzetet.

– Orvosi pályám során még nem találkoztam olyan pácienssel,
akit nehezebb lett volna intubálni. – Ava alig tudott uralkodni a
hangján. Noah azonnal látta, hogy ezzel is Carlát akarja
támogatni. Ismerte már annyira, hogy tudja: ez az epizód őt magát



is súlyosan megviselhette. A Vincent-esetig senki sem halt meg a
keze alatt, most pedig szinte ugyanaz a tragédia ismétlődött meg.

– Mi olyan rohadt nehéz ezen? – csattant fel dr. Jackson. – Nnn
maguk a legnagyobb profik a lélegeztetésben?

– Sok minden közrejátszott – sikerült kinyögnie Avának.
Hangja elcsuklott a haraggal határos felháborodástól. Vett egy
nagy levegőt, hogy lehiggadjon.

– Nyilvánvaló, hogy a páciens nyaka deformált – sietett a
segítségére Noah. Közbe akart lépni, mielőtt a párbeszéd nyílt
vádaskodásba torkolt. – Megfeszült, görcsben állt. Ráadásul a
páciens láthatóan túlsúlyos. Ez is közrejátszik. Nem igaz, dr.
London?

Ava bólintott.
– Akkor miért nem vették számításba? – Dr. Jackson

egyenesen Avára nézett. – Ez a szakterülete, az ég szerelmére!
– Semmit sem tudtam a nyakáról – szúrta közbe Carla.
Hangja alapján az eset éppúgy megviselte őt, mint Avát.
– Úgy érti, nem szerepelt a sürgősségi betegfelvételi lapján? –

hördült fel dr. Jackson.
– Nem szerepelt – jelentette ki Carla. – Szó sem volt semmilyen

nyakproblémáról.
– Szent isten! – nyögött fel dr. Jackson. Noah-hoz fordult. Ma

reggel arról hallottunk, hogy egy rezidens nem ellenjegyezte a
felvételi lapot, most meg azt mondják, hogy a rezidensük éppen azt
a részletet felejtette el megemlíteni, ami közvetett módon
hozzájárult a páciens halálához? Mégis, mi folyik az osztályán,
vezető rezidens úr? Úgy látom, dr. Hernandezzel is beszélnem kell,
nem csak dr. Kumarral.

– Gondosan megvizsgálom a kérdést – préselte ki magából
Noah, miközben magában tehetetlenül felnyögött. A reggeli M&H
Konferencián csak hajszál híján kerülte el a katasztrófát, erre máris
szembenézett a következővel.

– Ajánlom is! – mennydörögte dr. Jackson. Leszaggatta és a
padlóra dobta kesztyűjét, majd ugyanígy a maszkját és a sapkáját
is. Miután ilyen gyerekes módon kimutatta jogtalan haragját,
távozott.

Míg dr. Wilson és dr. Wong összeszedte felszerelését, Dawn
pedig utálkozva felvette a lehajított kesztyűt, maszkot és sapkát,



Noah odafordult Avához és Carlához. Különösen Avának szeretett
volna mondani néhány megnyugtató szót, ha már nem ölelhette
meg, de nem kockáztatott. Csak bólintott, abban a reményben,
hogy ezzel a gesztussal is egyértelművé teszi, mennyire aggódik
miatta.

– Bocs – suttogta. Egy pillanatig mélyen szemébe nézett, majd
amikor Ava nem reagált, ő is elhagyta a helyiséget.

Ahogy visszasietett a 18-as műtőbe, újra eszébe jutott a
következő M&H Konferencia, ami talán megmérgezte egész hátra
lévő évét, de legalább nem a párhuzamos műtétekről szólt, amit
könnyebbségként élt meg. Másfelől viszont, ezúttal szembe kellett
nézni dr. Masonnel, aki általában tevékenyen kivette a részét az
M&H Konferenciákból. Pontosan tudta: a soron következő
eseményen már az sem fogja korlátozni, hogy érintett az ügyben,
és nyilvánvalóan különleges jelentőséget tulajdonít majd a ténynek,
hogy Ava egy újabb halálesetben érintett. Főként, miután Vincent
halálát egyértelműen az ő számlájára írta.

Miután mielőbb vissza akart térni a 18-asba, hogy kimentse
magát és bocsánatot kérjen a távollétéért – amennyiben ott még
nem tudták, mi történt –, szó szerint beleütközött dr. Masonbe, aki
épp akkor lépett ki a 15-ősből, a sebészmaszkot hámozta le arcáról,
és nem nézett a lába elé. Noah szíve kihagyott egy ütemet.

– Á! – kiáltott fel dr. Mason, amit látta, kibe ütközött. – Épp
magát kerestem.

Nyomban beigazolódott Noah legrosszabb félelme. Mason már
tudta. A rossz hírek szélvészként terjedtek a sebészeten, különösen
az elektronikus csatornákon át.

– Műtétem lenne a 18-asban, és máris teljesen el vagyok késve –
próbálta Noah megkerülni ősellenségét, de dr. Mason az útját állta.

– Mondja csak, barátom – nyomta meg dr. Mason maró
gúnnyal a szót –, most büszke magára?

– Hogyan? – Noah teljesen összezavarodott. Büszke? Miért
lenne büszke azok után, ami történt?

– Tudja, igazából magát terheli a felelősség azért, ami a 8-asban
történt – magyarázta kedélyesen dr. Mason. Még egy gonoszkodó
kis mosolyt is felvillantott. – Teljes mellszélességgel támogatta azt a
tehetetlen libát, de meg is lett az eredménye. Egy újabb tragikus
haláleset.



– Dr. London csupán a rezidens munkáját felügyelte. – Noah
máris azt kívánta, hogy inkább hallgatott volna.

– Gondolja, hogy ez felmenti a felelősség alól? Lószart. annak a
nőnek nem szabadna felügyelnie senkit, inkább őt kéne felügyelnie
valakinek. Ez az egyik legjobb kórház az egész kurva országban,
ha nem épp a legjobb, erre két héten belül elveszítünk két
egészséges pácienst? Itt valami nagyon nem stimmel.

– Komplikációk adódtak… – próbálkozott Noah.
– Komplikációk, a szart. Azt hallottam, még egy rohadt

lélegeztetőcsövett se tudott bedugni. Mi lehet ennél egyszerűbb?
Életemben nem hallottam olyan aneszteziológusról, akinek még ez
se ment. Vagy talán nem neki kellett volna megmentenie a
pácienst?

– Dr. London nem is tartózkodott a műtőben, amikor az
kezdődött – csattant fel Noah.

– Ez magának magyarázat? Ugyan már! Hol a pokolban volt?
– Egy másik műtétet felügyelt. Az anesztéziában alapszabály,

hogy a felügyelő aneszteziológusnak a műtét teljes időtartama alatt
a helyiségben kell tartózkodnia. A műtét elvégzésére kijelölt sebész
ragaszkodott hozzá, hogy egy elsőéves rezidens az ő távollétében
kezdjen hozzá az altatáshoz.

– Szóval akkor dr. Jackson tehet mindenről? – hördült fel
gúnyosan dr. Mason. – Ezt a baromságot! Mint amikor engem
hibáztatott azért a Bruce Vincent fiaskóért…

– Nem mondtam, hogy dr. Jackson hibája – jelentette ki Noah
–, csupán azt mondtam, hogy nem kellett volna a szabályok
megszegésére kényszerítenie egy új rezidenst.

– Hadd kérdezzek valamit, dr. Rothauser. Miért védi annyira
azt a kis picsát? Tényleg nem értem. Maga okos fickó. Tudja, újra
és újra megfogalmazódik bennem ez a kérdés.

– Én nem védek senkit – közölte Noah. – Csupán próbálom
felmérni a teljes képet és megvizsgálni az összes tényt. Ennek az
ügynek is alaposan utána fogok járni. A legközelebbi konferencián
lesz is alkalmunk, hogy…

– Várjunk csak! – Dr. Mason ajkán lassan végigkúszott az
erőltetett mosoly. – Most értem csak meg. Azt hiszem, már tudom,
miért védi azt a nőt. Kíváncsi rá, mit gondolok?

– Nem védem – erősködött Noah. – Nem védek senkit, aki nem



érdemli meg.
– Elmondom, mit gondolok-folytatta zavartalanul dr. Mason.
– Szerintem maga kúrogatja. Mondja csak meg bátran! Ugye,

össze szokták rakni, amijük van? Meg kell hagyni, tényleg dögös
csaj, és a háza se kutya.

Noah porszáraznak érezte a torkát; egy pillanatra a szavak is
cserben hagyták. Döbbenten meredt dr. Masonre, miközben azt
latolgatta, mennyit tudhat. Amikor pedig annyira vigyáztak
Avával, már-már rögeszmésen titkolóztak…

– Oké – döntötte el dr. Mason, míg Noah csak állt, mint szarvas
a reflektorfényben. – Nem is értem, miért csak most áll össze a kép.
Amikor olyan rohadtul nyilvánvaló. Csak még az nem világos,
hogyan imádkozta le a bugyit arról a fapicsáról, Úgy látszik,
valamit mégiscsak tud. Minden elismerésem.

– Ez nevetséges – sikerült kinyögnie Noah-nak. Rájött, hogy dr.
Mason csak találgatott, ő pedig a hallgatásával csak megerősítette a
gyanúját.

– Tudhattam volna. – Dr. Mason ügyet sem vetett erőtlen
védekezésére. – Minden rá van írva az arcára. Hadd mondjak
vnlamit: ettől végképp nem lett a szívem csücske. Nem tudom,
miért, de úgy érzem, minden korábbinál jobban rühellem a képét.

Én tudom, miért – gondolta Noah, ha nem is merte kimondani.
Mint született önimádó, Mason neheztelt rá, amiért elérte Avánál,
ami neki nem sikerült. Lehet, hogy minden vagdalkodása mögött
csakis a sértett önérzete állt. Még mindig inkább ez, mint bevallani,
hogy Ava egyszerűen nem találta vonzónak.

– Szerintem jobb, ha máris elkezd csomagolni – váltott vissza
dr. Mason a szokott modorára, és kezdte el bökdösni a mellkasát,
ahogy korábban is tette. – Gondom lesz rá, hogy dr. Hernandez
tudomást szerezzen erről.

Szó szerint félrelökte őt az útjából, ahogy elcsörtetett a folyosón
a sebészeti pihenő felé.

Noah a düh és az utálkozás keverékével nézett utána. Ha
beváltja a fenyegetését és beszél a felettesének az Avával folytatott
viszonyáról, annak komoly következményei lehetnek. Talán nem
hat ki a beosztására, de feltétlenül kihat a kettejük kapcsolatára.
Ava egyértelművé tette, hogy nagyra értékeli a magánszféráját,
amit ő is elfogadott – de komolyan azt hitték hogy ennyi elég?



Hogy ha elég körültekintőek, a kórházból senkinek sem tűnik fel a
viszonyuk? Valaki előbb-utóbb mindenképpen kiszúrta volna a
Louisburg Square közelében, hiszen a kórházból épp elegen laktak
a Beacon Hillen. Csak idő kérdése volt.

– Rohadék – mormolta maga elé, ahogy a 18-as műtő felé
sietett. Ava úgy jellemezte a dr. Masonhöz hasonló nárcisztikus
személyiséget, mint elefántot a porcelánboltban, mégis úgy tűnt,
mintha dr. Mason szívesebben gázolna az emberek lelkébe. Akkor
már inkább Godzillaként képzelte el. A gondolat mosolyt csalt
arcára. Aznap ez volt az utolsó alkalom, hogy elmosolyodott.
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Remélte, hogy korábban elszabadulhat a kórházból, de nem így
lett. Fél hat táján megtudta, hogy egy délután bekövetkezett
motorbaleset miatt több szerv is hozzáférhetővé vált, sőt egy vese
máris a BMH felé tart. Örült a hírnek, bármennyire sajnálta a
motorost. Kamaszként még ő is előszeretettel felpattant a nyeregbe,
rezidensként azonban már tudta, hogy a motorkerékpár kifinomult
eszköze az öngyilkosságnak, s mint ilyen, reménysugár a donorra
várakozóknak.

Amint a szerv megérkezett a kórházba, a szerencsés
kiválasztottat altatásba is helyezték, és mire a donorszerv átkerült a
műtőbe, ő is készen állt. Mindenki joggal örült, beleértve őt is,
miután tudta, hogy a páciens – egy tizenhat éves lány – már évek
óta vár erre a pillanatra. A helyzetet külön izgalmassá tette a tény,
hogy a szerv kivételesen jól illett a befogadó testhez, ami remek
kilátásokkal kecsegtetett.

Ez a veseátültetés lett Noah napjának fénypontja – ez erősítette
meg a hitében, hogy mégiscsak jól választott pályát, és megérte
minden áldozat, amit érte hozott. A műtét már-már a rossz
érzéseket is kitörölte, melyet Helen Gibson tragikus halála és a dr.
Masonnel való konfrontáció keltett benne, bár ezzel együtt
továbbra is szükségét érezte, hogy valamilyen módon
kommunikáljon Avával a 8-as műtőben történtekről.

Az operációk között próbált belebotlani Avába, aki egyetlen
vállrándítással vagy biccentéssel is jelezhette volna, hogyan
dolgozza fel a történteket, de sehol sem látta. Miután végzett az
utolsó kiírt műtéttel, módszeresen átfésülte az egész sebészeti
szintet. Nem számított szokatlannak, ha egy aneszteziológus
túlórázott – bár ez nemigen vallott Avára –, végül azonban nem
maradt más választása, rá kellett kérdeznie az aneszteziológián. Itt
tudta meg, hogy Ava már rég hazament, vagyis legfeljebb digitális



úton léphetett vele kapcsolatba.
Először üzenetet írt neki. Míg a válaszra várt, a rezidensekkel

elkezdte a délutáni vizitet a sebészeti osztályon. Miután végzett a
vizittel, és Ava még nem válaszolt, újra ráírt, egyúttal jelezte, hogy
sürgős választ vár. Ezt követően látogatta meg saját pácienseit,
akiket korábban operált. A koletómiás és az aranyeres között
telefonálni is próbált, de Ava nem vette fel, sőt miután
végighallgatta a hangpostaüzenetet, Noah azt is megtudta, hogy
megtelt a fiókja.

Miután csalódottan elkönyvelte magában, hogy a technika
csak hitegeti az embereket, de nem teremt közöttük állandó
kapcsolatot, próbát tett egy Facebook-üzenettel is, azután visszatért
az operációból lábadozó betegeihez. Nem jött alkalmas
időpontban, éppen vacsoráztak, de azért mindnyájan örültek neki,
és ami még fontosabb: egyikük sem panaszkodott lázról vagy
fájdalomról, sőt még az ételt is dicsérték. Ez nem lepte meg. Tudta,
hogy manapság a kórházak, de még az egyetemi klinikák között is
nagy a versengés, ezért mindenki igyekszik kitenni magáért a
szolgáltatások terén. Éppen végzett az utolsó betegével, amikor
donorszerv érkezéséről érkezett hír.

Az éjszakás műszak már kezdett felkészülni az ügyeletre, mire
a főbejáraton át elhagyta az épületet. Meleg nyári este fogadta, az
utcák megteltek járókelőkkel. Átkelt a zöldellő parkon, ami azután
jött létre, hogy az észak-déli főközlekedési útvonalat a föld alá
terelték. Innét átgyalogolt Boston belvárosinak egyik szegletén,
hogy a Public Garden északkeleti csücskénél bukkanjon fel.
Hazafelé szokás szerint ezt az útvonalat követte, csakhogy ezúttal
nem hazafelé tartott. Avához akart menni.

Ellenkező irányból érkezett a Louisburg Square-re, mint
amikor a lakása felől jött. Ava háza sötéten és barátságtalanul
tornyosult fölé.

Felkapaszkodott a lépcsőkön, belépett az előtérbe. Itt sem
világított a lámpa. Úgy kellett kitapogatnia a csengőt. Megnyomta
és fülelt. A távolban hallotta a telefoncsörgést – Ava összekapcsolta
az ajtócsengőt a mobiljával –, de hat csengetés után sem vette fel
senki.

– Basszus – nyögött fel. – Hol az ördögben vagy? – Merő
indulatból megdöngette az ajtót az öklével. Amint elhaltak a



visszhangok, újra lehullt rá a kelletlen csend.
Hosszú sóhaj kíséretében visszavonult: kilépett az utcára, és

elsétált a parkot övező kerítésig, onnét nézett vissza Ava házára.
Semmi sem változott. Egyik ablakban sem látott fényt, beleértve a
hatodik, felső szint három manzárdablakát. Habár az L másik
szárára és a konditeremre nem láthatott rá, nem kételkedett abban,
hogy Ava nincs otthon, vagy csak elrejtőzik az egész világ elől. Őt
ismerve, kételkedett ez utóbbiban. Ava egyáltalán nem tűnt
magába forduló, depresszív alkatnak – de még ha így is lenne, mit
tehetne? Ez az ő háza, nem törheti rá az ajtót.

Egy teljes percig tűnődött, mi legyen, amíg végül felismerte,
hogy nincs sok választása. Vagy visszamegy a kórházba, ha
társaságra vágyna, vagy hazatér a lakásába. A körülményeket
tekintve mindkét választás szigorú büntetésnek tűnt. Ha
visszamegy a kórházba, vezető rezidensként nehezen indokolhatja
meg a jelenlétét, márpedig erre valószínűleg rákérdezett volna
valaki. Nem tudta, mit felelhetne, és ettől máris kínosan érezte
magát. A lakásában talán senkinek sem kell magyarázkodnia, de a
hazatérés több okból sem tűnt vonzó opciónak.

Végül, mint kisebbik rosszat, a lakását választotta. Gyaloglás
közben újra felvillant benne, hogy Avát talán tényleg komolyan
megviselték a történtek, de egyúttal el is vetette ezt a lehetőséget.
Úgy látta, hogy hozzá hasonlóan ő is aktív cselekvője, nem csupán
passzív elszenvedője az eseményeknek. Ha rájár a rúd, nem
siránkozik, csak összeszedi magát, és még keményebben dolgozik.

Ahogy felfelé caplatott a sivár lépcsőházban, önkéntelenül is
arra gondolt, mennyire más ez, mint Ava lépcsője a
mahagónikorláttal, kézzel esztergált tartófákkal és egyedi
szőnyegezéssel. Meglepte a felismerés. Négy nap és három éjszaka
máris elkényeztette volna?

Amikor benyitott a lakásába, a kontraszt még inkább
szembeni lőtt. Mint az éjszaka és a nappal. El se hitte, hogyan lehet
ennyire sivár és jellegtelen.

Próbált nem törődni a berendezéssel – vagy annak hiányával –,
ahogy leült a nyomorúságos összecsukható asztalhoz, bekapcsolta
HP-ját, miközben még mindig azon tűnődött, mikor hall Aváról.
Bárcsak rákérdezett volna a beosztására, amikor az
aneszteziológián járt. Hirtelen felötlött benne a nyugtalanító



gondolat, hogy talán szabadságot vett ki és elutazott valami távoli
vidékre, neki pedig nem is szólt.

Miután ellenőrizte, hogy nem kapott semmilyen levelet vagy
Facebook-üzenetet, ami titokzatos módon elkerülte a mobilját,
újabb e-mailt küldött. Küszködött a megfogalmazással, hogy ne
érződjön a hangvételén, mennyire bosszús. Sok szempontból
érzéketlenségnek tartotta, hogy így mellőzték. Avának tudnia
kellett, hogy betegre aggódja magát miatta.

Végül kézbe vette a mobilját, és jobb meggyőződése ellenére írt
neki még egy rövid üzenetet, a végén szomorú emojival. Már éppen
lenyomta volna a Küldés gombot, amikor megtorpant. Miért
erőlködik? Hiszen máris vagy fél tucat megválaszolatlan üzenetet
küldött.

Végül, mintha ezzel helyreállíthatná megtépázott önbecsülései,
törölte az üzenetet, és utálkozva az asztalra dobta a telefont.
Belegondolt, mikor hall Aváról: másnap, azután, vagy talán soha
többet? Amikor legközelebb találkoznak a folyosón, már csak
elhaladnak majd egymás mellett, mint két hajó az éjszakában? Ez
a lehetőség is fennállt, ahogyan tucatnyi másik. Utoljára akkor
érezte magát ennyire zavartnak, dühösnek és kiszolgáltatottnak,
amikor első középiskolás szerelme váratlanul faképnél hagyta.

– Talán szerelmes vagyok – mondta ki hangosan. Amilyen
magányosan telt az elmúlt két év, könnyen előfordulhatott, hogy
teljesen kiéhezett a szeretetre. Nem csoda, ha három-négy nap alatt
teljesen a hatalmába kerítette ez a kivételes nő – hogy azután
ugyanúgy faképnél hagyja.
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Az elkövetkező négy nap nem tartozott Noah kedvencei közé.
Nem akart rögeszmésnek tűnni, amiért Ava eltűnt és semmilyen
módon nem vette fel vele a kapcsolatot, ezért a munkájába
temetkezett. Nemcsak a szokásosnál több sebészeti beavatkozást
vállalt és több beteget látogatott meg, de arra is talált időt, hogy
egész hónapra megtervezze a tudományos előadásokat és a
lapszemléket. Emellett elsőéves rezidensekkel találkozott, hogy
meghallgassa sirámaikat.

Bármennyire elkönyvelte magában, hogy többé nem hall
Aváról, valahányszor szöveges üzenetet vagy e-mailt kapott, máris
szaporábban vert a szíve. Sajnos, minden alkalommal csalódnia
kellett. Nem akart egész nap a műtők környékén szaglászni, ezért
már az eltűnése másnapján bejelentkezett az aneszteziológiai
irodára, és megkérdezte a titkárnőt, mikor jön legközelebb.
Mentségként, hogy ne adjon alapot a pletykáknak, a Eleien
Gibson-ügyet használta. Mint kiderült, Avát már csak a következő
hétfőre osztották be.

Miután távozott a főbejáraton, hazafelé átvágott a
gyorsforgalmi utat fedő zöldterületen. Amint kilépett a kórházból,
ami lekötötte minden figyelmét, idejét és energiáját, gondolatai
máris a saját problémái körül forogtak. Dr. Mason természetesen
beváltotta a fenyegetését, és elmondta dr. Hernandeznek, hogy
vélhetően viszonyt folytat Avával. Mindez csütörtök reggel derült ki
számára, amikor a sebészeti osztály főorvosa haladéktalanul az
irodájába hívatta.



A találkozó nem telt jó hangulatban – már csak azért sem, mert
Noah előbb befejezte az aktuális műtétjét, így csaknem kétórás
késéssel jelent meg. Dr. Hernandez eleresztette füle mellett a jogos
magyarázatot, és arról kezdett szónokolni, hogy a kórház
természetesen nem ítéli el az alkalmazottai közt kialakuló intim
kapcsolatokat, hiszen felnőtt emberekről van szó, azt viszont
határozottan rossz néven veszi, ha ez kihat az érintettek szakmai
teljesítményére. Hozzátette: dr. Mason szilárd véleménye szerint
tudatosan fedezte dr. Londont a Vincent-ügy kapcsán tartott M&H
Konferencián, amikor nem feszegette az aneszteziológia felelősségét
és tette fel a kérdést, hogy miért választotta az általános altatás
helyett az epidurális érzéstelenítést.

Noah értelemszerűen tagadta, hogy fedezné dr. Londont, és
megemlítette, hogy éppen dr. Mason asszisztense kért epidurális
érzéstelenítést, érvelése azonban süket fülekre talált. Ahelyett, hogy
meghallgatta volna, dr. Hernandez azzal vádolta, hogy próbálja
felszítani a vitát a párhuzamos műtéti beavatkozások kapcsán,
pedig ezt a kört már megfutották. Noah ezen a ponton
emlékeztetni próbált arra, hogy a kérdést a hallgatóság egyik tagja
feszegette, nem ő.

– Ne lovagoljunk a részleteken – legyintett dr. Hernandez. A
lényeg az, hogy önnek, mint az orvosi kar potenciális tagjának,
mindenben a sebészeti osztály álláspontját kell támogatnia. Nem
tudom, mivel haragította ennyire magára dr. Masont, és nem is
akarom tudni. Bármi legyen, úgy vélem, önnek áll leginkább
érdekében, hogy megbékítse. Önnél kiválóbb rezidenst nem is
kívánhatnánk, dr. Rothauser. Nem szívesen látnám, hogy éppen a
célegyenesben bukik fel és teszi tönkre ezt a rengeteg erőfeszítést.
Elég világosan fogalmaztam?

Egyszerre bőszítette fel és rémítette meg, ahogy felidézte
magában a rövid találkozót. Lelombozta, mennyire képtelen
felmérni a kórházvezetés dr. Mason emberi gyengéit, csak mert
történetesen rendkívüli sebész. Sokat vívódott, hogy ne hozza fel a
Meg Green-ügyet, mint dr. Mason ellenszenvének valódi okát, de
miután a szerencsétlen epizód még mindig vörös posztónak
számított a szemében, okkal félt attól, hogy csak tovább ront vele a
helyzetén.

Most elérte a park csücskét, ahol átlósan átvágott a



Massachusetts Állami Kormányhivatal aranyló kupolája felé. A
szinte kihalt belvárossal ellentétben a parkban hemzsegtek a
városlakók, akik kiélvezték a kellemes nyári vasárnap estét. Habár
kilenc óra is elmúlt, a játszótéren még gyerekek sikongattak. Noah
ösztönösen kívülállónak érezte magát fehér kórházi ruhádban,
körötte az egészséges és normális emberekkel, akikről tudta,
milyen félelemmel tekintenek a világára.

Bármilyen rosszul alakult a megbeszélése dr. Hernandezzel,
még ezt is sikerült alulmúlnia, amikor találkozott dr. Edward
Cantorral, a sebészeti rezidensprogram igazgatójával, aki néhány
órával a főorvos után hívatta. Amint betette hozzá a lábát,
nyilvánvaló lett, hogy dr. Mason itt is mesélt Avával folytatott
állítólagos viszonyáról és arról a törekvéséről, hogy mentesítse őt a
felelősség alól.

– Cseppet sem tetszik ez nekem – csattant fel dr. Cantor. – A
vezető rezidens feladatkörébe egyáltalán nem tartozik bele, hogy
megvédjen egy feltehetően inkompetens altatóorvost, csak mert
viszonyt folytat vele.

– Dr. London minden, csak nem inkompetens – jelentette ki
Noah, mielőtt még gondolkodott volna. Így visszatekintve: jobban
tette volna, ha hallgat, ahogy Hernandez esetében tette. Amikor
Ava alkalmasságát bizonygatta, csak hitelt adott a vádnak, hogy
fedezni próbálja.

A kompetenciáját vagy annak hiányát nem önnek kell
megítélnie – szögezte le dr. Cantor. – Erre megvannak a megfelelő
fórumok. Ugyanúgy nem tolerálnánk, ha
aneszteziológusrezidensek védenének vélhetően alkalmatlan
sebészeket. Maga se tegye, különben találunk a helyére valaki
mást. Ilyen egyszerűen. Emlékeztetném továbbá, hogy az ön
felelőssége, ha egy elsőéves elszúr valamit, teszem azt a Vincent-
ügy kapcsán. Vezető rezidensként ön felel az elsőéves rezidensek
teljesítményéért, pont, vége. Remélem, egyértelműen fogalmaztam.

Ahogy fanyar mosollyal az arcán továbbgyalogolt, Noah
visszaemlékezett a találkozónak erre a részére. Nagy kísértést
érzett, hogy emlékeztesse dr. Cantort: a Bruce Vincent-ügy idején
még nem ő volt a vezető rezidens, hanem dr. Claire Thomas.
Szerencsére nem tette, mert ezzel csak még inkább magára
haragította volna a főnökét.



Hirtelen megtorpant. Közeledett a lépcsősorhoz, ami felvezetett
a park északi oldalával párhuzamos Beacon Streetre. Csak merő
véletlenségből fordult hátra, hogy még egy pillantást vessen a
kellemes nyárestét élvező embertömegre. A sötét öltönyt és
nyakkendőt viselő férfi ekkor keltette fel a figyelmét. A környéken
nem sokan szaladgáltak öltönyben. Olyannyira, hogy amikor
körülnézett, senki mást nem látott.

Persze nem csak az öltöny miatt akadt meg rajta a tekintete.
Valamiért az a benyomása támadt, mintha már korábban is látta
volna impozáns, sportosan ruganyos alakját és rövidre nyírt világos
haját. Korábban a kórház főbejárata előtt, a köríves felhajtón szúrta
ki. A meleg este és a sötét öltöny kontrasztja már akkor sem kerülte
el a figyelmét, de rövid úton elfeledkezett a férfiról – egészen
mostanáig, amikor visszapillantva újra kiszúrta. Ugyanaz a férfi
lehetett? Nem tudta biztosan, de ha igen, vajon csak a véletlenül
futottak megint össze? Vagy a férfi követte?

– Már csak ez hiányzott – mondta ki hangosan. – Már üldözési
mániád is van. Lehetnél még ennél is szánalmasabb?

– Anélkül, hogy több pillantást pazarolt volna az öltönyösre, fel
– kaptatott a lépcsőn. Kettesével-hármasával szedte a fokokat, de
odafent a Beacon Streeten újra meg kellett állnia, hogy a többi
járókelővel együtt kivárja, amíg vált a közlekedési lámpa. Úgy
tűnt, rajta kívül mindenkihez tartozik egy pórázon vezetett kutya.

Amint kigyulladt a zöld lámpa, az egész tömeg egyszerre
lendült mozgásba. Hagyta magát sodortatni, közben még egyszer
visszanézett az utcára felvezető lépcsősorra. Egy futó pillanatra
látta a férfit az aljában. Előrehajolt, mint aki épp beköti a cipőjét.

A túlsó oldalon, ahol a Beacon Street találkozott a Joy Streettel,
újra megállt. Szokványos útvonala a Joyon vezetett fel a Pinckney-
ig, ahol balra fordult, de ilyenkor este csak kevesen jártak a
Pinckney Streeten, ezért inkább ő is továbbhaladt a Joy Streeten, és
a forgalmasabb Myrtle-re kanyarodott rá, ahol az emeletes házak
közé kis játszótér ékelődött. Ha valóban követték, amit még most is
képtelenségnek talált, szívesebben maradt a tömegben.

Egy perccel később az öltönyös felbukkant az utca túloldalán;
ugyanúgy a zöldre várt, mint korábban ő. Noah elfordult, és sietve
nekiindult a meredek Joy Streetnek. A többi gyalogos között nem
érezte úgy, mintha lenne oka bármiért is aggódni. Még most is



rögeszmének gondolta, hogy a férfi – bárki is legyen – őt követi. Az
egész nem lehetett más, csak véletlen egybeesés. Miért követné
éppen őt, egy sebészrezidenst? Mi értelme lenne?

Ám amikor néhány perc múltán még egy pillantást vetett hátra
felé, azonnal kiszúrta a férfit, aki ugyanabba az irányba tartott, és
láthatóan ugyanolyan tempósan haladt, mint ő.

A Myrtle Streeten balra fordult. Amint várta, itt is gyalogosok
tömegében találta magát. Még a játszótér is működött, a hinták
csikorogva reppentek a magasba. Ahogy átkelt a Heacon Street
gerincén és lefelé ereszkedett a túlsó oldalon, maga mögé tekintett.
A férfi még ott volt. Tényleg csak véletlen lenne? Nem tudta, de
egyre kevésbé hitt benne. Saját utcája, a Revere Street csak egy
saroknyira északra, a Myrtle-lel párhuzamosan haladt. Több utcán
is átsorolhatott volna, mégis kivárt az Anderson Streetig, ahol a
sarkon vegyesbolt működött, ami vonzotta a járókelőket.

Miután a Revere Streetre ért, már csak rövid út várt rá. Eszébe
jutottak a rémtörténetek arról, hogy a járókelőket előszeretettel
rabolják ki a saját házuk előtt, míg a kulcsokat keresik, ezért jó
előre kézbe vette a magáét. Ahogy befordult a bejárati ajtóhoz,
visszanézett. A férfi nem maradt el, sőt egyenesen felé tartott,
méghozzá fürgén.

Kapdosva kinyitotta az ajtót, belépett rajta, és becsapta maga
után. Amikor meghallotta a zárnyelv kattanását,
megkönnyebbülten felsóhajtott. Most vette csak észre, hogy idáig
visszatartotta a lélegzetét. Ha pár fokkal feljebb lépett, kiláthatott
az épület kapujának felső üvegpaneljain. Egy pillanattal később
meg is jelent az öltönyös, de nem állt meg és nem is nézett felé. Egy
szemvillanás alatt elhaladt, hogy továbbsiessen a Revere Streeten –
vagyis az egész epizód nem volt más, csak érzelmileg túlfűtött
képzeletének terméke.

Nevetnie kellett, annyira ostobának érezte magát, ahogy
felcammogott a jellegtelen lépcsőházban, magányos legénylakása
felé. Abban a pillanatban szörnyen hiányzott neki Leslie Brooks, és
azt kívánta, bárcsak több erőfeszítést tett volna a kapcsolatuk
érdekében. Ha többet foglalkozik vele, talán még most is itt lenne.
Kinyitotta lakása ajtaját, hogy felkapcsolja a világítást, az olcsó
csillárt a kétszáz wattos égőkkel.

Levette és felakasztotta fehér köpenyét, lerúgta a cipőjét,



azután belépett a kis főzőfülkébe, és kinyitotta a hűtő ajtaját Nem
sok minden talált odabent, s az sem tűnt különösebben vonzónak.
Ma este is vacsora nélkül kellett lefeküdnie. Evés helyett leült az
összecsukható asztalhoz, beizzította az öreg HP-t, és felment a
Facebookra. Bármennyire tudta, hogy nem feltétlenül ez a
legegészségesebb dolog, amit érzelmileg sérült állapotában tehet,
úgy döntött, megnézi Gail Shafter fotóit, köztük a gyerekkori
képeket – ám ennél sokkal izgalmasabb dolgot talált. A vadonatúj
szelfin Ava kacsaszájjal csücsörített a kamerába. A kép alatti
szöveg: Pihenés egy fárasztó munkanap végén. Fényűzően puhának
tűnő köntöst viselt, a mellzsebén egy lógóval, amit nem tudott
kivenni. A háttér alapján előkelő hotelszobában lehetett – bár meg
tudta volna állapítani, melyikben. Akárhogy is, felháborító
kegyetlenségnek találta, hogy időt és energiát nem kímélve
fényképet posztolt számtalan facebookos barátjának, de arra már
nem mutatott hajlandóságot, hogy válaszoljon az ő üzeneteire.

Ahogy számba vette a lájkokat és kommenteket, teljesen
ledöbbent, milyen sokan reagáltak a posztra – a legtöbben csak
röviden, mint „dögös” vagy „hibátlan”, esetleg egy felemelt
hüvelykujjal, mint az éretlen kamaszok. Noah fejcsóválva látta
mindezt. Ismervén Ava intelligenciáját, képzettségét és
elhivatottságát, egyszerűen nem értette, hogyan vonzódhat ilyen
felszínes dolgokhoz. Mi örömet talál abban, ha egyszerre három
hozzászóló is megjegyzi, mennyire dögös?

Azon tűnődve, megáll-e a gyanúja, és a kommentek szerzői
valóban éretlen tacskók, úgy döntött, rákattint egyikük nevére, és
megnyitja Facebook-oldalát. Teresa Puksarra esett a választása,
miután ő is „dögössel” szavazott és a vezetékneve elég egyedinek
tűnt. A Gail Shafter oldalán tett korábbi látogatások során is látta a
nevét, ezért tudta, hogy a keménymagos rajongók közé tartozik,
akik minden egyes poszthoz hozzászólnak.

– Ahogy gondoltam – csóválta a fejét, amikor Teresa Puksarróll
kiderült, hogy alig tizenhárom éves. Azután feltűnt neki, hogy a
fiatal lány egészen provokatív fényképeket tesz fel magáról, sőt
néhány pucér fotót is, melyen épp csak eltakarja a mellbimbóját és
a nemi szervét. Teljesen ledöbbent azon, hogy a Facebook
megengedi ezt – egy konzervatívabb beállítottságú ember könnyen
úgy ítélhette meg, hogy ez már gyermekpornográfia.



Lakásának csendjét hirtelen szilánkokra törte a kaputelefon
csengője. Annyira koncentrált, hogy a hang hallatán ijedten
felpattant. Ki az ördög lehet? – gondolta, amint összekapta magát.
Soha senki nem csengetett be hozzá, különösen nem vasárnap éjjel.

Zavartan kelt fel és lépett az ablakhoz. Az üveghez préselte
arcát, de senkit sem látott az épület előtt. Nem lepődött meg, mert
tudta, hogy a kaputelefont a nyitott előtérben helyezték el. Akárki
is csengette fel, oda húzódhatott be. Ahogy felemelte a tekintetét, az
utca túlsó oldalán egy fekete terepjáróra lett figyelmes, ami kitett
vészvillogóval várakozott. Ez sem számított mindennaposnak
errefelé.

Kihúzta magát. Ki lehet az? Azonnal újjáéledt benne az
öltönyös fickó emléke. Korábban paranoid képzelgésként könyvelte
el, de valóban az volt? Vagy a különös látogatónak köze lehet
hozzá?

Újra megszólalt a kaputelefon. Abban a tudatban, hogy nem
lesz okosabb, csak ha lemegy a kapuhoz, visszahúzta a cipőjét.
Körülnézett, hátha a keze ügyébe esik valami önvédelmi fegyver,
majd az egész ötletet elvetette mint beteges agyrémet.

Miután leért a bejárati ajtóhoz, tovább vívódott azon, mit
tegyen. Nyissa csak ki, és nézzen szembe a látogatóval?
Bölcsebbnek tűnt, ha előbb rákérdez, kivel van dolga.

– Ki az? – kiáltott ki.
– Ava – felelt egy női hang.
Ettől azonnal elveszítette a fonalat. Mintha egy futó pillanatra

leállt volna az agyműködése.
– Ava? Tényleg te vagy az? – Csak azért tette fel az ostoba

kérdést, hogy időt nyerjen, és mielőtt még választ kapott volna,
már el is húzta a reteszt, amit kilenc után minden lakónak
használnia kellett. Egy pillanattal később ott állt előtte Ava, aki
üzletasszonyhoz illő nadrágkosztümöt viselt. Szőke tincsei
felragyogtak az előtér bántóan éles fényénél.

Egy pillanatig egyikük sem szólt. Végül Ava törte meg a
hallgatást.

– Akkor? Bejöhetek?
Noah mintha transzból ébredt volna.
– Ó, persze! Bocs. Gyere csak.
– Az emeleten? – kérdezte Ava.



– Igen – felelte Noah. – Az elsőn.
Zavartan követte Avát az emeletre. Már attól felpezsdült a vére,

hogy láthatta, ugyanakkor dühösnek érezte magát, amiért így
eltűnt, és tudomást se vett róla.

– Nincs bezárva – jelezte, amint elérték a fordulót.
Követte Avát a lakásba, és betette maguk mögött az ajtót. Ava

néhány lépés után megtorpant, hogy végigmérje a gyéren
bútorozott kis helyiséget.

– Azt mondanám, hogy szélsőségesen minimalista.
– Igazán kedves tőled.
Egy pillanatra összenéztek. Noah még mindig az érzelmeivel

viaskodott, amikor Ava szeméből hirtelen könnyek buggyantak elő,
hogy végigperegjenek az arcán. Éles mozdulattal felkapta, és az
arca elé emelte a kezét, azután csak zokogott, némán rázkódó
vállal.

Noah tétován állt mellette. Nem tudta, hogyan reagáljon. Végül
a szíve győzött, és előrelépett, hogy a karjába vonja. Néhány
pillanatig így álltak, mielőtt a kis kanapéhoz terelte Avát, és
biztatta, hogy üljön le.

– Sajnálom. – Ava a kézfejével próbálta letörölgetni a könnyeit,
de eleve vesztes csatát vívott.

– Semmi baj. – Noah kiszaladt a kis fürdőbe, és visszatért egy
doboz papír zsebkendővel. Ava kivett egyet, hogy zajosan belefújja
az orrát. Azután még egyet, hogy megtörölje a szemét. V égül
sikerült elapasztani a könnyeit.

– Bocsánatot akarok kérni, amiért nem léptem kapcsolatba
veled – kezdte, amint uralkodni tudott magán.

– Értem – bólintott Noah. – Megtudhatom, hogy miért nem
léptél?

– Én sem igazán tudom – felelte Ava. – Eleinte azért, mert
teljesen letaglózott, hogy újabb haláleset történt. Mint látod, még
most se tettem túl magam ezen. A lényeg, hogy másra se vágytam,
csak eltűnni és elfelejteni az egészet. Az is megfordult a fejemben,
hogy feladom a pályám…

– Ne! – tiltakozott Noah gondolkodás nélkül. – Ne mondd ezt.
Amikor annyi munkát és erőfeszítést áldoztál rá. Tehetséges
aneszteziológus vagy. Nem dolgoznál a BMH-ban, ha nem így
lenne.



– Sosem hittem volna, hogy bárki meghalhat a kezem közt,
erre most két pácienst is elveszítek. Azt gondoltam, ha kitartóan
tanulok és folyamatosan egyre jobb leszek, ez sosem fordulhat elő.
Hát, tévedtem.

– Azt hallottad már, hogy „a gyógyítás több, mint tudomány”.
Szerintem is így van. Ha valaki orvos, lehet bármennyire felkészült,
a dolgok bármikor széthullhatnak a keze között. Egyszerűen túl
sok a változó. Az emberi tényező.

– Azt hittem, velem másképp lesz. Azt hittem, elég az áldozat
és elköteleződés.

– Ez mindnyájunkra igaz – kockáztatta meg Noah. – A legjobb
képességünk szerint tesszük a dolgunkat, de ennél többet senki sem
várhat tőlünk. Mindent jól csináltál. Tudom, mert ott voltam.

– Tényleg így gondolod? Őszintén?
– Teljes mértékben. Nem is kérdés. Meggyőződésem, hogy

kivételes aneszteziológus vagy.
– Nos, köszönöm. Ez most tényleg sokat jelent.
– A többieket viszont nem lesz ilyen könnyű meggyőznöd

figyelmeztetett Noah. – Néhányszor már megfutottam ezt a kört
dr. Masonnel. Először közvetlenül az M&H után, másodszor most,
amikor elvesztettük Gibsont. Attól tartok, lesz még vele gondunk. –
Részletesen beszámolt mindkét csörteváltásról, és különösen arról,
hogy dr. Mason véleménye szerint szántszándékkal fedezi őt. Azt
sem hallgatta el, hogy dr. Mason gyanúja szerint azért ilyen elnéző
vele, mert viszonyuk van.

– Jaj, ne – nyögött fel Ava. – Miért? Hogyan?
– Nincs bizonyítéka – szögezte le Noah, akit megriasztott Ava

reakciója –, csak váratlanul előállt ezzel, amikor arról beszélt, hogy
sejtelme sincs, miért akarlak mindenáron megvédeni. Ki akar
nyírni, amiért kikosaraztad, engem meg azzal vádol, hogy az
M&H-a szántszándékkal nem említettem meg az aneszteziológia
felelősségét.

– Szerinted mással is megosztotta a gyanúját?
– Ezt tényszerűen tudom – vallotta be Noah. – A sebészet

főorvosa és a sebészeti rezidensprogram igazgatója egy napon
fenyegetett meg.

– Van képük a szőnyeg szélére állítani azért, mert talán
viszonyod van velem? – Ava hitetlenkedve csóválta a fejét.



Láthatóan nem tudta, hogy sértve érezze-e magát, vagy inkább az
elkerülhetetlen pletykák miatt aggódjon.

– A kettőnk viszonya eddig csak futólag került elő. A kórház
vezetőit igazából nem ez érdekli. Mindketten dr. Mason vádján
háborodtak fel, hogy megpróbáltalak fedezni.

– Te jó ég – nyögött fel Ava. – Ez percről percre rosszabb. Bele
se merek gondolni, hogy mindenki rólunk fog pletykálni. És te mi
mondtál?

Miv el Nem sokat – vallotta be Noah. – Természetesen tagadtam,
hogy fedeznélek, hiszen abból az következne, hogy elhanyagolom
a szakmai kötelességemet. Nem teszek semmi olyat, ami ne
tartanék helyesnek, te pedig nem tehetsz egyik szerencsétlenségről
sem, aminek csak örülni tudok.

– Még egyszer köszönöm.
– Még egyszer nincs mit. Most is ugyanazt kell tennünk, amit a

múltkor, mert a legközelebbi M&H-a biztosan előkerül a Gibson-
eset, és dr. Mason kétségtelenül a torkunknak ugrik. A Vincent-
ügynél meg volt kötve a keze, sebészként ő is érintett volt, de
ezúttal nincs ilyen szerencsénk. Össze kell szedned magad. Dr.
Mason nemtelen eszközökkel harcol, de legalább a párhuzamos
műtétek kérdése nem lesz terítéken.

– Segítek mindenben, amiben tudok – bólintott Ava. – Ez azt is
jelenti, hogy megbocsátasz?

– Amiért nem léptél velem kapcsolatba? Miért nem tudtál
legalább rám írni, hogy ne aggódjak?

– Eleinte túlságosan magam alatt voltam, és tudtam, hogy egy
pár szavas válasszal úgysem érnéd be. Másnap azután már
szégyelltem magam, amiért ennyire elragadtak az érzelmeim. Azt
gondoltam, legjobb lesz, ha személyesen kérek tőled bocsánatot.
Ezért vagyok itt. Csak most érkeztem meg Bostonba, az első utam
idevezetett. Még otthon se voltam. Tudom, hogy aggódtál miattam,
mert ellenkező esetben én is aggódtam volna.

– Hol voltál? Azon a szelfin elég proccos helynek tűnik…
– Ó, szóval láttad. Igazából azért is posztoltam, hogy tudd,

nincs semmi bajom.
– Láttam, de akkor se tudtam, hol vagy.
– Washingtonban. A Ritzben.
– Kirándulás vagy üzleti út?



– Szigorúan üzleti – felelt Ava. – Már hónapokkal ezelőtt
beterveztem. Igazából nem is bánom. Legalább elfoglaltam
magam, és addig se hagytam, hogy az érzelmeim a mélybe
rántsanak.

– Milyen tanácsadói munkát végzel, ha megkérdezhetem?
Ava néhány pillanatig némán méregette. Noah érezte, hogy

nem szívesen beszél erről, ami csak még jobban felpiszkálta a
kíváncsiságát. Akármivel is foglalkozott, láthatóan megérte. Nem
minden tanácsadót szállásolnak el a Ritzben.

– Csak azért habozok, mert szerintem nem fogod helyeselni
válaszolt végül Ava.

– Ha azt hiszed, hogy ez elveszi a kedvem a kérdezősködéstől,
akkor nagyot tévedsz. És miért ne helyeselném a tanácsadói
munkádat?

– Mert az NSC-nek dolgozom.
– Aha. – Noah nem igazán tudta, hogy felháborodjon-e, vagy

inkább le legyen nyűgözve. – Tanácsokat adsz a Nemzetbiztonsági
Tanácsnak? – Az amerikai elnök elsődlegesen az NSC-vel vitatta
meg a nemzetbiztonsági és külpolitikai kérdéseket.

Ava már feloldódott annyira, hogy nevetése újra a régi lényében
tündököljön.

– Bárcsak. Nem, én a Táplálékkiegészítési Tanácsnak
dolgozom, mint egyfajta szóvivő és lobbista. Az én NSC-m egy
lobbicsoport, amit a táplálékkiegészítők gyártói tartanak fenn a
nagylelkű adományaikkal.

– Oké – bólintott Noah. – Most már értem, miért mondtad,
hogy nem helyeselném. Orvosként egészséges ellenérzéseim
vannak az ilyen cégekkel kapcsolatban. Szerintem semmivel sem
különbek a varázsitalárusoknál és házaló kuruzslóknál.

– Viszont rendesen fizetnek – vigyorgott Ava.
– Egyáltalán, hogyan kerültél hozzájuk? Orvosként ez nyilván

neked is problémás. Egy ágyban az ellenséggel…
– Attól a naptól nekik dolgozom, hogy elvégeztem az orvosit a

táplálkozástudományi mesterképzést. Jókora adósságot halmoztam
fel, ráadásul magamat is el kellett tartanom, miután az apám még
elsőéves középiskolás koromban meghalt. Az NSC és a feneketlen
pénztárcája mentett meg a totális csődtől.

– Ezt meg tudom érteni. Nekem is megvoltak a magam anyagi



gondjai, melyek jórészt ma is tartanak. Mint tudod, én is
középiskolás koromban veszítettem el az apámat, és hatalmas
adósságot görgettem magam előtt. A mamám segített
továbbtanulni, de amikor az orvosira jártam, kezdődő Alzheimert
állapítottak meg nála, ezért elveszítette a munkáját. Akkortól
fordult a kocka, nekem kellett eltartanom őt.

– Ezt sajnálattal hallom. Akkor te még nálam is többet
küszködtél.

– A főnökeid az NSC-nél nyilván örülnek, hogy ilyen sokoldalú
lobbistájuk van – kockáztatta meg Noah. – Főként, hogy a BMH
orvosi karába is bekerültél…

– Ha tudnád – mosolyodott el Ava. – Úgy imádnak és
kényeztetnek, mint egy hercegkisasszonyt. Az egész életem más
lenne, ha nincs az NSC. Persze azért én is nagy szolgálatokat
teszek nekik. Szerintem nekem köszönhető, hogy nem
módosították az 1994-és törvényt, ami gyakorlatilag kivonja őket
az élelmiszer- és gyógyszerellenőrzési hatóság jogköréből. Ez a
törvény felmenti az iparágat a kötelezettség alól, hogy bizonyítania
kelljen a termékei hatásosságát, sőt biztonságosságát. Kész vicc az
egész, de hát ki vagyok én, hogy megítéljem? Amellett, buli is.
Szenátorokkal és képviselőkkel haverkodok…

– De hát orvos vagy, ráadásul elkötelezett orvos. Hogy tudsz
így belenézni a tükörbe?

– Hiszed vagy sem, de az amerikaiaknak pont ez kell. Azt
mondják, a szövetségi bürokraták akkor se szóljanak bele a
piruláikba, elixírjeikbe és varázsdióikba, ha azok haszontalanok
vagy történetesen mérgezőek. Hinni akarnak abban, hogy ezek a
csodabogyók kiegyensúlyozzák az egészségtelen életvitelüket.
Mennyivel könnyebb bevenni őket, mint egészségesen étkezni,
mozogni és rendesen kialudni magukat.

– Tényleg ennyire ostobának tartod az embereket?
– Tényleg – vágta rá Ava. – Láttad azt a reklámot Mel

Gibsonnal, amikor az étrend-kiegészítők gyártói még azért
lobbiztak, hogy átmenjen az 1994-és törvény?

– Nem láttam. Vagy ha mégis, hatodikos voltam, és nem
különösebben izgatott.

– Én már hetedikbe jártam – mosolygott Ava. – Akkoriban
persze én sem törődtem vele, de az egyik NSC-s főnököm tavaly



megmutatta. Igazi klasszikus. Mel Gibson házát megszállják az
élelmiszer- és gyógyszerellenőrzési hatóság (FDA) emberei, de igazi
kommandósokkal ám, akik végül C-vitamin birtoklásáért
letartóztatják Melt. Röhejesen hangzik, de működött. A
közvélemény tényleg elhitte, hogy a nagy gonosz kormány meg
akarja fosztani az imádott vitaminjaitól. Látnod kell azt a videót.

– Majd ránézek – ígérte meg Noah.
– Még nem válaszoltál arra, hogy megbocsátasz-e, amiért

napokra eltűntem – emlékeztette Ava. – Szándékosan?
– Azt hiszem, megbocsátok – felelt Noah nem nagy

meggyőződéssel.
– Ez nem volt túl meggyőző – tűnt fel Avának is.
– Tényleg aggódtam miattad.
– Megértem, de hidd el, kutya bajom. Helyre tettem

magamban a dolgot, csak néha vannak kisebb kiborulásaim, mint
az előbbi. Azt hiszem, holnap rendesen munkába tudok Állni.
Szóval felőlem máris kezdhetjük tervezgetni, mit fogunk mondani
a következő M&H Konferencián.

– Oké – bólintott Noah –, spongyát rá. Elfogadom, hogy
nagyon zaklatott állapotban lehettél.

– Köszönöm. Oké, hogy állunk az idővel? – Vetett egy
pillantást az órájára. – Te jó ég, már ilyen késő van? Hé, nincs
kedved átjönni hozzám? Odakint vár rám egy kocsi…

– A sötét terepjáró a vészvillogóval? – kérdezte meglepetten
Noah. Ez eddig eszébe se jutott. Számára hihetetlen pazarlásnak
tűnt, hogy egy sofőr mindvégig odakint várakozott.

– Az NSC küldte ki elém a reptérre. Mint mondtam, egyenesen
idejöttem. Ha gondolod, még megihatnánk egy pohár bort.
Cseppet se vagyok álmos.

– Nekem túlságosan is közel van a háromnegyed öt – felelte
Noah. – Rengeteget dolgoztam mostanában, szerintem halasszuk
el a dolgot.

– Rendben. – Ava felállt. – Akkor talán holnap este, miután
végeztél a kórházban, átjöhetnél és haraphatnánk valamit.
Hiányoztál.

– Talán. – Noah leginkább azért vonakodott egyenes választ
adni, mert még most se tudta, hogy áll érzelmileg. Addig pedig
nem akart egyből visszaülni a nyeregbe, ahonnét olyan csúnyán



lepottyant. – A hétfők sokszor zűrösek – tette hozzá. – Lehet, hogy
csak későn végzek.

– Hát, meglátjuk – bólintott Ava. – Mindenesetre, az ajánlatom
áll.

Lekísérte őt a bejárati ajtóhoz. Akárcsak az első együtt töltött
estéjükön, Ava meglepte azzal, hogy mindkét oldalról arcon
csókolta. Azután, amikor kinyitotta előtte az ajtót:

– Tényleg örülök, hogy kibékültünk, de a kórházban szerintem
továbbra is menjünk biztonságra. Tegyünk úgy, mintha nem is
ismernénk egymást. Dr. Mason talán még nem kürtölte tele az
egész házat, de egyébként se jó tápot adni egy ilyen pletykának.
Oké?

– Oké – sikerült kinyögnie. Ava szokás szerint kibillentette a
lelki egyensúlyából. – Te is hiányoztál. Örülök, hogy haza jöttél.

Elnézett utána, ahogy átszaladt az utcán és kinyitotta a
terepjáró ajtaját. Mielőtt beült volna, megfordult és integetett. Noah
visszaintett neki, azután bezárta és bereteszelte az ajtót. Ava talán
kicsattant az energiától, de ő testileg-lelkileg a teljes kimerülés
határán állt.
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Benyitott a Toscanóba és odalépett a főpincér asztalához, ahol
közölte Richarddal – egyszersmind a hely tulajdonosával és
üzletvezetőjével, akit két nappal korábban ismert meg –, hogy
ezúttal is elvitelre kérné az ételt. Míg várakozott, körülnézett a
forgalmas éttermen. Az összes asztalnál és a hosszú bárpult
valamennyi székén ültek; a helyiséget betöltötték az önfeledt
társalgás és nevetgélés hangjai. A vendégek egyike sem gondolt
betegségre, sérülésre vagy halálra, ami elválaszthatatlanul
hozzátartozott az ő világához. Más körülmények között
féltékenyen tekintett volna átlagéletükre és hétköznapi örömeikre,
ma érnie azonban csepp irigységet se érzett, hiszen rá is hasonlóan
önfeledt este várt.

A hétfő mozgalmasan telt, messze felülmúlta még a
várakozásait is – akárcsak a hét további része. Ezzel egy időben
számottevően csökkent ellenállása és vonakodása, amit vasárnap
éjszaka érzett, amikor Ava váratlanul felbukkant nála, hogy
újrakezdjék titkos kis viszonyukat. Habár hétfőn reggel még arra
ébredt, hogy bölcsebb lenne megtartani a távolságot, ahogy telt a
nap, azon kapta magát, hogy egyre fokozódó izgatottsággal várja
az előtte álló estét. A tény, hogy többször összefutottak a folyosón,
de természetesen kerültek minden érzelemnyilvánítást, csak tovább
szította benne a tüzet. Ez a szerepjáték önmagában izgatóvá tette a
helyzetüket.

Mire hétfőn este kilenc körül Avához ért, már úgy érezte
magát, mint egy régimódi csörgőóra, amit pattanásig felhúztak.

Az érzés kölcsönös lehetett, legalábbis abból ítélve, hogy már
az előtér padlóján vad szeretkezésbe kezdtek. A háttérben hallották
a pár lépésnyire elhaladó járókelők csevegését, de ez sem
lohasztotta le a kedvüket, sőt még utána is hosszú ideig feküdtek a
futószőnyegen és nézték az előtéri mennyezet csillárját. A kellemes



bódultságban újfent megerősítették, mennyire hiányolták egymást
– ehhez járult Ava részéről a bűntudat, amiért egyetlen sort se írt, és
Noah részéről az aggodalom, amiért semmit sem tudott róla.

Később, már a vacsora alatt Noah azt is megtudta, ezúttal
milyen nehezére esett Avának elvégeznie a washingtoni munkáját,
ami jórészt abból állt, hogy a különféle bizottságok kulcsfontosságú
tagjaival, szenátorokkal, képviselőkkel találkozott és/vagy
vacsorázott. Elárulta, hogy enyhe lefolyású poszttraumás stresszel
küzdött; visszatérő rémálmaiban újra és újra kudarcot vallott a
lélegeztetőcső behelyezésével. Mindez annyira megviselte, hogy kis
híján felhívta dr. Kumart, és közölte vele, hogy felmond.

Noah hasonlóképpen reagált, mint előző éjjel a lakásán:
emlékeztette őt a rengeteg erőfeszítésre és arra a kivételes
lehetőségre, hogy az ország egyik legpatinásabb klinikáján
dolgozhat. Azt bizonygatta, hogy nem véletlenül kezelt sikeresen,
minden komolyabb komplikáció nélkül több mint háromezer
anesztéziás esetet a BMH-ban. Eszébe juttatta azt is, milyen
eredményeket ért el a kórházi munka korszerűsítése terén. Először
is, kulcs szerepet játszott abban, hogy tekintélyes mennyiségű
altatógázt újrahasznosítottak ahelyett, hogy egyszerűen
kiengedték volna a levegőbe, amivel nemcsak a kórháznak
takarított meg egy kalap pénzt, de a környezetet is kímélte.
Másodszor, vele együtt olt ült a „hibrid műtő bizottságban”,
melynek munkája a Stanhope Pavilion modern műtéti részlegében
öltött testet.

Noah ezen a héten minden áldott este Ava házában kötött ki –
legkorábban negyed hétkor, ami kedden történt; a legkésőbb nem
sokkal tíz előtt, hétfőn –, hogy hajnali öt körül innét induljon a
munkába. Minden éjjel egy Charles Street-i étteremből hoztak
vacsorát, azután órákon át beszélgettek és borozgattak.

Ava megismerése sok szempontból arra emlékeztette, mintha
egy hagyma rétegeit hántotta volna le. Valahányszor kiderült róla
valami, újabb réteg tárult fel, amelynek a létezését sem sejtette –
például, hogy Avának fotografikus memóriája van, emellett
gyakorlott számítógépes programozó, amit autodidakta módon
tanult meg, miután mindig is imádta a számítógépes játékokat. Az
utóbbi képességet Noah már csak azért is nagyra értékelte, mert ő
is a birtokában volt.



A legjobban talán az képesztette el, hogy Ava folyékonyan
beszélt spanyolul, franciául és németül, sőt még az olasszal is
boldogult annyira, hogy egyedül járja be Itáliát. Azért is lepte meg
ez a tény, mert ő maga mindig híján volt a nyelvérzéknek; a
latinnal és a középiskolában tanult spanyollal is mindig meggyűlt a
baja. A különbözőségek ezzel nem értek véget – kiderült például,
hogy vele ellentétben Ava nyitott könyvként olvas az emberekben,
ami különösen hasznos készség egy lobbista számára. Mosolyogva
mesélte, milyen könnyedén kiszagolja egy szenátor vagy képviselő
véleményét egy adott kérdéssel kapcsolatban, sőt abban az esetben,
ha ez nem vág egybe a főnökei elképzeléseivel, ugyanilyen
könnyen meg is tudja változtatni.

– Sosem visz desszertet – jegyezte meg Richard, az
étteremtulajdonos, aki félbeszakította a gondolatmenetét azzal,
hogy kezébe nyomta az ételcsomagot. – Pedig nagyon finom
édességeink vannak. Hé, adok egy kis tiramisut, a ház ajándéka,
csak hogy kipróbálhassák.

– Kösz, de nem. – Noah kétellte, hogy Ava örülne neki, bár
ennyi testmozgás és edzés mellett bőven megengedhette volna
magának. Önmagáról már nem mondhatta el ugyanezt. Amennyit
mozgott, már azért is hálát adhatott, hogy nem hízott el.

– Talán legközelebb – mosolygott töretlenül Richard, ahogy felé
nyújtotta a hitelkártya-bizonylatot.

Noah felkapaszkodott a Louisbourg Square-re vezető meredek
domboldalon. Az étel birtokában sietősre fogta lépteit, s nem csak
azért, hogy ne hűljön ki. Ma este a szokásosnál is jobban vágyott
Ava társaságára. Ma délután, a megfigyelő ajtajában szó szerint
összeütköztek, amikor egyikük kifelé, a másik befelé tartott.
Először mindketten elborzadtak, de miután senki sem figyelt fel az
esetre – másokkal is sokszor előfordult –, úgy fogadták, mint egy
burleszkbe illő fordulatot, hiszen minden erejükkel azon voltak,
hogy elkerüljék egymást.

Megnyomta a csengőt, mire a távolban meghallotta a telefon
csörgését. Egy pillanattal később már kattant is a zár nyelve. Mint
megtudta, telefonon keresztül is ellenőrizni lehetett, ki áll a ház
előtt, mielőtt egy gombnyomásra feltárult az ajtó.

Odabent lerúgta a cipőjét, és a főlépcsőn át lement a konyhába.
Ava sürgött-forgott: felsorakoztatta a pulton az asztalkendőket,



evőeszközöket, tányérokat. Melegítőben, ujjatlan trikóban és
mezítláb éppoly elbűvölőnek találta, mint mindig. Haja és bőre
csak úgy ragyogott az edzés után vett forró zuhanytól.

Míg Ava kinyitotta a bort, ő kipakolta és a tányérokra rendezte
az ételt; közben nevetve felidézték aznapi összeütközésüket és a
nyomában járó páni rémületet.

– Ha Janet Spaulding meglátott volna… – kuncogott Ava.
– Azért elképesztő, hogy mindenről tud, ami az osztályon

történik – csóválta a fejét Noah.
Miután elkezdtek enni, Ava hirtelen elkomolyodott.
– Nem szívesen hozom ezt fel, de beszéltél dr. Jacksonnal?
– Még nem – vallotta be Noah.
– Van valami különleges oka? – firtatta Ava. – Nyakunkon az

M&H. Már csak három munkanapunk maradt.
– Pontosan ugyanaz az oka, amiért a múltkor is az utolsó

pillanatig kerültem dr. Masont – felelte Noah. – Ennyire gyáva
vagyok.

– Meg tudom érteni. Vele se lehet sokkal könnyebb, mint dr.
Masonnel. Jackson talán nem önimádó, de nagyon hasonlónk a
személyiségjegyei.

– Tudom. Éppen ezért halogatom a vele való találkozást.
– Ezzel együtt fontos lenne tudni, mit gondol – tűnődött el Ava.

– Vajon még mindig haragszik?
– Engem is érdekelne. Hallottál valamit dr. Kumartól, amiből

sejteni lehet, hogy dr. Jackson panaszt emelt nála?
– Egy szót se.
– Az jó – bólintott Noah. – Szerintem csak azért fenyegetőzött,

hogy kieressze a gőzt. Dr. Hernandez se mondott erről semmit.
Jobb esetben dr. Jackson felismerte, hogy ő sem teljesen vétlen a
dologban. Ha ez igaz, akkor sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint
az előző ügynél.

– Ezzel együtt tudnunk kéne, hogyan fog reagálni a
prezentációdra – vélte Ava. – Mikorra tervezed, hogy beszélsz vele?

– Hát, ha már így szóba került, talán holnap megpróbálom.
– Nem szívesen rugózok ezen, de tényleg fontos lenne.
Noah alig várta, hogy témát váltsanak.
– Amikor először jártam itt és megmutattad azt a fantasztikus

számítógépes rendszert, mondtál valami érdekeset. Mármint azon



túl, hogy élsz-halsz a közösségi médiáért és minden szabadidődet
ezzel töltöd. Azt mondtad, így sokkal többet megtudtál magadról,
mintha egy agyzsugorítóhoz jártál volna. Komolyan gondoltad?

– A lehető legkomolyabban.
– Azt mondtad, egyszer máskor szívesen kifejted bővebben.

Most alkalmas a pillanat?
– Van olyan alkalmas, mint bármelyik. – Ava hátradőlt. – Oké,

hogy miért élvezem annyira? Ez könnyű. Betölti a társasági űrt,
ahogy a netflixes sorozatok sosem képesek, pedig azokat is láncban
nézem. Azt már mondtam, miért nem haverkodom szívesen a
kollégákkal, téged kivéve, persze. Miután a munkám minden
időmet leköti, és sokat utazom – hol munkaügyben, hol
kikapcsolódásként –, szinte senkit se ismerek itt Bostonban. A neten
viszont egész falura való úgynevezett „barátom” van, sokkal
színesebb és érdekesebb egyéniségek, mint a bostoni ismerőseim
lennének, akik nyilván ugyanannyit robotolnának, mint én, és pont
akkor nem érnének rá, amikor kellenének. Az online világ messze
hatalmasabb, mint amilyen a belterjes való világ lehet, ráadásul
mindig ott van, sosem alszik és sosem elfoglalt. De ami a legjobb az
egészben: ha bármilyen okból eleged van belőle, csak egy kattintás,
és már ki is jelentkeztél. Nem kell magyarázkodnod senkinek.

Abban a pillanatban a telefon betöltötte a helyiséget éles
hangjával. Miután vetett egy pillantást a kijelzőre, Ava sietve
kimentette magát, és hallótávolságon kívülre vonult, hogy fogadja
a hívást. Noah már elfogadta – ha nem is kedvelte – beszélgetéseik
e kellemetlen velejáróját. Míg Ava telefonált, végiggondolta
mindazt, amit hallott, s közben eltűnődött, hogy ő rábízná-e magát
ilyen mértékben a közösségi médiára – már ha ugyanennyi
szabadideje lenne. Ava jellemzően heti 40 órát dolgozott, míg ő
valahol 120 óra környékén. Messze többel, mint kellett volna.

Eljátszadozott az ételével, de nem evett, inkább megvárta 
Ava visszatérését. Sajnos, ez a közjáték most hosszabbra nyúlt a 
szokásosnál. Amikor harmincöt perccel később visszatért, Ava nem 
győzött szabadkozni. Míg újramelegítették vacsorájukat a 
mikroban, elmesélte, hogy NSC-s főnöke a The Anna Is of Internal 
Medicine egyik jövő héten megjelenő cikke miatt bosszankodott. A 
cikk az 1992 óta megjelentekhez hasonlóan, de sokkal 
kimerítőbben elemezte a csaknem félmillió ember bevonásával és



több mint egy évtizeden át végzett felmérések eredményeit, melyek
szerint a multivitaminok és egyéb táplálékkiegészítők semmilyen
jótékony élettani hatást nem gyakoroltak. Vagy ami ennél is
súlyosabb megállapítás: az úgy nevezett megavitaminok paradox
módon még növelték is a rák és szívbetegségek kockázatát.

– Nem csoda, ha a főnököd elégedetlen. – Noah nem is
bajlódott azzal, hogy leplezze kárörömét. – Ez lehet az iparág és a
tanácsadói karriered halálos ítélete.

– Ne hidd – mosolygott gúnyosan Ava. – Mi, lobbisták
megtanultuk kezelni az efféle tanulmányokat. Ahogy korábban,
majd most is azzal érvelünk, hogy rossz dózist választottak, vagy
nem a megfelelő márkát. Azután megkérdőjelezzük az alanyok
kiválasztásának módját. Azután a nagy gyógyszergyártó cégeket
okoljuk az eredményekért, összeesküvés-elméleteket gyártunk, sőt
odáig megyünk, hogy a gyógyszergyárak maguk végezték el a
vizsgálatot, mert nem akarják, hogy az emberek egészségesek
legyenek a viszonylag olcsó táplálékkiegészítők révén, hiszen akkor
ki venné meg a vényre kapható méregdrága gyógyszereiket? A
közvélemény pedig nekünk fog hinni. Különben is, egy orvosi
szaklapban megjelenő felmérés szerinted meddig tud megmaradni
a hírfolyamban, mielőtt kiszorítja egy újabb botrány, katasztrófa
vagy celeb?

– Sikerült teljesen lelomboznod – sóhajtott fel Noah.
– Végső soron, mindig az számít, mit akarnak az emberek, ők

pedig bármikor szívesebben bevesznek pár bogyót, mint hogy
összeszedjék magukat és változtassanak az életvitelükön. Persze,
számomra ez azt is jelenti, hogy vissza kell mennem a kármentésre
Washingtonba.

Míg az étel melegedett, visszaültek a pulthoz. Mostanra teljesen
besötétedett, és a gyönyörű nyár megajándékozta őket egy újabb
tökéletes estével. A konyha üvegfalait is elhúzták, ettől úgy tűnt,
mintha a konyha és a hátsó kert egyetlen nagy helyiséget alkotna.
Rejtett fények világították meg a makulátlanul rendben tartott
pázsitot. Természetes háttérzajról a szökőkút mellett néhány tücsök
gondoskodott.

– Szóval, ott tartottunk, hogy a közösségi média minden
erőfeszítés nélkül betölti a társaság iránti igényedet.

– Igaz – bólintott Ava –, de ennél azért többről van szó. Ez



teremt lehetőséget arra, hogy felfedezzem az egyéniségemnek
azokat a zugait, amelyekről korábban nem is tudtam.

– Aha. – Az ilyen kijelentések mindig értetlenséggel töltötték el
Noah-t, főként, ha egy orvostársától hallotta.

– A való életben hiába próbálunk elmenekülni a valóság elől,
hogy kik vagyunk és kinek hisszük magunkat – magyarázta Ava. –
Az állandóságot és kiszámíthatóságot értékeljük, akárcsak a
rokonaink és barátaink, akik sokkal inkább hasonlítanak ránk,
mint amennyire hajlandóak vagyunk beismerni. A virtuális világ
egészen más. Ott az lehetek, aki csak akarok, nem kell törődnöm a
következményekkel, ráadásul egy csomó mindent megtudok
önmagamról.

– Vagyis Gail Shafter, a Facebook- és Snapchat-személyiséged
nem is te vagy?

– De nem ám – kacagott fel Ava a maga hamisítatlan módján. –
Talán egyidősek vagyunk, de Gail megragadt abban a világban,
amiben a középiskola után egy időre én is. Én sikeresen
elmenekültem, de ő még most is abban a porfészekben él, egy
fogásznak dolgozik, aki basáskodik felette, ráadásul kútba esett a
házassága is. Neki köszönhetően tényleg értékelni tudom az
életemet és mindazt, amit a kemény munka és a szerencse révén
sikerült elérnem. Vele összehasonlítva annyira, de annyira
szerencsésnek érzem magam!

– Akár azt is kijelenthetjük, hogy a Facebookon te Gailként
vagy jelen, nem pedig önmagadként?

– Persze. Magától értetődően. Pontosan úgy, mint amikor
Melanie Howardként vagyok fent. Akkor Melanie Howardvagyok.

– Melanie Howard? Ő is az egyik kamu profilod?
– Ne nevezd így. Olyan, mintha valami troll lennék Melanie-val

nem ártunk senkinek. Nem provokálunk másokat, nem szítunk
gyűlöletet. Egyáltalán nem ez a cél. Melanie Howard csak a
virtuális világ egy másik lakója, aki legjobb képessége szerint
igyekszik boldogulni, anélkül hogy a körülményei, a személyisége
vagy akár az intelligenciája korlátozná ebben.

– Mégis, milyen?
– Nagy általánosságban épp az ellentétem, mégis olyasvalaki,

aki akár én is lehettem volna. Egyidősek vagyunk, csak ő félénk,
egyszerű és hiszékeny, miközben kétségbeesetten vágyik a



szeretetre és elfogadásra. Unalmas melója van, titkárnő egy szerelő
cégnél, a texasi Brownfieldben. A főnöke nem értékeli, mégis
folyamatosan ostromolja. Másfelől igazán szép nő, szíves és
nagylelkű, toleráns, legalábbis egy adott pontig. Azonban kemény,
mint az edzett acél.

– Hű. – Noah nem igazán tudta, mi mást mondhatna. Azt
hitte, Ava csak arra használja Gail Shaftert, hogy óvja a
magánszféráját, nem pedig hogy valaki más bőrébe bújva külön
életet éljen.

– Megbotránkoztatlak? – Ava kissé oldalt billentette a fejét, és
kedvesen mosolygott. – Ez már a huszonegyedik század –
emlékeztette. – Csak a Facebookon közel kétmilliárd ember van
fenn.

– Inkább csak meglepődtem. Nem érzed magad csalónak,
amiért ennyiféle formában vagy jelen a neten?

Ava elnevette magát.
– A legkevésbé sem, hiszen az égvilágon senkinek nem ártook

vele. Az olyan embereket, mint Melanie, a barátaimnak tartom –
önálló és valós virtuális személyeknek, akiknek csak a szócsöve
vagyok, hogy eközben jobban megismerjem a saját
személyiségemet. Tudom, szerinted a művirág sosem lesz igazi
virág, de napjainkban a virtuális valóság is van olyan fontos, mint a
valódi. Különben is, mit jelent az, hogy valódi? Ha már a csalóknál
tartunk, ne feledd, hogy a közösségi médiában szinte mindenki
púderezi magát, és sokkal izgalmasabbnak tünteti fel az életét,
mint amilyen valójában. Még azokat a kis „életképeket” is
photoshoppolják. Mindenkit csak az érdekel, mennyi lájkot kap.
Ha így vesszük, a neten mindenki csalóvá válik. Vegyük például a
makulátlan dr. Rothausert. Te például sosem hazudtál magadról?

– Dehogyisnem – vágta rá Noah olyan magabiztossággal,
hogy ezúttal Ava lepődött meg. – Ahogy minden harmad- és
negyedéves orvostanhallgató – magyarázta Noah. – Orvosnak
kellett kiadnom magam, különben a páciensek sosem bocsátották
volna meg a bénázásomat.

– Á, igen, erre emlékszem. Sokszor nekem is bűntudatom volt,
de ha a páciens rákérdezett, mindig igazat mondtam.

– Ahogy én is – bólintott Noah. – Mi a helyzet a
randioldalakkal? Azt mondtad, oda is jársz. Vagy inkább Gail és



Melanie jár?
– Én magam sosem mennék fel a társkeresőkre.

Szórakoztatóak, de túl sok fura alak rejtőzik mindenféle kamu
profil mögé, ahogy te fogalmaztál. Tudom, hogy nálad még
beváltak, de az évekkel ezelőtt volt. Manapság mindenki csak
szexet akar.

– Gail és Melanie találkozott bárkivel azok közül, akiket a
neten ismert meg?

– Jaj, dehogy! Nem is értem, hogy jut eszedbe. Nekem kéne
odamennem, én pedig sose tennék ilyet, még úgy se, hogy Gailnek
vagy Melanie-nak adom ki magam. Több szempontból is helytelen
lenne. Amellett, nem lepődnék meg, ha a másik félről is kiderülne,
hogy nem létező személy. A Facebook hivatalosan is elismeri, hogy
a felhasználók legkevesebb tíz százaléka a valóságban nem létezik.
Ez kapásból vagy kétszáz millió kamu profil, de bármilyen furán
hangzik, igazából ez se számít. A lényeg a névtelenség. Amint a
valódi emberek szemtől szemben találkoznak, lőttek az
anonimitásnak.

– Nekem ez az egész túl zavaros – vallotta be Noah. – Nem
lehet túl könnyű sem. Már kamaszként megtanultam, mi a
legnagyobb gond a hazugsággal: az ember hajlamos elfelejteni, mit
is hazudott. Te sosem kevered össze a dolgokat, amikor átváltasz
egyik személyiségről a másikra?

– Részletes nyilvántartást vezetek, amit rendszeresen frissítek.
Még saját algoritmust is írtam, ami figyelmeztet, ha kiesek a
szerepemből. És hát az is egy kihívás, hogy következetes légy.

– Te aztán tényleg komolyan veszed ezt az egészet. – Noah-nak
nehezére esett elhinni, hogy valaki ennyi erőfeszítést áldozzon ilyen
felesleges dologra.

– Komolyabban veszem még a játéknál is – vallotta be Ava.
– És a fotók meg a többi? Azokat hogyan kezeled?
– Amennyi profil és fotó elérhető az interneten? Ilyen

fényképszerkesztő szoftverek mellett? Hidd el, hogy ez a
legkönnyebb része.

– Még valami – jutott Noah eszébe. – Nemrég az újságban
olvastam arról, hogy az emberek egyre inkább tényként kezelik a
közösségi oldalakon terjesztett hazugságokat. Egyes
pszichológusok szerint ez akár súlyos személyiségtorzuláshoz is



vezethet. Te nem aggódsz emiatt?
– Minden nézőpont kérdése – vont vállat Ava. – Az emberek

mindig, már az internet és a közösségi média előtt is hajlamosak
voltak kicsit kiszínezni a történeteiket. Manapság egyszerűen több
erre a lehetőség, miközben a technológia teljesen átformálja a
kultúránkat. Akár még a gyógyításban is. Kicsit mindenki kamu
profilok mögé rejtőzik, és egyre inkább önimádóvá válik. Ami
egyesek szemében probléma, az másoknak lehetőség.

– Meg kell mondanom, le vagyok nyűgözve. Abban az öt
évben, amióta be vagyok zárva a kórházba, teljesen átalakult a
világ.

– És a változás egyre gyorsabb ütemben zajlik – tette hozzá
Ava. Figyelj, miután lezuhanyoztál, felmegyünk a számítógépes
szobába, és bemutatlak Melanie Howardnak. Fél óra se kell, hogy
úgy érezd, mintha puszipajtások lennétek. Egy csomó mindent
megtudhatsz róla, és elhiheted, hogy te is nagyon fogsz tetszeni
neki. Nem kétlem, hogy teljes szívéből imádni fog.

– Alig várom, hogy megismerkedjünk – ment bele a játékba
Noah, míg Avával elvitték tányérjaikat a mosogatóhoz. Ahogy
összepréselődve felfelé lifteztek, eszébe jutott A nő című film, és
azon tűnődött, mit fog érezni Melanie Howard kapcsán. Vajon
tényleg önálló virtuális személyiségnek látja majd, még ha tudja is,
hogy Ava bábként mozgatja?
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Július 20., csütörtök, 22.21

Keyon Dexter a 25-ös kijáratnál, a New Hampshire-i Plymouth felé
hajtott le a 93-as autópályáról. Elfáradt ebben a két órában, míg
idáig autóztak Bostonból. Társával, George Marlowe-val egy érmét
dobtak fel, s miután veszített, neki kellett vezetnie. Ha a városon
kívül akadt dolguk, mindketten szívesebben utaztak anyósülésen,
hátrahajtott támlával, és a Ford műszerfalán pihentetett lábakkal.
Csaknem egy éve szerződtek le a bostoni körzetre, a marylandi
Baltimore-ban működő ABC Security biztonsági céghez, mely
Bostonban a régi városháza épületében, a School Streeten tartott
fenn irodát.

– Ember, már megint kint vagyunk a világ végén – jegyezte
meg Keyton. – Azt reméltem, hogy Savageboyjal örökre letudtuk
az ilyen kispályát.

– Én is. – George levette a lábát, és belebújt a cipőjébe, mielőtt
egyenesbe állította a támlát és előrehúzta az ülést, hogy egy
vonalba kerüljön Keyonnal. – Remélem, CreepyBear után már
tényleg vége. Az a virtuális proxyhálózat talán meggátolja, hogy a
jövőben ilyesmi történjen.

– Nem is tudom – csóválta a fejét Keyon. – Ezek a kölykök már
mások. Ők már beleszületnek ebbe, nem kell véres verítékkel
megtanulniuk, mint nekünk. Számukra ez a világ
legtermészetesebb dolga. Mintha csak kis hackereket nevelnénk.
Szerintem idővel a proxyt is simán megkerülik.

– Nem mondom, hogy lehetetlen. Egész jó felhasználóneveik is
vannak. Ez a CreepyBear tisztára egyedi.

– Gondolod, hogy ugyanolyan sétagalopp lesz, mint Gary
Sheffield?

– Ha találgatnom kéne, azt mondanám, hogy igen. Ki törné
össze magát, csak hogy találkozhasson egy tizenhárom éves
kiscsajjal?



– Ne akard tudni – utálkozott Keyon. – Minden attól függ, a
tanár vagy diák. Szerinted?

– Szerintem tanár – vágta rá George habozás nélkül. – A
kölykök nem szorulnak rá az ilyesmire. Nekik nem kell a neten
trollkodniuk.

– Talán igazad van, de a neten akkor is tizennyolc éves főiskolai
tanulónak vallja magát.

– Nem érdekel, minek vallja magát – csattant fel George. – Az
emberek minden szart összehordanak a neten. Persze, lehet, hogy a
remény szól belőlem, mert ha tényleg diák, akkor nem lesz
egyszerű összetakarítani utána. A kamaszok mindenkinek
elhencegnek a hőstetteikkel, akkor pedig Teresa Puksar neve és
címe máris benne van egy rakat okostelefonban.

– Hát, reméljük a legjobbakat – sóhajtott fel Keyon.
Elérték Plymoutht, ahová a célszemély IP-je vezette el őket, ám

Gary Sheffielddel ellentétben, akinek az IP-címe elárulta a konkrét
utcát és házszámot is, CreepyBear esetében csak a Plymouthi
Állami Egyetem belső hálózatát tudták azonosítani. Ezért kellett
behatolniuk az egyetemi hálózatra, hogy meg szerezzék
CreepyBear számítógépének tartózkodási helyét s ezért kellett
éjszaka idejönniük. Azt akarták, hogy CreepyBear biztosan otthon
legyen.

Amint elérték a körforgalmat, délnek haladtak a főutcán. A
szerény kis egyetemi városban mindenütt egy-két szintes épületek
álltak. Az egyetemi campus jobbról terült el, ameddig csak a szem
ellátott. Központjában szögletes, téglából épült óratorony
magasodott.

Az internetről letöltött részletes térkép alapján tettek egy kört,
azaz lehetőség szerint körbejárták a helyet. A rendezőelv nélkül
szétszórt épületek többnyire szintén vörös téglából épültek.

– Nincs nagy élet – jegyezte meg George.
– Nyár van – mutatott rá Keyon. – Ősszel és tavasszal biztos

egészen mást mutat.
Csendben autóztak. Mindketten tudták, mi jár a másik fejében.

Nincs az a pénz, amiért lehorgonyoznának egy ilyen ledurrant
helyen.

– Rendben – bólintott George, ahogy nagyjából feltárták a
campus környékét. – Most, hogy már kiismerjük magunkat,



parkolj le valahol, és lássuk, mire jutunk.
Keyon a főutcán állt le, sok egyéb jármű – többnyire platós

kisteherautó – közé. Néhány étterem még nyitva tartott, köztük egy
bisztró is, ami mintha az ötvenes évekből maradt volna hátra. A
többi üzlet rég bezárt.

Mindketten bevették magukat a furgon hátuljába, és
bekapcsolták a gépeket. Nem tartott soká, amíg a plymouth.edu
hálózatot feltörték. Ahogy CreepyBear netes szokásai alapján okkal
számítottak rá, a célszemély most is a gépénél ült. Arra viszont nem
számítottak, hogy ez a gép egy bizonyos Margaret
Stonebrennerhez tartozik.

– Ilyet még nem pipáltam – füttyentette Keyon.
– Ne hamarkodjuk el – emelte fel a kezét George. – Talán

Margaretnek van egy kamaszkorú fia, aki az anyja számítógépét
használja.

– Igazad van – bólintott Keyon.
Átfuttatták a Smith Street 24. alatt lakó Margaret Stoncbrenner

nevét minden adatbázison, amihez csak hozzáfértek. Rövid úton
kiderült, hogy a nőnek nincs priusza – csak egy pszichológiatanár,
aki 2015-ben, négyéves együttlét után vált el Claire Walkertől.
Claire előző házasságából született ugyan egy lánygyermek, de az
ő felügyeletét teljes egészében Claire-nek ítélték.

– Meg is van – bólintott Keyon. – Legalább abban igazunk volt,
hogy tanár.

– Az irányultságát tekintve viszont súlyosan tévedtünk.
Eszembe nem jutott volna, hogy leszbikus. Mi a frásznak adja ki
magát pattanásos képű kölyöknek, hogy becserkésszen egy
kamasz lányt? Elképesztő, bár egy ilyen helyen nem lehet egyszerű
melegnek lenni. Igaz, mit tudok én erről?

– Te vagy meglepve? – kuncogott Keyon. – Képzeld el, mit
érezne szegény Teresa Puksar, ha tényleg találkoznának.

Keyon és George nevetett egy jóízűt.
– Én mondom – csóválta a fejét George –, nem tudom, hová

tart ez a világ. Még csak harminchat vagyok, de ha belegondolok,
milyen távol áll tőlem ez az egész LGBT szarság, kétszer annyinak
érzem magam. Totál őrület.

Miután tanulmányozták Plymouth utcatérképét, visszaültek
előre, és elindultak a Smith Street felé. Nem esett messze, ahogy



Plymouthban semmi sem. Először elhajtottak előtte, és
megjegyezték, hogy a 24-es szám egy kis kétszintes fehér
viktoriánus házhoz tartozik, melynek meredek ereszei alatt
díszesen faragott oromvédők húzódnak meg. Az első emeleten
égtek a lámpák; odafent teljes volt a sötétség.

– Biztatónak tűnik – jegyezte meg Keyon. – Szerinted egyedül
lakik itt?

– Nem hinném, hogy zsinórban kétszer is ekkora szerencsénk
lenne, de amíg élünk, remélünk.

A következő kereszteződés után leparkoltak, majd gyalogosan
indultak vissza. Menet közben felmérték a környékbeli házakat,
amelyek jobbára sötétbe burkolóztak.

– Korán fekszenek itt Plymouthban – állapította meg Keyon.
– Nincs nagy pezsgés. – Kuncogva gondolt bele, hogy ezzel

még nem mondott semmit.
Miután elérték a célpontot, végigmérték a szomszédos

épületeket. Sehol sem láttak fényt. Ahogy Margaret otthona felé
fordultak, már hallották a zajos, régimódi klímát, ami akár az
előnyükre is válhatott. Ezen a csendes környéken messzire juthatott
egy pisztolylövés éles döreje – Keyon pontosan ezért választotta a
hangtompítóval ellátott félautomata Berettát, ezt a meglepően
csendes fegyvert. Egyedül az okozott gondot, hogy látványosan
kidudorodott a válltáskából, ezért fényes nappal eszébe se jutott
volna felvenni.

Szokás szerint az ajtó két oldalán álltak fel, ahol előkészítenék
hamis FBI-jelvényüket. Csengő híján George bekopogtatott.
Amikor senki sem reagált, megzörgette az ajtót. Ennek
eredményeként felgyulladt a kinti világítás, aminek George
egyáltalán nem örült. Odabentről egy női hang tudakolta, hogy ki
az ilyen későn.

Ezúttal Keyon vitte a prímet: gyakorlatilag felmondta ugyanazt
a szöveget, ami Gary Sheffieldnél oly fényesen bevált. A helyzet
csak annyiban különbözött, hogy Margaret a hivatal kíberbűnözés
elleni osztályának sem nyitotta ki az ajtót.

– Miről akarnak beszélni? – firtatta.
Keyon ezúttal is követte a protokollt, és elmagyarázta, hogy

törvénytelen internetes tevékenység jeleit észlelték ezen a címen,
ezért vizsgálatot kell indítaniuk.



– Inkább jöjjenek vissza holnap – döntötte el a dolgot Margaret.
– Honnét tudhatnám, hogy maguk tényleg FBI-ügynökök?

Keyon és George aggódó pillantást váltott. Még valamit
hallottak, ami nem tetszett nekik: ugatást és morgást, ami nem egy
kis ölebtől eredt.

– Ha kinyitná az ajtót, meg tudnánk mutatni az
igazolványunkat… – próbálkozott Keyon.

– Meg sosem hallottam, hogy FBI-ügynökök ilyen későn
szálltak volna ki bárkihez is. Sajnálom, de egyedül vagyok itthon.

– Megértem az ellenérzéseit, hölgyem, de ha nem tudunk
beszélni önnel, akkor vissza kell jönnünk a helyi rendőrökkel és le
kell tartóztatnunk. Biztosak vagyunk abban, hogy e nélkül is
tisztázni tudjuk a dolgot, csak az ajtón keresztül ez nem fog menni.

A néma csendben egy ideig nem hallatszott más, csak a közeli
klíma zúgása. Keyon és George újabb pillantást váltott, miközben
érezték, ahogy kicsúszik kezükből az irányítás. Azután dallamos
hangokat hallottak, mint amikor egy mobiltelefon gombjait
nyomkodják.

– Basszus! – nyögött fel George, aki most először szólalt meg,
mióta a tornácra tették a lábukat. Hátralépett és felemelte lábát,
hogy teljes erőből belerúgjon az ajtóba, a lehető legközelebb a
gombhoz. Az öreg fa elsőre megrepedt. Amint az ajtó felpattant,
berontottak a szobába, ahol Margaret Stonebrenner döbbenten
tántorodott hátra, majd ugyanabban a pillanatban egy nagy testű
fekete németjuhász nekirontott az elsőként érkező George-ra.

Tengerészgyalogos-képzettségének köszönhetően, ami kiterjedt
a tömegoszlatásra és a kutyás támadásokra is, George a feje felé
emelt kézzel várta a németjuhász rohamát, és nem hagyta, hogy a
kutya tekintélyes tömege kibillentse az egyensúlyából. Noha az
állat marcangolni kezdte öltönyének ujját, Keyon előrántotta a
Berettát, és kétszer mellkason lőtte. Eleinte úgy tűnt, ez sem
használ. A németjuhász csak tovább rázta a fejét és szaggatta
George zakóját, azután – éppoly hirtelen, ahogy kirontott –
eleresztette, megtántorodott, és vinnyogva a földre rogyott. Egy
pillanattal később az oldalára fordult.

Amikor látta, mi történt a kutyájával, Margaret teli torokból
sikoltozni kezdett, sőt akkor sem hagyta abba, amikor Keyon
rászegezett fegyverrel ezt követelte.



– Rohadékok – kiáltott fel rettenettől és fájdalomtól eltorzult
arccal, azután lángoló tekintettel neki is ugrott Keyonnak, aki
nyomban golyót repített a fejébe. Az eredmény ugyanaz lett, mint
Gary Sheffield esetében: Margaret elterült a padlón. Egy-két
pillanatig még megrándultak a tagjai, azután csak üveges
tekintettel meredt a mennyezetre.

– A franc essen bele! – tört ki George. – Most hogy kérdezzük
ki?

Mielőtt Keyon válaszolhatott volna, férfihangot hallottak
Margaret telefonjából. A nő a padlóra ejtette, amikor lelőtték.

– Itt a plymouthi rendőrség. Minden rendben, Miss
Stoncbrenner?

Keyon összecsapta, lekapcsolta és zsebre vágta a mobilt.
– Tűnjünk innen a faszba.
– Kell a számítógépe – emlékeztette George.
– Oké. – Keyon befurakodott George mellett az étkezőbe, ahol

a felnyitott számítógép az asztalon feküdt. Összecsukta és a hóna
alá vette. Megtalálta a nő tárcáját is, amit szintén magához vett.

Míg Keyon az étkezőben ténykedett, George kapkodva
gumikesztyűt húzott. Odalépett a rolós íróasztalhoz, beletúrt a
fiókba, majd nyitva hagyta őket; az egyiket ki is borította a padlón.
Ezután mindketten kirontottak az éjszakába, hogy amint az utcára
érnek, szokványos gyalogtempóra váltsanak. Miután elérték a
furgont, gyanakvó pillantásokat vetettek a szomszédos épületekre,
de semmi se változott. A környék még annál is csendesebbnek tűnt,
mint korábban.

– Nem ment egyszerűen – állapította meg George utálkozva,
amint beült a furgon vezetőülésébe. – Az eddigi legzűrösebb
melónk. – Lecsattintotta kezéről a gumikesztyűt, mielőtt
beindította a motort.

– Ebben a szakmába sosem lehet tudni, mi vár az emberre.
Szerintem ne is menjünk bele a részletekbe, ha nem kérdezik. S
reméljük, hogy az a proxy beválik, és tényleg ez volt az utolsó ilyen
melónk.

– Egyetértek – bólintott George. – Tudod, mi lepett meg M
legjobban? Hogy mennyire átlagosnak tűnt ez a Stonebrenner. Azt
vártam, hogy olyan lesz, mint a többiek, mint Sheffield:
jelentéktelen kis senki, aki teljesen a perifériára szorult, ezért nincs



rendes élete, csak a közösségi médiában. Rám egészen más
benyomást tett. Még azt sem vette be, hogy az FBI-tól vagyunk.

– A közösségi média ma már mindenkié, nem csak a pörsenéses
kamaszoké. Ez már egy egészen más világ.

Nem akartak még egyszer áthajtani a városon, ezért George
kerülő úton tért vissza a 93-asra, majd azon át Bostonba.
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Július 21., péntek, 21.15

Miután öt estén át a Toscanóból rendeltek, Noah a változatosság
kedvéért visszatért a „Király és én” nevet viselő thai étteremhez.
Közvetlen azután leadta a rendelést, hogy elhagyta a kórházat és
megbeszélte a dolgot Avával, most pedig már a pénztárnál
várakozott.

Nagyon mozgalmas péntek állt mögötte, ami ráadásul a
szokottnál korábban is kezdődött, amikor a péntek reggeli
tudományos előadás oktatója lemondta, így neki kellett
szónokolnia az operáció utáni elektrolitszint-fenntartás
fontosságáról, ami viszont felkészülést kívánt. Már hajnali négykor
fel kellett kelnie, de sikerült anélkül távoznia, hogy felébresztette
volna Avát.

A tudományos oktatás után négy műtétet végzett el, köztük
egy komplikált nyelőcső-operációt, melynek során eltávolította és
pótolta a páciens nyelőcsövét. Ezt az összetett eljárást korábban
csak egyetlenegyszer hajtotta végre. Szerencsére minden jól ment,
bár nem voltak vérmes reményei a páciens jövőjét illetően – a
nyelőcsőrák kivételesen súlyos betegség az onkológusok szemében.

Noha az operációk jól sikerültek, történt egy kellemetlenség.
Bár általában igyekezett messze elkerülni dr. Masont, ezért
nyomon követte egész napirendjét, aznap reggel minden
erőfeszítése ellenére egymásba szaladtak. Éppen végzett az első
esettel és az aneszteziológus társaságában lekísérte a pácienst a
megfigyelőbe, amikor dr. Mason váratlanul felbukkant, pedig
négyórásra tervezett operációjából még kettő sem telt le. Bárhogy
próbált elszabadulni, dr. Mason ragaszkodott hozzá, hogy
félrevonuljanak, és azonnal sérelmezni kezdte a mellé beosztott
rezidensek felkészültségét.

– Amilyen neves pácienseket a kórházba vonzok, szégyen és
gyalázat, hogy ilyen másodosztályú emberanyaggal kell



dolgoznom. – Szinte úgy köpdöste felé a szavakat. – Vegye
tudomásul, hogy beszélek erről dr. Hernandezzel, dr. Cantorral és
Ms. Hutchinsonnal. Mármint Gloria Hutchinsonnal, a BMH
igazgatójával.

Dr. Mason panaszainak természetesen semmilyen alapjuk sem
volt. Noah mindent elkövetett azért, hogy a lehető legfelkészültebb
rezidenseket biztosítsa dr. Mason számára, miután pontosan tudta,
mennyire hajlamos vagdalkozni és másokat okolni, ha valami nem
az elvárásai szerint alakul. Emellett, egyetlen más sebésztől se
hallott panaszt a rezidensekre, akik közé beosztotta a huszonnégy
elsőévest is.

Próbált véget vetni a társalgásnak azzal, hogy megkérte dr.
Masont, írjon egy listát azokról a rezidensekről, akikkel szívesen
együtt dolgozna, ám ahelyett, hogy ezt olajágnak tekintette volna,
dr. Mason sietve témát váltott, és előhozakodott a közelgő M&H
Konferenciával.

– Veszettül remélem, hogy ezúttal nem próbálja majd fedezni
azt a kétbalkezes szeretőjét, ahogyan a Vincent-ügyben tette, mert
ezúttal nem ússza meg, annyit mondhatok. A legutóbb tartanom
kellett a számat, mert én is érintve voltam, de ezúttal minden
másképp lesz. Hiába is mesterkedik.

Noah-nak ezúttal is el kellett viselnie, hogy dr. Mason
virsliujjaival megbökdösse a mellkasát, mielőtt köszönés nélkül
elfordul a sebészeti pihenő irányába.

– Elkészült a rendelése – rángatta vissza a „Király és én"
pénztárosa a jelenbe.

Fizetett és elhagyta az éttermet. Nyüzsgött a Charles Street,
mindenki remekül érezte magát. Ahogy a tömegben sétált, ő sem
érezte magát kívülállónak, ami nem vallott rá. Amíg kiélvezte
ezeket a kellemes estéket Ava társaságában, legalább nem tűnt úgy,
mintha ki lenne rekesztve a társadalomból – végre neki is volt
kórházon kívüli élete. Mosolyogva konstatálta magában, hogy
talán mégsem reménytelen eset.

Miközben a Prickney Streeten a Louisburg Square felé
baktatott, gondolatai visszatértek a mozgalmas naphoz és a
számtalan fontos beszélgetéshez, amelyeket mind meg kívánt
osztani Avával. Miután belefutott dr. Masonbe, aki a maga kéretlen
modorában emlékeztette rá, milyen közel van az M&H



Konferencia, először is utánajárt, melyik elsőéves rezidens van
beosztva aznap a sürgősségire. Dr. Harriet Schonfieldre a
sürgősségin talált rá, épp egy sebet varrt össze. Elégedettséggel
töltötte el, amit tőle hallott, és alig várta, hogy elmondja Avának.

Ezután találkozott az aneszteziológusrezidenssel, dr. Carla
Violetával, továbbá a Gibson-eset műtős nővérével és
asszisztensével, de hármuktól sem tudott meg semmi olyat, amit
már ne tudott volna. Végezetül, Ava unszolásának eleget téve,
intézett egy találkozót dr. Warren Jacksonnal, akitől rettegett, s akit
eddig ugyanúgy halogatott, mint dr. Masont a legutóbbi M&H
előtt. Idősebb sebészként, aki ugyanott tanult, mint dr. Mason, s
osztozott egykori diáktársa nárcisztikus vonásain, különös
tekintettel sértődékenységére, arrogáns természetére és
bűnbakkereső reflexére, ha valami nem az elvárásai szerint alakult.
Ezek után Noah-t őszintén meglepte, amikor dr. Jackson messze
belátóbbnak bizonyult, mint dr. Mason valaha is.

Ava is örült, amikor Noah végül becsengetett hozzá – tíz óra
elmúlt, és saját bevallása szerint kis híján éhen halt. Noah a
konyhában talált rá, ahol már kibontott egy palack bort, sőt a
negyedét meg is itta, míg várakozás közben az iPhone-ján felment
a Facebookra. Noah szabadkozott, amiért egy késő délutáni
válsághelyzet miatt tovább bent kellett maradnia a kórházban.

A szokott helyen ettek, panorámával a kertre. Noah alig várta,
hogy beszámolhasson arról, amit megtudott, de ki kellett várnia a
sorát. Előbb Ava mesélt azokról az esetekről, melyek aznap a
szokottnál is inkább igénybe vették aneszteziológiai szaktudását.
Noah lenyűgözve hallgatta, milyen hatékonyan oldott meg minden
problémát. Enciklopédikus tudása minden szempontból
egyenértékűnek tűnt saját sebészeti ismereteivel. Vacsora után
szokás szerint a dolgozószobában kötöttek ki. Noah kezdte
megérteni, miért ez Ava kedvenc helye – rövid úton az övé is lett. A
korábbi estékről jól ismert, meghitten kényelmes fotelek már-már
pavlovi reflexet váltottak ki belőle.

– Oké, te jössz – élénkült fel Ava, amint tudatosult benne,
mennyire kisajátította a beszélgetést. – Bocs, hogy csak rólam van
szó…

– Semmi gond. Tényleg lenyűgöző látni, mennyire értesz a
hivatásodhoz.



– Remek tanáraim voltak. – Avának láthatóan jólesett az
elismerés.

– Szóval, vannak jó híreim és rossz híreim – vágott bele Noah. –
Melyikkel kezdjem?

– Essünk túl a rosszakon.
– Sajnálatos módon ma belefutottam dr. Masonbe. Szokás

szerint félrevont, ezúttal a mellé beosztott asszisztensekkel volt
baja, ami persze teljes képtelenség. Fontosabb, hogy
figyelmeztetett, meg ne próbáljalak védelmembe venni az M&H-a,
ahogy a múltkor.

– Pontosan így fogalmazott? – ráncolta a homlokát Ava.
– Pontosan így – bólintott Noah –, ha nem is pontosan e

szavakkal. – Azt már nem tette hozzá, hogy dr. Mason a
„szeretőjének” titulálta őt. – Azt is hozzátette, hogy a legutóbbi
M&H-a meg volt kötve a keze, de ezúttal nem lesz ilyen
szerencsénk.

– Oké, ez tényleg rossz hír. Mi a jó?
– A találkozóm dr. Jacksonnal messze jobban ment a vártnál

Még azt is bevallotta, hogy hibát követett el, amikor kényszerítette
az elsőévest, hogy a távollétedben kezdjen neki a munkának. Azt
mondta, akkor ismerte ezt fel, amikor később újragondolta a
történteket.

– Ez fantasztikus – derült fel Ava arca. – Szerinted hajlandó lesz
tanúsítani a konferencián?

– Azt hiszem – kockáztatta meg Noah. – Beszéltem dr.
Violetával is.

– Tudom – bólintott Ava. – Mondta.
– Tanúsítani fogja, hogy kényszerítették. Ezek után már elő

merek hozakodni ezzel.
– Muszáj is lesz – jelentette ki Ava. – Ki kell hangsúlyoznod,

hogy nem tartózkodtam a műtőben, amikor a pácienst
begyógyszerezték. Ez nagyon fontos.

– Igazad van – értett egyet Noah. – Feltétlenül megemlítem.
– Ez tényleg jó hír. Máris jobban érzem magam az M&H

kapcsán.
– Van más is. Beszéltem az elsőéves rezidenssel, aki a

sürgősségin találkozott a pácienssel. Amikor közöltem vele, hogy a
nyakprobléma nem szerepelt az elektronikus beteglapon, teljesen



ledöbbent, és kijelentette, hogy ő pedig beleírta.
– Hát pedig nem volt benne. – Ava felült, és előrehajolt, mint aki

ott helyben kész kenyértörésre vinni a dolgot.
– Benne is volt, meg nem is. – Noah kinyújtotta a kezét, hogy

megnyugtatónak szánt mozdulattal megpaskolja Ava combját. –
Kiderült, hogy egy elírás miatt két beteglap is tartozott ugyanehhez
a pácienshez, csak az egyikben szerepelt a probléma, a másikban
nem. A számítógép valamiért megőrizte mindkét változatot.
Értesítettem az IT-seket. Az első adandó alkalommal megvizsgálják
az esetet, megkeresik a hibát, és gondoskodnak arról, hogy a
jövőben ne fordulhasson elő.

– Nagyon helyes. – Ava megkönnyebbült sóhajjal dőlt hátra. –
Ez önmagában elég, hogy elhúzzuk az időt. Sokaknak van baja az
elektronikus nyilvántartással, most legalább alkalmat kapnak arra,
hogy kifejtsék a véleményüket.

– Én is erre gondoltam. Ha minden jól alakul, ugyanúgy
átvészeljük ezt az M&H-t, mint a múltkorit. Úgy tervezem, hogy
megint legutoljára hagyom Helen Gibsont. Ha jól időzítek, alig
marad idő megvitatni az ügyet, és nem kell végighallgatnunk dr.
Mason tirádáját.

– Pontosan ezt akartam javasolni – bólintott Ava. – Tökéletes.
– Azért lenne egy kérdésem. Mennyire ismered az aznap

használt videolaringoszkópot? Tudom, hogy több márka létezik, és
hogy mind különböző. – Noah igyekezett szinte mellékesen
felhozni a témát, mintha csak akkor jutna az eszébe, pedig a kérdés
a tragikus eset óta szüntelenül ott motoszkált a fejében. Az a
benyomása támadt, hogy Ava nem kezelte olyan hatékonyan a
bonyolult orvosi eszközt, mint kellett volna, még ha készséggel el is
ismerte, hogy a lehetetlennel próbálkozott – amikor a
laringoszkópot használta, a páciens feje megállás nélkül mozgott a
szívmasszázstól, ami bárki más dolgát ugyanígy megnehezítette
volna. Ráadásul, egy olyan páciens légcsövébe, akinek a nyaka csak
korlátozott tartományban mozog, szokványos körülmények között
is elképesztően nehéz beilleszteni a lélegeztetőtubust, amint azt
Noah a saját kárán is megtanulta.

– Természetesen jól ismerem a McGrath-féle laringoszkópot –
szögezte le Ava némi bosszúsággal. – Ugyanolyan jól, mint a
piacon fellelhető többi típust, beleértve az Airtraqel és a GlideScope-



ot. Igazából mind azonos elven működik, bár tény, hogy a
nagyobb kijelző miatt a GlideScope a kedvencem.

– Értem – bólintott Noah. Ezzel le is zárták a
videolaringoszkópokkal kapcsolatos témát, mégsem érezte úgy,
hogy megnyugtató választ kapott. Még valamit nem értett, amiről
nemrég szerzett tudomást. Kiderült, hogy a vártnál több idő telt el,
miután az elsőéves rezidens riadót fújt és mielőtt ő a műtőbe
érkezett. Igaz persze, hogy a kérdéses időpontban éppen általános
altatást végzett egy másik páciensen, csakhogy ott minden a
szokványos mederben haladt – miért nem reagált azonnal a
segélyhívásra? S miért nem alkalmazott haladéktalanul
gégemetszést, amikor látta, milyen nehézséget okoz a
lélegeztetőcső bevezetése, és hogy a páciensnek a vészes
oxigénhiánytól máris leállt a szíve?

– Tudod, mennyi az idő? – szakította félbe Ava a
gondolatmenetét.

Noah vetett egy pillantást az órájára.
– Szent ég. Mindjárt éjfél.
– Nem is tudom, hogy éred be ennyi alvással – csóválta a fejét

Ava. – Ideje lefeküdni. Te mit mondasz?
– Benne vagyok – értett egyet Noah, annál is inkább, mert lm

jól számolta, lassan húsz órája talpon volt.
– Mondjak valamit? – kérdezte Ava váratlanul sejtelmes

hangon.
– Mit? – kérdezett vissza Noah mit sem sejtve.
– A jó híreidtől egészen beindultam.
– Igazán? – Noah nem tudta biztosan, jól értette-e, és ha igen,

hogyan reagáljon.
Ava feloldotta átmeneti dilemmáját, amikor felállt, hogy Noah

meglepetésére lehámozza magáról a blúzt és a farmert. Olyan
elképesztően izgató fehérneműben állt előtte, amilyet még sosem
látott: a legszükségesebb minimumra csökkentette az elfedett
bőrfelület nagyságát. Ahogy közelebb lépett hozzá, egy pillanatra
lebénult, majd amikor letelepedett a fotel karfájára, egészen
beleszédült a feromonfelhőbe.

– Tudod, szerintem hogyan kellene megünnepelnünk ezt u
pompás hírt? – kérdezte Ava érzéki hangon.

– Kezdem sejteni – nyögött fel Noah, aki nagyon is szívesen



belement a játékba.
Egy órával később Ava hatalmas ágyában feküdtek és a

mennyezetet nézték, míg Oxi és Dió odakucorodott az ágy
lábához. Bármilyen pompásan érezte is magát, Noah alig tudta
nyitva tartani a szemét, miután hajnali négykor kelt és egész nap
meg se állt.

– Be kell vallanom valamit – élénkült fel hirtelen Ava. – Totál
irigy vagyok a menő iskoláidra. Elképesztő lehetett, mármint a
Columbiára, az MIT-re és a Harvardra járni. Képzelem, milyen
büszke lehetsz magadra. És alig két év alatt megszerezted a PhD-t.
Tényleg elképesztő.

– Szerencsém volt. Meg persze kihajtottam a belemet.
– Bárcsak nekem lett volna ilyen lehetőségem – sóhajtott fel Ava

vágyakozva. – Itt a BMH-ban szörnyen kínos, ha valakinek csak
ilyen noname iskolái vannak. Nagyon úgy tűnik, hogy rajtam
kívül mindenki olyan helyeken tanult, mint te.

– Nekem nagyon is impozáns, amit sikerült elérned – vallotta
be Noah. – Megnéztem az önéletrajzodat a LinkedInen, és láttam,
hogy a kombinált hatéves egyetemi programban vettél részt. Ez
sok szempontból nagyobb dolog, mint amit én tettem. Én már a
középiskolában tudtam, milyen utat fogok bejárni. Azt mondtad,
te eleinte nem voltál túlságosan motivált. Mi változtatta meg a
gondolkodásodat?

– A fogorvosasszisztensi munka – vallotta be Ava. – Az
ébresztett rá, hogy ha nem kezdek valamit az életemmel,
nyugdíjaskoromig ezt csinálhatom. Így jött a nagy felismerés.
Szerencsére a főnökömet, dr. Winston Herbertet 2001-ben felkérték,
hogy indítsa be a fogászképzést a Brazos Egyetemen, amit 2002-
ben meg is tett. A Brazost csak valamikor a kilencvenes évek
közepén alapították Lubbockban, de rohamléptekkel fejlődött.
Néhány évvel később már az egyetemi szintű orvosképzés is
beindult Dr. Herbert magával vitt, amikor a Fogászati Tanszék
dékánja lett, így az egyetemen dolgozhattam tovább. Persze ő is
rendesen kihasználta a helyzetet, hiába volt nős.

– Sajnálom. – Noah-ban fortyogott a harag, ha csak rágondolt,
hogy a fickó szexuálisan zaklatott egy tizenévest.

– Spongyát rá – vont vállat Ava. – Túltettem magam rajta.
Igazából még hálás is vagyok neki. Dr. Herbert nélkül ma nem



tartanék itt. Ahogy láttam felvirágozni az egyetemet, sok mindent
megértettem. S ez kezdettől tanulásra ösztönzött. Az anesztézia is
itt kezdett el érdekelni.

– Igazán? – élénkült fel Noah. – Hogyan?
– A fogászok nem sokat tartanak az anesztéziáról. Megszokták

már, hogy rutinszerűen alkalmazzák a beavatkozások során. Én is
a legelső naptól csináltam. Igen, már tizennyolc évesen
érzéstelenítettem, miközben semmit se tudtam semmiről. Ijesztő
belegondolni is, de akkoriban teljesen lenyűgözött. Voltaképpen a
kíváncsiság vezetett rá, hogy továbbtanuljak. Miután
végigbukdácsoltam a középiskolát, az életben nem gondoltam
volna, hogy egyszer még beülök az iskolapadba.

– Anyagilag hogy oldottad meg? A családod segített?
Ava gúnyosan felnevetett.
– Egy centtel se. Sosem jöttem ki az apámmal.
– Akkor ebben is hasonlítunk. Én se jöttem ki az enyémmel.
– Anyám újból férjhez ment, miután az apám meghalt, de az

új férjével olyanok voltunk, mint a tűz és a víz. A középiskolában
már a magam útját jártam. Az egészet az tette lehetővé, hogy
utána dr. Herbertnek és az egyetemnek dolgoztam. Amikor csak
volt egy kis szabadidőm, az orvosi mellett is folytattam.

– A gyerekkorod milyen volt? – Bár mindketten elkötelezlek
magukat a gyógyítás mellett, Noah számára rövid úton kiderült,
hogy alapvetően különböznek egymástól. Ő már elsőéves
középiskolásként tudta, mi lesz belőle, ezért minden erőfeszítését a
tanulásra fordította. Álma, hogy jó sebész legyen, magának
követelte minden idejét és energiáját, ami azóta se változott.

– Nem szívesen rágódok a múlton – vont vállat Ava. – Túl sok a
fájdalmas emlék. Inkább beszélek a jövőről. Vagy ami még jobb, a
te múltadról.

– Mit akarsz tudni?
– Mindent. – Ava felkönyökölt, úgy nézett le rá. – Tudom, hogy

ugyanabban az évben születtünk, 1982-ben. Amikor összeraktam a
képet, kiderült, hogy a történetedből hiányzik két teljes év.

– Tényleg elképesztő vagy. Jól mondod: az orvosi a szokásos
négy helyett hat évembe telt. A második évben anyám
megbetegedett, ezért elveszítette az állását, amiből eltartott minket
a fogyatékos húgommal. Nekem kellett munkát vállalnom.



Szerencsére kaptam egy állást az orvosin, így legalább az
előadásokat látogathattam. Miután az anyám meghalt,
visszavettek és befejeztem a sulit.

– Nem lehetett könnyű.
– Ahogy te is mondtad: spongyát rá. Az ember teszi a dolgát.
– Akkor most beszéljünk az MIT-s diplomamunkádról –

folytatta Ava. – Ez tényleg hihetetlen. Még senkiről se hallottam,
aki ilyen gyorsan megszerezte a PhD-t. Hogy az ördögbe
csináltad?

– Nem akkora ördöngösség, mint hiszed. Már másodikban
elkezdtem egy projektet a baktériumok reprodukciójával
kapcsolatban, ez lett az ugródeszka, de ne hidd, hogy a
tudományos kíváncsiság vezetett. Így akartam bejutni a
Harvardra, ami végül be is jött. Megijedtem, mert miután
befejeztem a biológiai alapképzést, a Columbia és a Harvard
kapásból visszautasított. Tudtam, hogy nagyot kell villantanom.

– Csak szerénykedsz – szúrta közbe Ava.
– Ne hidd. Kicsit még ügyeskednem is kellett, de ez már egy

másik történet.
– Hogy érted?
– Nem számít. Az a projekt messze volt a nagy áttöréstől, és

ebben az értelemben nincs is miért büszkének lennem rá.
– Szóval, ha vissza akarok utalni a tegnapi beszélgetésünkre, te

is csak kamu doki vagy.
Noah nevetve bökte meg Ava orrát.
– Most megfogtál.
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– Egy első endoszkópos epehólyag-eltávolításhoz képest nem is
rossz, Mark – biztatta Noah dr. Mark Donaldsont a 24-es műtőben.
Mark épp most távolította el az epehólyagot a páciens hasfalán
ejtett négy parányi endoszkópos bemetszés egyikén át. Másodéves
rezidensként figyelemre méltó munkát végzett, és Noah tudta,
hogy ezt a tudomására is kell hoznia. Elsőéves rezidensként neki is
mindennél jobban esett egy végzős, de különösen egy vezető
rezidens elismerése, miután épp elég kritikát kapott a munkájára.

– Köszönöm, dr. Rothauser. – Mark átadta a beteg szervet az
asszisztensnek, s ezzel egy csapásra elpárolgott belőle a feszültség,
ami az egy órán át tartó beavatkozás során lerakódott benne. Noah
is lenyugodhatott, bár őt inkább az viselte meg, ha ki kellett adnia
kezéből a műszert, hogy valaki más végezze el helyette a
beavatkozást. Márpedig a sebészek betanítása éppen ezzel járt.
Mindkét rezidens felnézett a monitorra, hogy lássa az epehólyag
helyét a máj pereme alatt.

– Innét már sétagalopp – bólintott Noah. – Már nincs más
dolga, mint felvarrni a heget, hogy megelőzzük az adhéziót, majd
meggyőződni arról, hogy nincs belső vérzés, azután kiemelni az
eszközöket.

Mark munkához látott. Egyes tapasztalatlan sebészeknek
gondot okoz a koordináció, miközben szemükkel a monitorra
tapadnak, kezükkel pedig az orvosi műszereket használják a
páciens testében, de Mark nem tartozott közéjük. Ez Noah-nak
sem okozott soha problémát, amit a számítógépes játékoknak
tulajdonított, elvégre azokat is a félreeső egérrel irányította,
miközben a monitorra bámult. A felismerés titkos kis elégtételt
okozott neki – anyja épp eleget panaszkodott amiatt, hogy
haszontalan játszadozásra pazarolja az idejét.

Miután az epehólyag helyét lezárták, arra biztatta Markot,



hogy irrigáljon sóoldattal, majd szippantsa ki a folyadékot. Így
szúrhatták legkönnyebben ki a parányi szivárgó véredényeket,
melyek az operációt követően súlyos komplikációkat okozhattak.
Néhány perccel később Mark az utolsó varrattal is végzett, és
minden tökéletesnek tűnt. Gyakorlatilag végeztek.

– Most eltávolítjuk a műszereket. – Jelezte a műtős nővérnek,
hogy elkezdheti csökkenteni az altatógáz mennyiségét. A sebészet
csapatsport, ezért fontos, hogy mindenki ismerje az aktuális állást.

Ebben a pillanatban hirtelen életre kelt a belső kommunikációs
rendszer. Mindenki megriadt és egy pillanatra ledermedt, mielőtt
felkapta a fejét. A mennyezetbe ágyazott hangszórók csak nagy
ritkán szólaltak meg, ezért ha ez történt, mindenki tudta, hogy
válsághelyzet adódott. Janet Spauldingot hallották.

– Malignus hipertermia a 10-es műtőben. Ismétlem, malignus
hipertermia a 10-és műtőben. Kérem a vészhelyzeti kocsit és az
összes elérhető kollégát a 10-es műtőbe.

Habár az aneszteziológus, az asszisztens, a műtős nővér és
Mark haladéktalanul folytatta a munkáját, Noah más késztetést
érzett. Részt vett egy folyamatban lévő operációban, így nem kellett
volna reagálnia a vészjelzésre, mégis cselekednie kellett, mert Ava
volt az altatóorvos a 10-es műtőben, ahol sürgősségi vakbélműtétet
hajtottak végre egy Philip Harrison nevű tizenkét éves fiún. Azért
tudott erről, mert rá hárult a feladat, hogy kijelölje a sebész mellé a
rezidens asszisztenst, ez esetben dr. Kevin Nakanót.

– Mark! – szólt éles hangon a saját rezidensére. – Gondolja,
hogy egyedül is össze tudja zárni a bemetszések helyét?

– Gondolom… – hőkölt hátra Mark.
– Nem olyan vészes, csak zárja össze a hasfalat borító

izompólyát, különösen a köldöki bemetszésnél. Nem akarjuk, hogy
köldöksérve legyen. Megértette?

– Meglesz – bólintott Mark.
– Elugrok a 10-esbe, hátha szükség van rám. – Noah ellépett a

műtőasztaltól, közben lehántotta magáról a gumikesztyűt.
Biccentett az anesztéziás nővérnek, hogy ő is tudjon a távozásáról.

Ahogy kilépett a műtő ajtaján, küszködve kibújt
sebészköpenyéből. A mosdó mellett hagyta a használt kesztyűvel
együtt, azután futva a 10-és műtő felé vette az irányt. Nem annyira
a páciens állapota, mint inkább az Aváért érzett aggodalom



hajtotta. Még sosem látott malignus hipertermia szindrómát, MHS-
t, de szinte mindent tudott erről a ritka, ám annál veszélyesebb
állapotról, amit az általános altatásban használt bizonyos
gyógyszerek váltanak ki. Ilyenkor kórosan felgyorsul az
anyagcsere, ami potenciálisan a belső szervek károsodásához és
halálhoz vezet.

Leginkább az a lehetőség aggasztotta, hogy Ava újabb
anesztéziás katasztrófával kényszerül szembesülni, ami végleg
alááshatja törékeny önbecsülését és a kompetenciájába vetett hitét.
Ha másért nem is, azért feltétlenül jelen kívánt lenni, hogy lelki
támaszt nyújtson. Habár személyesen még sosem látott malignus
hipertermiás esetet, számos előadást hallgatott végig, melyekben az
Aneszteziológiai Tanszék éppen az ilyen kritikus helyzetek
kezelésével foglalkozott.

Ahogy berobbant a 10-es műtőbe, a káosz szívében találta
magát. Legalább húszan nyüzsögtek a műtőasztalnál, közben
megérkezett a vészhelyzeti kocsi is, rajta a vészhelyzet elhárításánál
használt valamennyi szükséges gyógyszerrel és orvosi eszközzel. A
páciens köré jórészt aneszteziológusrezidensek csoportosultak, a
többiek – két sebészrezidenst leszámítva – a nővérek közül kerültek
ki. Félrehúzva ott állt a szívmegállásoknál használt sürgősségi kocsi
is.

A lázas tevékenység elsősorban arra irányult, hogy előállítsák
az MHS egyetlen ismert gyógyszerét, a dantrolent, de miután ez
oldatban meglehetősen instabil, a helyszínen és közvetlenül a
felhasználás előtt kellett elkészíteni. Míg a folyamat zajlott, mások
előkészítették a hűtőtakarót, vagy jeget hoztak és tettek egy
mosdótálba, hogy ebbe helyezzék az infúziós üvegeket. Amint a
neve is jelezte, a betegség elsődleges tünete a végletesen
megemelkedett testhőmérséklet volt, amit feltétlenül csökkenteni
kellett, mielőtt az agy – a rezidensek kissé tapintatlan
szóhasználatával élve – „megfőtt”.

Dr. Kevin Nakano a háttérbe húzódott; steril kesztyűs kezét
összefonta steril köpenye felett. Arcán megrettent kifejezés ült –
láthatóan bármit megadott volna azért, ha segíthetne, csak nem
tudta, hogyan. Az MFIS-csapat már átvette az irányítást: steril
pólyával lezárta a kis bemetszést, amit dr. Nakano éppen készült
összevarrni, amikor elszabadult a pokol. A vakbelet szerencsére már



eltávolították.
Noah átfurakodott a tömegen, egészen a műtőasztal sarkáig.

Ava ott állt – félrelökte kis székét, és most az altatógépet kezelte,
hogy 100 százalékos oxigénnel lélegeztesse a pácienst. A
véroxigénszint ezzel együtt vészesen alacsony maradt. Ezt
tanúsította az oximéter riasztása és a páciens bőrének kékes
árnyalata is.

Gyors, mégis sokatmondó pillantást váltottak. Noah látta az
aggodalmat Ava szemében, ám azt is, hogy éppúgy ura a
helyzetnek, mint egy vészhelyzetbe került repülőgép pilótája. Egy
EKG-monitorra vetett pillantásból megtudta, hogy a fiú szíve vadul
kalapál.

– Mennyi a hőmérséklete? – kiabálta túl a hangzavart.
– 41,1 és nő. – Ava megrázta a fejét. A tekintetén látszott, hogy

egy valódi vészhelyzetet próbál megoldani, miközben máris retteg
a lehetséges következményektől. – Még csak tizenkét éves – tette
hozzá.

– Ez rettenetes. – Noah mást is mondott volna, de félrelökte őt
az útjából a riasztásra érkező legtapasztaltabb
aneszteziológusrezidens, dr. Allan Martin, az MHS vészhelyzeti
csapat önjelölt vezetője.

– Itt az első száz milligramm dantrolen – jelezte Avának.
– Hála istennek! – Ava átvette a gyógyszert, és haladéktalanul

csatlakoztatta az intravénás vezetékre. – Még három ilyen kéne.
– Folyamatban – nyugtatta meg Allan.
Noah figyelte, ahogyan a csapat többi tagja elhelyezte a

hűtőtakarót a mostanra teljesen merev fiún, akinek valamennyi
izma összehúzódott. Mintha csak fából lett volna.

Másik oldalról a műtős nővér jelent meg, hogy egy papírt
nyomjon Ava kezébe.

– Allan – kiáltott Ava. – Megy fel a káliumszint. Glükózt és
inzulint kell adnom.

Allan felemelt hüvelykujjal válaszolt.
Noah-nak sikerült visszatérnie mellé. Miután beadta az

inzulint, egy pillanatra lecsitultak a kedélyek.
– Mi jelezte először, hogy gond van? – kérdezte Noah.
– A kilélegzett szén-dioxid szintjének váratlan és hirtelen

emelkedése. – Ava tovább meredt a hőmérsékleti értékre.



– Aha. – Noah valami drámaibbra és kevésbé ezoterikusra
számított. – Ez minden?

– Ez volt az első jel. – Ava olyan átható tekintettel nézte a
testhőmérsékletet, mintha a puszta akaratával próbálná lejjebb
szorítani. – Azután feltűnt az áll feszessége. Ebből tudtam, mi
történik, és azonnal kiadtam a riasztást. Mire az MHS-csapat kiért,
már teljesen megmerevedett. Iszonyú gyorsan történt minden. Attól
félek, komoly baj van, aminek semmi értelme. Biztosan nem
familiáris. Én magam beszéltem az anyával.

– Sajnálom. – Noah nem tudta, mi mást mondhatna. Mélyen
átérezte Ava fájdalmát.

– A hőmérséklet nem változik az első adag dantrolentől –
jelentette be Ava.

– Ez rossz jel?
– Persze hogy rossz jel – csattant fel Ava. – Már 41,6.
Ava odakiáltott Allannek, hogy megsürgesse a következő adag

dantrolent, ám mielőtt megtehette volna, megszólalt a szívmonitor
riasztója. A tizenkét éves Philip Harrison szíve fibrillálni kezdett.

A csapat haladéktalanul reagált, miután a vészhelyzeti kocsi
már a műtőben volt: a pácienst sikeresen defibrillálták. Amint
visszaállt a normális ütemű szívverés, beadták a második adag
dantrolent, majd minden mást is kipróbáltak, amivel lejjebb
imádkozhatták a páciens égbe szökő testhőmérsékletét. Ezen a
ponton érkezett meg dr. Adam Stevens – ugyanaz a szívsebész, aki
Noah-nak segített a Bruce Vincent-ügyben –, hogy lássa, mi
történik. Csak mostanra végzett a saját páciensével. Amint
meglátta Noah-t, utat tört felé a tömegben.

– Mi történik? – kérdezte kifúltan.
Noah sietve tájékoztatta, majd hozzátette, hogy a kilátások

nem túl fényesek.
– A hőmérséklete már 42,2, bármivel is próbálkoznak – tette

hozzá fokozódó aggodalommal.
– Nem tetszik ez a foltokban kialakuló cianózis – csóválta a

fejét dr. Stevens. – A lehető legrosszabb jel, disszeminált
intravaszkuláris koagulációra utal.

– Még dantrolent – kiáltott fel kétségbeesetten Ava. – Még
mindig emelkedik a hőmérséklet.

– Csak egyféleképpen lehet csökkenteni – vélte dr. Stevens.



Tegyük a szívgépre, és keringessük át a vérét egy jeges fürdőn.
Az segíthet, persze csak akkor, ha az agya még nem mondta be

az unalmast. Csinálhatnánk egy EEG-t, de mire elkészül, umúgy is
mindegy lenne.

– Bypassra akarja tenni? – kérdezte Noah. A Vincent –
katasztrófa óta ódzkodott minden hősies megnyilvánulástól,
különösen annak fényében, hogy dr. Mason személy szerint őt
okolta a kórházi parkolócézár haláláért.

– Ha segít, megcsinálom – bólintott Stevens.
Noah és dr. Nakano asszisztenciája mellett dr. Stevens

rekordidő alatt rákötötte Philip Harrisont a szívgépre, de mire a
hűtés beindulhatott volna, a fiú testhőmérséklete így is elérte a 45
fokot. Amikor ezt végre sikerült leszorítani, a fiú szíve adta meg a
kegyelemdöfést: nem indult újra. Az eset kísértetiesen emlékeztetett
a Bruce Vincent – tragédiára. A szív ezúttal sem reagált semmire.

– Hát, mi mindent megtettünk – sóhajtott fel egy órával később
dr. Stevens. A műtőben tartózkodó összes személyhez beszélt.
Senki sem távozott.

Mindenkit lelombozott a sok hiábavaló erőfeszítés; néma
csendben sorjáztak ki az ajtón, az élen dr. Stevenssel, a nyomában
dr. Nakanóval. Egyikük sem szólt.

Noah hátramaradt, Avát figyelte, amint leállította az
altatógépet, majd megejtette a beteglapon az utolsó bejegyzést.
Néhányszor vetett felé egy futó pillantást, de ő sem törte meg a
csendet. A műtős nővér és a műtéti asszisztens nekiláttak rendet
tenni. Ők is hallgatásba burkolóztak.

Ava hirtelen elfordult, átfurakodott az oldalsó ajtón, és eltűnt a
kis helyiségben, ahol a sterilizálót és a sebészeti eszközöket tárolták.
Némi tépelődés után Noah is követte. A sterilizálónál talált rá. Még
mindig műtősmaszkot viselt, de így is láthatta, hogy sírt. Közelebb
lépett hozzá, mélyen együttérzett vele, s hogy ezt kimutassa,
átkarolta és magához ölelte. Ava nem tiltakozott.

– Szerinted okos dolog, ha így mutatkozunk? – kérdezte
néhány pillanat múlva.

– Igazad van. – Noah elengedte, mielőtt kikémlelt az ajtó
üvegablakán. Megkönnyebbült nyugtázta, hogy se az asszisztens,
se a műtős nővér nem mered rájuk elkerekedett szemmel.

– Még csak tizenkettő volt. – Ava hangja elcsuklott. – Nem



hiszem, hogy ezt képes leszek feldolgozni. Már a harmadik páciens
hal meg a kezem között. Sose hittem volna, hogy ilyesmi
megtörténhet…

– Nem a te hibád – szögezte le Noah. – Csak azt jelentheti,
hogy a fiúban megvolt a genetikai hajlam. Ennyi. Magad
mondtad, hogy műtét előtt beszéltél az anyjával. Ennél többet senki
se várhat.

– Egy éve is altatták, akkor minden probléma nélkül. Még
ugyanazokat a hatóanyagokat is használtam. Ebédelt. Inkább
aggódtam ezért, mint a malignus hipertermia miatt.

– Ezt senki sem láthatta előre – jelentette ki Noah. – Nem
hibáztathatod érte önmagad.

– Talán így van, de három ilyen haláleset után többé akkor sem
dolgozhatok aneszteziológusként.

– Megértem az érzéseidet – bólintott Noah –, de kérlek, ne hozz
semmilyen elhamarkodott döntést. Gyógyítani mindig kockázatos.
Ez egy ilyen hivatás. Gondolj csak bele, milyen esélye volt annak,
hogy szembekerülj egy ilyen problémával. Ha jól emlékszem,
húszezer az egyhez. Most az egyszer ellened dolgozott a
statisztika, vagy, ha úgy tetszik: a szerencse. Emiatt még ne
kérdőjelezd meg a hozzáértésedet. Inkább emlékezz arra a
többezernyi esetre, ami sikerrel zárult, és nem történt semmi baj.
Nagyszerű altatóorvos vagy. Másként nem lennél Itt. Eszedbe ne
jusson sutba dobni azt a rengeteg munkát és erőfeszítést.

– Nem tudom, mit csináljak. – Ava tekintete lesiklott az órájára.
Délután négy is elmúlt. – Haza akarok menni.

– Jó ötlet – értett egyet Noah. – Menj haza, és csinálj valamit,
ami elfeledteti veled ezt az egészet. Menj fel a Facebookra!

– Ne merj gúnyolódni velem – figyelmeztette Ava.
– Eszem ágában sincs. Te magad mondtad, mennyire élvezed.

Akkor csináld. Tölts fel egy posztot Gail Shafter oldalára, tedd
boldoggá a követőidet. Én is jövök, amint el tudok szabadulni,
azután majd beszélünk. Már ha akarsz róla beszélni. Talán jobb
lenne, ha valami egészen mást csinálnánk, ha elterelnénk a
figyelmünket erről az egészről. Elmennénk, mondjuk, vacsorázni.
Úgy tehetnénk, mintha normális hétköznapi emberek lennénk…

Ava összeráncolt szemöldökkel nézett fel rá, mintha látni
akarná, hogy csak atyáskodni próbál-e.



– Oké – felelt csendesen, amikor felismerte tekintetében az
őszinte aggodalmat. Egyetlen további szó nélkül elfurakodott
mellette, és kilépett a műtőszint folyosójára. Vissza se nézett.

Miután néhány percig maradt és összeszedte magát, Noah
visszatért a műtőbe. Javában zajlott a takarítás, a két nővérhez két
beteghordó is csatlakozott. A vészhelyzeti kocsikat már eltolták.
Ezek után kissé meglepőnek találta, hogy a halott fiú még ott
fekszik a műtőasztalon, igaz, tiszta lepedővel lefedve. Eltűnődött,
mi lehet a késedelem oka.

Megtorpant a műtő közepén, és összerezzent a gondolatra,
hogy valakinek oda kell majd állnia a fiú szülei elé. Nem győzött
hálálkodni, amiért nem neki. Ötéves rezidensi pályája során neki is
kijutott az emberi tragédiákból, ami legtöbbször nem érte
váratlanul, de akadt két olyan felkavaró eset, ami alázatra intette
mind a saját, mind az orvostudomány korlátait illetően. Felidézte
magában, mennyire megviselték ezek az esetek; milyen nehezen
szedte rá magát, hogy odaálljon az érintett családok elé. Az emlék
nyomán csak még inkább együttérzett Avával – különösen annak
fényében, hogy az ő két esetét egy teljes év választotta el
egymástól. Avát mindhárom csapás egyetlen hónapon belül érte.

Már távozni készült, amikor odalépett hozzá a műtős nővér,
Dorothy Barton, akit kompetens és hozzáértő, ugyanakkor
szeszélyes és önfejű szakasszisztensnek ismert, ezért lehetőség
szerint került. Ezért is lepte meg, amikor a nő légvonalban
egyenesen felé tartott. Azt kívánta, bárcsak ne időzött volna annyit.

– Dr. Rothauser – szólította meg Dorothy, miközben
körülnézett, mintha amiatt aggódna, hogy kihallgatják őket. –
Válthatnánk néhány szót?

– Természetesen – bólintott Noah. – Miben segíthetek?
– Nem bánná, ha kimennénk a raktárba?
– Hát, menjünk. – Váratlanul érte a kérés, de követte a nőt a

helyiségbe, ahonnét az imént lépett ki. Felötlött benne, hogy
Dorothy látta őket Avával, ezért próbált előállni valami hihető
magyarázattal, de feleslegesen tornásztatta az agyát. A nő ugyan
Aváról akart beszélni, de egészen más okból.

– Észrevettem valamit, amiről szerintem magának is tudnia kell
– kezdett bele. Testes, dobozszerűen szögletes nő volt, széles
vonásokkal és húsos ajakkal. Műtősmaszkját már leoldotta és



tekintélyes keblére engedte. – Amilyen a szerencsém, két malignus
hipertermiás esetet is kifogtam, bár az elsőt egy másik kórházban.
Ezért van, hogy tudok ezt-azt a szimptómákról, meg hogy mit kell
tenni, ha előfordulnak. Dr. London nem kapcsolta le azonnal az
izofluránt, amikor a probléma kezdődött.

– Ó. Meddig hagyta rajta?
– Hát, nem sokáig, de csak azután kapcsolta le, hogy követtem

az utasítását, és telefonon riasztást kértem.
– Értem – bólintott Noah, akinek figyelmét már a kitartó

kopogás vonta magára, ami a műtősfolyosóra vezető ajtó drótüveg
ablaka felől hallatszott. Ahogy arrafelé fordult, szemben találta
magát az utolsó emberrel, akit látni akart: dr. Masonnel. Amikor a
láthatóan feldúlt sebész meglátta, hogy felé fordult, dühödt
mozdulatokkal többször is jelezte, hogy azonnal jöjjön ki hozzá a
folyosóra.

– Elnézést, de mennem kell – mentette ki magát sietve
Dorothynál. – Köszönöm a tájékoztatást, és azt is, hogy így
odafigyel a részletekre. Utánajárok a dolognak, de most feltétlenül
beszélnem kell dr. Masonnel.

Faképnél hagyta a meglepett nővért, és kilépett a folyosóra,
miközben megacélozta magát az újabb összeütközésre.

– Most aztán kurvára boldog lehet – csapott le rá dr. Mason. –
Ez volt az utolsó csepp, ennek a szegény ártatlan kisgyereknek a
halála. Vegye tudomásul, hogy a maga lelkén szárad, amiért ilyen
görcsösen fedezni próbálja azt a nőt, azt a sarlatánt.

– Malignus hipertermia szindrómás volt. – Noah a sebész
indulatával szembesülve is igyekezett megőrizni a nyugalmát.
Tudta, hogy a védekezésével csak olajat önt a tűzre, és még jobban
magára haragítja dr. Masont, de akkor se tudta megállni. – Ez
mindenkit készületlenül ért volna, vagyis semmi köze az
altatóorvos vélt vagy valós kompetenciájához.

– Három haláleset három héten belül? – eresztette ki a hangját
dr. Mason. – Ha ez nem sarlatánság, akkor nem tudom, mi az.

Noah frappáns visszavágáson gondolkodott, de inkább bölcsen
tartotta a száját.

– Ennek véget kell vetni – jelentette ki dr. Mason. – Elmondom,
mit teszek. Elbeszélgetek az aneszteziológia főorvosával. Már az
első két alkalommal is kísértést éreztem rá, de most már nem



halogatom tovább. Azt akarom, hogy az a nő eltakarodjon a
kórházamból. S ha már benne vagyok, dr. Cantornál is elérem,
hogy lapátra tegye magát. Meg vannak számlálva a napjai. Három
haláleset, amit kellő körültekintéssel meg lehetett volna előzni? Ez
már tényleg több a soknál!

Dr. Mason meredten nézte Noah-t, mit tud felhozni a
mentségére. Amikor nyilvánvaló lett, hogy meg sem próbálja
védeni magát, dr. Mason sarkon fordult, és elcsörtetett.

Noah elnézte távolodó alakját, ahogy alighanem a sebészeti
pihenő felé vette az irányt. Egy pillanatra teljesen lebénult. A fiú
halála, az Aváért érzett aggodalom s most dr. Mason fenyegetése –
mindez kezdett túl sok lenni. Nem hitte, hogy a sebész ezúttal eléri,
ami akar – kirúgatja Avát vagy őt magát mégis elővette a
szorongás és a nyugtalanság. Az amúgy is rossz helyzet még
tovább romlott, főként miután dr. Hernandez arra utasította, hogy
tegyen valamit dr. Masonnel ápolt kapcsolatának javítására.

Felsóhajtott, és megrázta a fejét. Egyszerűen nem tudta, mivel
szerelje le a sebészt, már ha egyáltalán esélyt kap majd erre. A két
nappal később esedékes M&H és dr. Mason, aki azzal fenyegette,
hogy emlékezetessé teszi az alkalmat, most pedig ez a váratlan
hipertermiás halál – nem csoda, ha már nem tudott hinni abban,
hogy a dolgok maguktól jobbra fordulnak.
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Ahogy felsietett a lépcsőkön és vetett egy pillantást az órájára,
kiderült, hogy nem jött túl alkalmas pillanatban – Ava ilyenkor
még javában edzett –, de nem tudott korábban elszabadulni.
Feltartotta egy nemrég műtött páciense, aki váratlanul
belázasodott.

Azóta nem beszélt Avával, hogy kisietett a raktárból. Felötlött
benne, hogy rácsörög és megkérdezi, ugorjon-e be valami
ennivalóért, de inkább nem kockáztatott. Békén hagyta, hátha
talált valamit, amivel elvonta figyelmét a történtekről.

Miután megnyomta a gombot, felkészült a várakozásra és az
eshetőségre, hogy még jó néhányszor be kell csengetnie. Tudta,
hogy a gyakorlatok közben Ava és a személyi edzője előszeretettel
bömbölteti a zenét. Ezért is lepte meg, amikor a csengetés után az
ajtó szinte azonnal kinyílt, de még inkább az, hogy Ava ott állt
mögötte.

– Helló. – Megölelte. Ava nem viszonozta a gesztust, de nem is
fordult el. – Jól vagy? – Hátralépett, hogy végigmérje.
Természetellenesen ernyedtnek, szinte kifejezéstelennek látta az
arcát.

– Voltam már jobban is. – Színtelen és élettelen volt a hangja is.
– Azt hittem, javában edzesz…
– Lemondtam a mait. Nem tudtam rávenni magam.
– Ennyire le vagy sújtva? – kérdezte Noah.
– Láthatod.
– Mivel vidíthatnálak fel? Nem vagy éhes? Hozhatnék valamit,

de el is mehetnénk vacsorázni, mint a normális emberek. Na, mit
mondasz?

– Nem vagyok éhes, de csak menj, hozz magadnak valamit.
– Inkább várok. Addig is, beszélgessünk. Felmenjük a

szobába?



– Tőlem…
Amint elfoglalták a szokott helyüket, Noah lázasan próbálta

kitalálni, mit is mondjon. Tudta, hogy nem kimondottan tehetséges
a vigasztalásban – sebészként megszokta, hogy csak a tettek oldják
meg a problémákat, ezért nem nagyon hitt a beszédterápiában –,
annál inkább ismerte a depressziót, legalábbis az enyhébb válfaját,
amitől ő is szenvedett, miután Leslie Brooks elhagyta. Akkor is
sikerült megbirkóznia ezzel a problémával, amikor az anyját
kezdődő Alzheimerrel diagnosztizálták, ezért félbe kellett hagynia
a tanulmányait.

– Hadd kérdezzek valami – vágott bele. – Korábban is voltak
depressziós tüneteid?

– Igen – vallotta be Ava. – A középiskolában, nagyjából azzal
egy időben, amikor a neten zaklattak. Depresszió, étkezési zavarok,
amit akarsz. Az alacsony önbecsülés jellemző tünetei.

Noah máris kívül érezte magát a komfortzónáján – valahogy
ágy, mint egy pszichiáter, akinek el kell távolítania egy vakbelet.

– A netes zaklatást leszámítva más is történt, amitől depressziós
tüneteid lettek?

Ava nem válaszolt azonnal, csak meredt rá, és alig
észrevehetően bólogatott, mintha magában azon vívódna, mit és
hogyan válaszoljon. Noah erős kísértést érzett, hogy valamivel oldja
a feszültséget, de örült, hogy nem tette.

– Igen, történt valami, amitől teljesen kibuktam és totál
depressziós lettem – felelt végül Ava. – Az a görény apám
kiloccsantotta az agyvelejét. Még tizenhat éves koromban, a
gimiben.

Noah új érezte, mint akit pofon vágtak, vagy még inkább
lelocsoltak egy vödör jeges vízzel. Erről eszébe jutott korábbi
gondolata: tényleg úgy érezte, mintha egymás után hántaná le Ava
rétegeit. Újabb réteg, újabb meglepetés. Megköszörülte a torkát,
míg azon töprengett, mit lehet mondani ilyen helyzetben.

– Nem azt mondtad, hogy szívrohamban halt meg?
– Mindenkinek ezt hazudom, aki rákérdez. Időnként még

magammal is sikerül elhitetnem, de az igazság az, hogy agyonlőtte
magát, én pedig olyan depressziós lettem, hogy kis híján
rámentem. Rohadtul szánalmas ez az egész, nem is szívesen
beszélek róla.



– Te jó ég – nyögött fel Noah, csak hogy mondjon valamit.
– A legközelebbi mélypont húszéves koromban jött. –

Kifejezéstelen arcán lassan kezdett szétáradni az indulat. – Akkor
házasodtam, a férjecském meg egyszerűen lelépett. A férfiak
szemét módon bántak velem, mikor még fiatal voltam és
sebezhető.

– Ezzel nem is mondtál semmit. – Noah a fogászra gondolt, aki
ugyanúgy kihasználta Ava védtelenségét.

– Csodálkozol, hogy inkább választom a virtuális életet? –
mosolyodott el fanyarul Ava. – Mennyivel nagyobb biztonságban
vagy, amikor te irányítasz…

– Azt hiszem, már kezdem érteni. Sokáig voltatok házasok?
Ava gúnyosan felnevetett.

– Ahhoz elég ideig, hogy a férjem megkapja a zöldkártyát.
Diákvízummal tartózkodott az országban, de maradni akart. Én
csak eszköznek kellettem, hogy ezt elérje.

– A Brazos Egyetemen találkoztatok?
– Igen, alig néhány nappal azután, hogy dr. Winston bevitt.

Hozzád hasonlóan sebészrezidens volt, csak Szerbiából.
– Sajnálom. – Noah valamiért bűnrészesnek érezte magát,

amiért az exférj is sebésznek tanult.
– Mintha egy másik életben történt volna – legyintett Ava.
– De mi a helyzet veled? Neked nem volt semmi sorsfordító

esemény az életedben, amitől kifordultál önmagadból?
Noah örült, hogy sikerült életet lehelnie Avába, ezért készséggel

megnyílt előtt. Hozzá hasonlóan nem szívesen beszélt ezekről a
dolgokról, mégis elmesélte, mennyire maga alatt volt, amikor az
anyja először mutatta a demencia jeleit, és neki halasztást kellett
kérnie az orvosi egyetemen. Arról is beszámolt, mennyire
megviselte őt Leslie Brooks váratlan távozása.

– Ugyanúgy lelépett, egyik napról a másikra, mint az a
mocsok férjem? – kérdezte bosszúsan Ava.

– Nem – vallotta be Noah. – Sokáig panaszkodott a
munkarendem miatt, hogy soha nincs rá időm, és a helyzet egyre
csak tovább romlott ahelyett, hogy javult volna.

– Ez akkor is odaverhetett az önbecsülésednek.
– Ha tudnád – nevetett fel keserűen Noah.
– Pedig az önbecsülés mindennél fontosabb – jelentette ki Ava. –



Egész délután ezen agyaltam. Már tudom, miért nem hagyhatom
ott a pályát, három ilyen szerencsétlen epizód után sem. Az
önmagamról alkotott képhez túlságosan hozzátartozik, hogy
aneszteziológus vagyok.

– Ezt örömmel hallom. – Noah megismételte, amit korábban
mondott: a lehető legjobb aneszteziológusnak tartja, ezért nagy
tragédia lenne, ha veszni hagyná egy élet munkáját.

– Köszönöm, hogy így látod – bólintott Ava. – A támogatásod
tényleg sokat jelent a számomra. Ami a három ügyet illeti…
tényleg úgy gondolom, hogy mindent helyesen tettem. Jó, a
Vincent-esetnél talán megvárhattam volna dr. Masont, mielőtt
belekezdtem az anesztéziába… de akkor is… nem hinném, hogy
bárki lenne az osztályon, aki ennél jobban csinálta volna, beleértve
dr. Kumart is.

– Szerintem is jó voltál – erősítette meg Noah.
– Csak az a gond, hogy dr. Mason ettől még simán bűnbakot

csinálhat belőlem. Neked nem ez a benyomásod?
Noah kapkodva végiggondolta a lehetséges válaszokat,

miközben dr. Masonnel folytatott legutóbbi szóváltására gondolt.
Miután Avának nagy nehezen sikerült talpra állnia, nem szívesen
adott okot a visszaesésre, de neki is tudnia kellett az igazat.

– Az a helyzet, hogy még mindig haragszik ránk. Nem elég,
hogy pénteken már figyelmeztetett az M&H-val kapcsolatban, ma
délután, a hipertermiás eset után újra a torkomnak ugrott. Azt
mondta, beszélni fog dr. Kumarral.

– Talán már meg is tette – csóválta a fejét Ava. – A rohadék.
Hidd el, nem is a levegőbe beszél. Nekem tényleg van okom
aggódni, én nem valamelyik menő egyetemen végeztem, mint a
többiek.

– Ez nem számít – legyintett Noah. – Amúgy csak mítosz,
hogy a Borostyánliga különb lenne bármiben. Te és a Brazos
Egyetem vagytok rá a legjobb példa. Emlékszel még a
rezidensképzésedre? Összesen hány eseted volt?

– Semmi kedvem azt bizonygatni, milyen felkészült vagyok –
méltatlankodott Ava. – Semmi kedvem mentegetni magam.
Halálra bosszant ez az egész, mintha mindennap azért kellene
harcolnom, hogy megtűrjenek az öregfiúk klubjában. Miért nem
beszélünk inkább arról, hogy jobb eredményeim vannak az AKM-



ben, mint bármelyik BMH-s kollégámnak? Hogy több erőfeszítést
teszek az újdonságok megismerésére, és sokkal inkább napra kész
vagyok, mint bárki az osztályon? Nekem elhiheted, hogy az
aneszteziológiai megbeszéléseken mindig én állok elő új ötletekkel,
nem a borostyánligás diákok az aranykeretbe foglalt diplomáikkal!

– Oké, oké, értem – emelte fel a kezét Noah, mintha védekeznie
kellene. Avának ezúttal is sikerült meglepnie: nemrég még azt
kívánta, bár ő is valamelyik menő iskolába járt volna, most meg
mást se csinált, csak ezeket becsmérelte. – Vannak, akik tényleg
felsőbbrendűnek érzik magukat az iskoláiktól, de ez csak azt
bizonyítja, hogy meg kell védenünk magunkat ettől az önimádó,
felfuvalkodott békától, dr. Masontől. Azt bizonyítja, hogy rendesen
fel kell készülnünk a soron következő M&H-ra.

– És te felkészültél? – tette fel a kérdést Ava.
– Azt hiszem – bólintott Noah. – Ahogy péntek este

megbeszéltük, a négy másik ügy után, a legvégén jövök elő a
miénkkel. Dr. Hernandez ugyan gyanította, hogy nem véletlenül
halogattam a Vincent-ügyet, hátha így kifutunk az időből, de ezt a
kockázatot vállalnunk kell. Amíg az IT-sek kifejtik, hogyan
kerülhetett a rendszerbe két eltérő beteglap és dr. Jackson kész
vállalni a felelősséget az ügyben játszott szerepéért, szerintem jók
vagyunk. Ez a két téma önmagában elég egy konferenciára, de
persze sok múlik dr. Masonön és azon, mit mond. Akárhogy is,
igyekeznem kell, hogy semleges színben tűnjek fel. Remélem,
megérted.

– Szerinted a mai eset is terítékre kerül?
– Én nem fogom felhozni – ígérte meg Noah. – Ha dr. Mason

megteszi helyettem, majd azt mondom, hogy még nem vizsgáltam
ki, ezért csak a legközelebbi M&H-a fogom előterjeszteni.

– Azért kicsit sajnálom, mert ennél jobban sehogy sem tudtam
volna reagálni egy MHS-re. Bármi lett is lett a műtét kimenetele…

– Erről jut eszembe – kapott a szón Noah. – Az a műtős nővér,
Dorothy Barton, ugye nem a barátnőd?

– Dorothy Bartonnak nincsenek barátnői – felelte Ava. – Az egy
megkeseredett vénlány. A múltkor rákérdezett, mennyit szedtem
fel. Szerintem is így kell megtörni a jeget, főleg olyasvalakivel,
akinek nyilvánvalóan súlyproblémái vannak…

– Az biztos, hogy nem tartozik rajongóid közé. A műtét után



félrevont, és közölte velem, hogy nem kapcsoltad le azonnal az
izofluránt, ami nyilván kritikus fontosságú.

– Mi? – Ava levette lábát a zsámolyról, és élesen előredőlt a
fotelben. – Mi a szarról beszél? Még szép, hogy lekapcsoltam az
izofluránt, abban a pillanatban, amint érzékeltem a kilélegzett
szén-dioxid-szint hirtelen megugrását. Még szép, hogy ez kritikus
fontosságú, amikor nyilván az izoflurán okozta az egész
komplikációt…

– Gyanítottam – bólintott Noah –, bár még sosem volt ilyen
esetem.

– Nem is kell látnod ilyen esetet, hogy tudd. – Ava ezután
tízperces kiselőadást tartott a ritka rendellenességről, hogy
demonstrálja, milyen szerteágazó ismeretekkel rendelkezik az
MHS és a javasolt műtéti eljárás terén. Noah egyszerre elborzadva
és lenyűgözve hallgatta. Mostanáig kivételes büszkeséggel töltötte
el saját szakmai jártassága, melynek a tudományos előadásokon
oly nagy hasznát vette, Ava azonban a legfrissebb statisztikai
eredményekre hivatkozott, és hosszasan idézett a The New England
Journal of Medicine témába vágó elemzéséből.

– Hű! – nyögött fel, amikor Ava végül elhallgatott. – Elképesztő,
miket nem tudsz az MHS-ről. Pedig húszezer emberből egy…

– Tudom a dolgomat – szakította félbe Ava, ahogy újra
hátradőlt, és feltette a lábát.

– Akkor is ritkaság, hogy valaki ennyi információval
rendelkezzen egy adott szindrómáról. Sok ilyen eseted volt már?

– Nem, a mai napig nem találkoztam ilyennel – vallotta be Ava
–, viszont alaposan felkészítettek minden eshetőségre. Hallottál már
a Brazos szimulációs központjáról? WestonSim Centernek hívják, a
texasi olajmágnásról kapta a nevét, aki pénzelte. Igazi
csúcskategóriás intézmény. Ahhoz képest az itteni szimulációs
központ olyan elavult, mint egy játéktermi flipper.

Noah-nak nevetnie kellett. Tudta, hogy a BMH szimulációs
központja nem áll a helyzet magaslatán, miután a klinikának sem
alkalmas helye, sem számítógépparkja nincs a feladatra. Már
dolgoztak a probléma megoldásán.

– Az anesztéziás roboton malignus hipertermiás program is
volt, amit rezidens koromban sokszor használtam.



– Hát, nem hiába. Dorothy Barton nyilván csak féltékeny az
alakodra.

Erre már Ava is elnevette magát, mire Noah úgy érezte, hogy
végre elérte a célt: kirángatta a depresszió mélységeiből.

– Csak ez lehet a magyarázat – csóválta a fejét Ava.
– Ha már itt tartunk, hogy áll az étvágyad?
– Kezd megjönni – mosolygott Ava. – Te hogy állsz?
– Tudnék enni.
– Ma inkább ne rendeljünk semmit. Nincs itthon sok minden,
de tojás, sonka és pirítós azért akad. Hogy hangzik?
– Tökéletesen – felelte Noah, és komolyan is gondolta.
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– Oké – bólintott Noah. – Térjünk rá az utolsó esetre. Harminckét
éves nőbeteg, autóbalesetet szenvedett a State Street és a Congress
Street sarkán, ennek következtében szilánkosra tört a sípcsontja és
a szárkapocscsontja. Ha lennének szívesek az utolsó oldalra
lapozni, el is kezdeném.

Újra a Fagan előadóban gyűltek össze, újra egy nagy
érdeklődésre számot tartó M&H Konferencián. Ezúttal nem
tolongtak annyian, de a legtöbb ülőhely így is gazdára talált.
Ahogy két héttel korábban, az első sor középső székeit most is a
nagyágyúk foglalták el: dr. Hernandez, dr. Mason és dr. Cantor. A
triumvirátus, ahogy Noah gondolt rájuk.

Előző nap kora délután dr. Hernandez újra az irodájába
hívatta, amitől szokás szerint egekbe szökött a pulzusa. Miután
előző nap újfent konfrontálódott dr. Masonnel, okkal tartott a
találkozótól, mégis meglepetést okozott számára, hogy dr. Cantort
is az irodában találta. Ezek alapján a legrosszabbra számított, a
megbeszélés azonban váratlanul oldott légkörben zajlott. Dr.
Hernandez vitte a prímet, dr. Cantor csupán bölcsen bólogatott a
megfelelő helyeken. Ezzel együtt, az üzenet nem is lehetett volna
világosabb: dr. Mason ki akarja rúgatni.

– Szeretném ezt világossá tenni – közölte dr. Hernandez már a
legelején, miközben Noah szó szerint a szőnyeg szélén állt. – Nem
teljesen értem dr. Mason érvelését, de valamiért meg van győződve
arról, hogy dr. London inkompetens, maga pedig tudatosan fedezi,
ezért felelősséget visel a három haláleset miatt. Akárhogy is legyen,
külön beszéltem erről dr. Kumarral, megemlítettem neki dr. Mason
ellenérzéseit, sőt egyenesen rákérdeztem dr. London
alkalmasságára, de ő megnyugtatott, hogy személyesen
kezeskedik dr. London kompetenciájáért. Most pedig ejtsünk szót
az ön helyzetéről…



Noah a legrosszabbra számított, és már előre rettegett, de mint
kiderült, feleslegesen. Dr. Hernandez a tudomására hozta, hogy
miután rezidensként makulátlan az előélete, dr. Cantorral együtt
túlzónak találják dr. Mason követelését, és eszük ágában sincs őt
elbocsátani, ezzel együtt figyelmeztette, hogy legyen kivételesen
óvatosan és ne kísértse a szerencséjét, főként dr. Mason
vonatkozásában. Elismerte, hogy a sebésszel nem könnyű kijönni,
de a tudása és a hírneve miatt nem hagyhatják figyelmen kívül a
kéréseit.

– Csak biztosak akarunk lenni abban – vonta le a
következtetést dr. Hernandez hogy az esedékes M&H Konferencián
objektív, tényszerű módon fogja kezelni dr. London szerepét.

– Ez természetes – vágta rá Noah habozás nélkül. Esze ágában
sem volt másként tenni. Ahogy elhagyta dr. Hernandez irodáját,
magában hálát rebegett, amiért nem kérdeztek rá a viszonyuk
természetére. Ha megteszik, őszintén felelt volna, bár nem tudta,
mit csinált vagy mondott volna akkor, ha felszólítják, hogy
haladéktalanul vessen véget a kapcsolatuknak.

– Az eddig elhangzottakkal kapcsolatban van bárkinek
kérdése? – Felnézett jegyzeteiből, hogy a tekintetével végigfusson
hallgatóságán. A másodperc törtrészére találkozott a tekintetük
Avával. Az eddigiekben ismertette Helen Gibson kortörténetét,
melybe a négy komplikációmentes terhesség mellett beletartozott
egy súlyos kerékpárbaleset is, mely nyakcsigolyatöréshez vezetett.
Ahogyan a Vincent-ügy tálalása során, most is arra törekedett,
hogy addig húzza az időt, amíg a konferenciát kéretlen-kelletlen be
nem rekesztik.

Amikor nem hangzott el kérdés, ismertette az ügy további
mozzanatait, Helen Gibson mentővel történő beszállításától
egészen sajnálatos haláláig. A dr. Hernandeznek tett ígéret
szellemében mindent a lehető legtárgyilagosabban idézett fel,
beleértve a két sarkalatos pontot is: a sebész döntését, amikor
megkövetelte az aneszteziológusrezidenstől, hogy felügyelet nélkül
kezdje meg a műtéti altatást, valamint a két eltérő néven, sőt eltérő
tartalommal futó elektronikus beteglap meglétét, ami sajnálatos
módon meggátolta az aneszteziológusrezidenst abban, hogy
értesüljön a páciens nyaki problémájáról. Rámutatott, hogy korábbi
nyaksérülése és túlsúlya miatt a páciens a lehető legnagyobb



szakmai kihívást testesítette meg, ami a lélegeztetőcső behelyezését
illeti.

Már épp készült átadni a szót az IT részleg jelen lévő
képviselőjének, aki kifejtette volna, hogyan kerülhetett a rendszerbe
két külön beteglap, amikor Mason látványosan szóra emelkedett.
Vonakodva átengedte neki a terepet.

– Bocsásson meg, dr. Rothauser – kezdte dr. Mason
mennydörgő hangon. – Ön a legvégére hagyta ezt a tragikus
esetet, hogy ezzel is korlátozza a megtárgyalására rendelkezésre
álló időt. Tudom, hogy így van, és nem kételkedem abban, hogy az
orvosi kar sok más tagja is tisztában van ezzel. Az sem titok
előttünk, miért van ez így. – Legjobb képessége szerint igyekezett
minden felelősséget Avára hárítani, akinek szakértelmét
leplezetlenül kérdőre vonta, miközben azzal vádolta Noah-t, hogy
azért veszi őt a védelmében, mert titkos viszonyt tart fenn vele.

A másként passzív hallgatóságból fojtott nyögés tört fel.
Mindenki megrökönyödött, a leginkább mégis Noah. Számított rá,
hogy dr. Mason nem fog hallgatni, de ezzel mégiscsak elvetette a
sulykot. Ahogy Mason folytatta a tirádát, egyre többen kezdtek
sugdolózni, miután a hallgatóságból valamilyen szinten mindenki
ismerte és kedvelte – de ami ennél is fontosabb, hozzáértő
szakembernek tekintette – Avát. A legutóbbi két M&H-ig a neve
egyszer sem merült fel súlyos végkimenetelű eset kapcsán.

Amikor dr. Mason végre elhallgatott, Noah küszködve kereste
a szavakat. Szerencsére dr. Kumar is felállt, hogy kioldalazzon a
folyosóra, majd az emelvény felé vegye az irányt. Magas, nemes
arcú, tömött bajuszú férfi volt, aki az indiai Pandzsábban nőtt fel.
Noah nagyon is készségesen vonult a háttérbe, hogy átengedje a
pódiumot az aneszteziológia főorvosának.

Dr. Kumar – szöges ellentétben dr. Mason becsületsértő
szónoklatával – Ava szakértelmét méltatta, felkészültségének ékes
bizonyítékaként említette az aneszteziológiai utóképzésben
mutatott példás szorgalmát, majd hozzátette, hogy miután az
orvosi kar tagja lett, személyesen és számos alkalommal
megfigyelte a munkáját, melyről csakis a legnagyobb elismerés
hangján tud szólni. Hozzátette, hogy saját megalapozott
véleménye szerint Ava a jelenleg tárgyalt és a korábbi esetet is ezen
a magas szakmai színvonalon kezelte, majd mindenki



meglepetésére hasonlóan meleg hangon méltatta dr. Masont is, akit
briliáns sebésznek és a kórház büszkeségének nevezett,
egyszersmind felajánlotta számára, hogy bármikor szívesen a
rendelkezésére áll, amennyiben kérdései lennének dr. Londonnal
vagy bármely más aneszteziológus szakorvossal kapcsolatban.

Ezen a ponton már a hallgatóság több tagja is tapsban tört ki.
– Az a nő alig két nappal ezelőtt egy újabb halálesetet okozott –

tört ki dr. Mason. – Három tragédia három hét alatt? Ez számomra
elfogadhatatlan.

Újabb sugdolózás kezdődött.
– Lehetőség szerint már áttekintettem a hétfői esetet – bólintott

rendíthetetlen nyugalommal dr. Kumar. – Egy heves lefolyású
malignus hipertermiás rohamról beszélünk. Ezzel kapcsolatban is
az a véleményem, hogy dr. London és az egész MHS-protokoll
kivételesen jól vizsgázott.

Dr. Kumar a továbbiakban részletesen kifejtette, hogyan kezeli
az aneszteziológiai osztály a rezidensek és műtős nővérek
felügyeletét. Tette mindezt azért, hogy rámutasson: Ava nem
tartózkodott a műtőben, amikor Helen Gibson altatásba helyezése
elkezdődött, mert egy másik műtőben egy másik rezidens
munkáját felügyelte. Az aneszteziológus szakorvosoknak
egyidejűleg akár két rezidens és négy anesztéziás nővér
felügyeletéről is gondoskodniuk kellett.

Miközben dr. Kumar terjengős magyarázatát hallgatta, Noah
visszagondolt arra, amikor berontott a műtőbe, ahol Helen Gibson
állapota már válságosra fordult. Nem hagyta nyugodni az a
benyomás, hogy Ava valahogy nem talált fogást a fejlett
videolaringoszkópon. Talán megemlíthette volna ezt
olyasvalakinek, mint dr. Kumar – vagy talán csak azért érezte így,
mert a páciens feje a szívmasszázstól folyamatos mozgásban volt?
De vajon miért nem rendelt el Ava gégemetszést, vagy alkalmazott
nagy átmérőjű tűt a levegő behívásához?

– Köszönöm a lehetőséget – biccentett dr. Kumar Noah felé,
amint ellépett a pulpitustól, hogy ezzel megszakítsa a
gondolatmenetét.

– Mi köszönjük, hogy megosztotta velünk a gondolatait. –
Noah kapkodva visszatért az emelvényre, és várakozó tekintettel
felnézett a hallgatóságra, melynek tagjai fojtott, de eleven



gesztusokkal kísért társalgást folytattak egymással.
– Én még hozzáfűznék valami – harsant egy hang.
Noah a felszólalóhoz fordult. Dr. Jackson volt az. Sietve

átengedte neki a terepet.
– Tudom, hogy az érintett sebész általában nem szokott

felszólalni az M&H-a, hacsak nem intéznek hozzá kérdést, ezúttal
mégis kivételt tennék. Az elhunytat sajnos nem sikerült
megműtenem, noha sebészként engem jelöltek ki a feladatra, mégis
szeretném közölni, hogy hibát követtem el, amikor megköveteltem
az aneszteziológusrezidenstől, hogy a munkáját felügyelő
szakorvos távollétében kezdje el a műtéti altatást. Védelmemre
szóljon, hogy nyílt törésről volt szó. Ilyen körülmények között a
fertőzésveszély kitartóan nő, minél tovább halogatjuk a műtéti
beavatkozást. Ezzel együtt bánom, hogy erőltettem a dolgot.

Szórványos taps jelezte, hogy a jelenlévők értékelték dr.
Jackson önkritikáját, bár ugyanolyan váratlanul érte őket, mint dr.
Mason indokolatlan kirohanása. Noah tekintete egy pillanatra
találkozott Aváéval. Ő is azok közé tartozott, akik csendben
tapsoltak. Noah eltűnődött, kinek szól az elismerése dr. Jacksonnak
vagy dr. Kumarnak. Tény, hogy mindketten felmentették a
felelősség alól.

Miután vetett egy gyors pillantást az órájára és látta, hogy
máris elmúlt kilenc, berekesztette az M&H-t. A hallgatóság tagjai
azonnal felálltak. Csaknem mindenkinek sietnie kellett, hiszen
máris késtek a kilenc órára kiírt műtétekről.

Ahogy lelépett az emelvényről, Noah a jelen lévő számítógépes
szakemberhez fordult, aki a konferencia alatt mindvégig
egymagában ücsörgött az emelvényre állított széken, s csak arra
várt, hogy megkérdezzék a Helen Gibson-ügy kapcsán.

– Rettenetesen sajnálom – szabadkozott Noah. – Nem
gondoltam volna, hogy így kifutunk az időből.

– Semmi gond – legyintett a nő nagylelkűen. – Igazából
élveztem. Még sosem voltam M&H-n. Laikusként mindenesetre
örülök, hogy ennyit foglalkoznak ezekkel a tragikus esetekkel.

– Próbálunk tanulni belőlük – bólintott Noah. – Még egyszer
köszönöm, hogy eljött és ránk áldozta az idejét. Sajnálom, hogy
nem jutott idő a felszólalására.

Abban a reményben fordult el, hogy elkaphatja Ava tekintetét.



Nem kételkedett abban, hogy minden oka megvan az
elégedettségre, ám ehelyett a dühtől szederjes arcú dr. Masonnel
találta magát szemközt, aki alig tudott uralkodni az indulatán.
Még a többi nagykutyával se törődött, akik leszállingóztak a
pódium környékére, hogy fesztelen csevegésbe kezdjenek.

– Biztos rohadtul okosnak hiszi magát – dugta arcát egészen
közel az övéhez. – Talán sikerült megmentenie a kis barátnője
seggét, csak mert másik osztályon van, de biztosíthatom arról,
hogy magával még nem végeztem. Távolról sem. Ha rajtam múlik,
már szedheti is a cókmókját!

Noah érezte, hogy bölcsebb hallgatni, ezért csak kifejezéstelen
tekintettel meredt rá. Dr. Mason egy ideig résnyire szűkült
szemmel várta a reakcióját, majd ennek híján fújtatva elfordult, és
kiviharzott az előadóból.

Noah ösztönösen vetett egy pillantást a legközelebbi csoport
felé, így láthatta, amint a szemüket forgatták. Nyilvánvalóan ők is
hallották dr. Mason szavait, és az ő oldalán álltak. A reakciójukból
ítélve tisztában voltak dr. Mason jellembeli fogyatékosságaival, ám
ettől még nem érezhette magát biztonságban. Ahogyan azt dr.
Hernandez is egyértelművé tette, dr. Masont nem lehetett fél vállról
venni. Úgy érezte, egyre reménytelenebbül belegabalyodik az
önimádó sebész hálójába.
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Mozgalmas nap állt Noah mögött. Az M&H Konferencia után a
résztvevők zömével együtt ő is a Stanhope és a műtők felé vette tíz
irányt. Útközben többen is kifejezték elismerésüket a munkájáért,
néhányan még a meglepetésükről is szóltak, amelyet dr. Mason
kirohanása váltott ki bennük. Ez utóbbit különösen
megnyugtatónak találta.

Dacára az újabb fenyegetésnek, nagy általánosságban jónak
ítélte a konferencia kimenetelét, s úgy gondolta, hogy Ava is így
érezhet. Az a mód, ahogy dr. Kumar a védelmébe vette,
egyértelműen arról tanúskodott, hogy a közelmúlt tragikus
eseményei nem tépázták meg a szakmai hírnevét, s ha más nem is,
ez feltétlenül helyreállíthatta a saját képességeibe vetett hitét. Dr.
lackson ugyanezt a vonalat erősítette.

Miután meggyőződött arról, hogy minden rendben van ti
rezidensek munkabeosztásával, belekezdett az előtte álló négy
műtétbe. Aznapra a harmadéves rezidenst, a rendkívül felkészült
dr. Dorothy Klimet választotta asszisztensének, akivel mindig is
szívesen dolgozott együtt. Mióta vezető rezidens lett, most először
operáltak együtt. Remek kis csapatot alkottak: Dorothy mintha a
gondolataiban olvasott volna – mint minden jó asszisztens –, így
tempósan tudtak haladni. Ez a hatékonyság mindig boldoggá tette
a nővéreket is, így minden érintett elégedetlen zárta a napot –
beleértve a pácienst is.

A műtétek között Noah szokás szerint bediktálta a naplóba az
alkalmazott eljárásokat. Bizonyos sebészek ezt a legutolsó operáció
utánra hagyták, de ő szeretett biztos lenni abban, hogy egyetlen
részlet se merül feledésbe. Valahányszor ellátogatott a sebészeti
pihenőbe, ahol a diktafonokat elhelyezték, a tekintetével Avát
kereste, hátha legalább felszínesen kapcsolatba kerülhetnek
egymással, de sehol sem látta.



Miután végzett az aznapi utolsó műtéttel – egy
epehólyageltávolítással –, újra eszébe jutott Ava. Látta, hogy három
óra is elmúlt, vagyis lejárt a műszakja, ezért elugrott a
posztoperatív megfigyelőbe, hátha ott összetalálkoznak és
válthatnak néhány szót – mindhiába. A kiírás alapján az utolsó
operációja is több mint egy órája véget ért, így feltehetően időben
távozott a kórházból.

Miután szomorúan konstatálta, hogy aznap még a tekintetük
se találkozott, annál inkább várta az estét, amikor elmehet majd
hozzá. Noha szinte minden estét együtt töltöttek, mióta Ava
visszatért Washingtonból, előző nap egy sürgősségi műtét miatt
későig bent kellett maradnia, így amikor leült a diktafon elé, azon
kapta magát, hogy az előtte álló estéről fantáziál. Úgy tervezte,
megáll a Charles Street-i italboltnál, a Beacon Hill Wine-nál, és vesz
egy jóféle pezsgőt, legyen mivel megünnepelniük az M&H
kimenetelét. Legalább Ava fellélegezhetett, ha ő nem is.

Mielőtt beszélni kezdett, eszébe jutott, hogy felhívhatná, hátha
útközben be kell majd ugrania valamit vacsoráért, sőt az is
megfordult a fejében, hogy talán elmehetnének együtt az
étterembe – ha nem is aznap este, de valamikor a hétvégén. Nem
tudta, milyen válaszra számítson; neki mindenesetre tetszett az
ötlet. Miért is ne? Miért bujkálnának tovább? Miután dr. Mason
előállt a farbával az M&H-a, hiába is próbálták tovább titkolni a
viszonyukat; hiába tettek úgy a kórházban, mintha nem is
ismernék egymást.

Miután végzett a diktálással, visszatért a megfigyelőbe, és
ellenőrizte, hogy az epehólyagos pácienssel minden rendben.

Amikor eljött a műtőből, az operáció még nem ért teljesen véget
a tizenöt centis bemetszést a hasfal jobb felső részén még nem
zárták össze. Ez megfelelt a klinikai gyakorlatnak, és gondoskodott
az elsőéves rezidens jelenlétéről is. Amikor maga az operáció
lezárult, a szokványos eljárásnak megfelelően a rangidős rezidens –
jelen esetben ő – a rangsorban következő rezidensre jelen esetben
dr. Klimre – hagyta, hogy beavassa az elsőévest az öltési technikák
rejtelmeibe.

Vetett egy pillantást a posztoperatív rendelkezésekre, melyeket
a harmadéves rezidens felügyelete alatt az elsőéves írt. Ez a
gyakorlat évek óta nem változott. Alapjában véve maga az



orvosképzés is változatlan maradt az elmúlt egy évszázadban, még
ha az orvostudomány és az alkalmazott technológia szédítő ívű
fejlődésen ment is keresztül.

Visszasietett a pihenőbe, hogy átöltözzön. Még most is rengeteg
feladat állt előtte, túl a viziten és a saját páciensek meglátogatásán.
Most, hogy az M&H lezárult, igyekezett utolérni magát, ezért
keményen hajtania kellett, ha hat óra tájékán el akarta hagyni a
kórházat. Abban reménykedett, hogy még edzés előtt eljuthat
Avához, így, mire ő lezuhanyozott, készen is állt az ünnepi
lakomával.

Szinte ugyanabban a pillanatban, amikor átsietett az öltözőbe,
üzenet érkezett a telefonjára. Nem tudta, ki írhat rá – az üzenetek
túlnyomó része a kórházi tabletjére érkezett –, ezért elővette a
telefonját, és örömmel nyugtázta, hogy Ava kereste. Izgatottság és
megkönnyebbülés keverékével nyitotta meg az üzenetet.

Azután megtorpant, ahogy korábbi jókedve is egyetlen pillanat
alatt elpárolgott. Alig hitt a szemének; többször is el kellett olvasnia
a szöveget. Néhány napra el kell mennem. Majd írok, ha megjöttem.

Lerogyott egy padra, ahol továbbra is kezében szorongatta a
telefonját, és döbbenten meredt maga elé. Egyszerűen nem értette,
hogyan lehet Ava ennyire érzéketlen; hogyan rázhatja le egy ilyen
semmitmondó üzenettel. Az adott körülmények között ez
kimerítette a kegyetlen bánásmód fogalmát. Avából láthatón
hiányzott az empátia, ám ez sem tette kevésbé szívtelenné az
üzenetet. Azonnal felmerült a kérdés: milyen régóta tudott Ava erről
a kis kirándulásról. Lehetséges, hogy történt valami
lobbivészhelyzet? Létezik egyáltalán ilyesmi? Őszintén remélte,
mert máskülönben Avának akkor azonnal szólnia kellett volna
neki, ahogy tudomást szerzett róla.

Ahogy végiggondolta a váratlan fejleményt, az is tudatosult
benne, hogy Ava jó néhány napra elutazhatott, hiszen több mint
egy hete, még a hétvégén is megállás nélkül dolgozott. Eddig ez
még nem tűnt fel neki, hiszen természetszerűleg ő is minden napját
a kórházban töltötte; csak most gondolt bele, hogy Ava öt napnál
többet sosem dolgozott egyhuzamban. De ha előre tudott az
utazásról, miért nem közölte vele?

– Csakis vészhelyzet lehet – mondta ki hangosan, ahogy hiába
próbálta lecsendesíteni háborgó lelkét. – Biztosan sietnie kellett, de



majd elmondja, mi történt. – Bárhogy igyekezett túllendülni a
dolgon, nem sikerült. Mennyivel könnyebb lett volna, ha Ava bármi
jelét adja valamilyen érzelemnek – már néhány szó is a világot
jelentette volna.

Sebzett önérzetének meggyógyítására előállt egy másik
lehetséges magyarázattal is: miután Ava oly sok időt áldoz a
közösségi médiára, talán fel sem ötlött benne, mennyire
részvétlennek fogja találni a viselkedését. Annyira a virtuális
világban élt, ahol az ilyen gesztusoknak nincs semmi jelentősége,
hogy teljesen érzéketlenné vált a valós emberi érzések nüánszaira.
Saját bevallása szerint minden szabadidejét egy olyan világban
töltötte, ahol bármit elintézett egyetlen kattintással, s ahol egy
interakció nem járt következményekkel. Ha belegondolt, milyen
bensőséges pillanatokat osztottak meg együttlétük alatt,
egyszerűen nem hitte el. Hogy tudatosan így felzaklatta volna.
Csakis figyelmetlenség lehetett a részéről.

Erős késztetést érzett, hogy tegyen valamit, ne csak ücsörögjön,
amíg teljesen belesüpped az önsajnálatba. Felpattant, sietve
átöltözött. Eldöntötte, hogy a mosodába is elugrik, keríteni egy
frissen tisztított és vasalt köpenyt. Mindig a munkába temette
bánatát. Leslie távozása után is.

Tizenöt perccel később már a sebészeten járt, hogy a szokott
időpontnál jóval korábban megkezdje a délutáni vizitet. Pezsgett az
energiától, minden rezidenstől a maximumot követelte – ez esetben
különösen alapos és részletes esettanulmányt ÍI kórtermekben fekvő
összes páciensről. Az alkalmat kihasználva minden esetnél felidézte
a legfrissebb kapcsolódó eredményeket, ily módon egész kis
tudományos konferenciát kerített a délutáni vizitből.

Miután végeztek, felkereste saját pácienseit, akikkel hosszasan
elbeszélgetett a lábadozásukról és későbbi terveikről hármójukat
haza is engedte –, majd meglátogatta azt a két beteget, akiket
másnap délelőttre írtak ki műtétre. Mindkettőjüket az állam
nyugati részéből szállították át ide, ahol a helyi kórházakban
ugyan megműtötték őket, de mindkét beavatkozást elszúrták, ezért
most itt kellett orvosolni a károkat.

Miután a sebészeten nem maradt több munka, ezután jobb
híján visszavonult a helyére, a sebészeti rezidensprogram irodájába.
Miután már jócskán elmúlt öt óra, szerencsére üresen találta a



helyet. Azt tervezte, hogy beleolvas a szakirodalomba és felkészül a
holnapi lapszemlére, ám mielőtt még előbányászta volna a
kapcsolódó cikkeket, jobb ötlete támadt. Az Annals of Surgery
helyett inkább rákeresett a Brazos Egyetemre.

Impozáns weboldal fogadta, több mint kétszáz fotóval a vörös
téglából, betonból és üvegből épült modern tömbökről. Meglepve
látta a hatalmas gyepszőnyegeket, miután mindig is sivatagként
képzelte el Texas nyugati részét. Látta a várost körülölelő sík
vidéket és a horizonton túl, a végtelennek tűnő eget. Még sosem járt
Texasban, és a képek láttán sem érzett kísértést erre. Nem rajongott
az utazásért. Dél-Karolinánál délebbre még sosem járt, ott is még
tizenévesen.

Ezt követően megkereste a Brazos Egyetem Egészségügyi
Központjának oldalát. A klinika még az egyetem többi részénél is
modernebbnek tűnt, ami arra utalt, hogy csak nemrég épülhetett.
A weboldalon belül a 2013-ban nyílt WestonSim Center külön
szekciót kapott, mint a világ első számú robotikai-szimulációs
gyógyászati oktatási központja. Amikor rákattintott a linkre és
meglátta a szikrázóan új épület üveghomlokzatát, majd elolvasta a
csaknem 3000 négyzetméteres behemótról közölt rövid leírást,
egyet kellett értenie a jellemzéssel. Az intézményt nem is lehetett
egy napon említeni a BMH központjával, amit a helyhiány miatt a
Wilson épület alagsorában helyeztek el. A belső terekről készült
fotók még inkább lenyűgözték a hihetetlen valósághű és minden
szempontból működőképes két műtővel, szülőszobával, többágyas
intenzív osztállyal és három sürgősségi szobával. Könnyedén
elképzelte itt Avát, amint éppen elsajátította az anesztéziás
eljárásokat – beleértve a malignus hipertermia szindróma kezelését.

Utánajárt annak is, hogy a kórház és az egyetem rendelkezik-e
az illetékes akkreditációs szervezetek bizonyítványaival.
Rendelkezett, beleértve a felsőfokú gyógyászati képzést felügyelő
akkreditációs tanács engedélyeit is. Ez igazolta, hogy az orvosi
egyetem és a rezidensképzés mindenben megfelel az előírásoknak.

Miután több órán át lázas tevékenységbe merült, s csakis a
munkával tudta elterelni a gondolatait, végül az órájára pillantott.
Fél nyolcra járt, de Avától az elmúlt órákban sem kapott újabb
üzenetet. Fájdalmas beletörődéssel vette tudomásul, hogy nem is
fog hallani felőle. Ezzel a kurta, lényegre törő üzenettel kellett



beérnie, amíg csak haza nem jön.
Felállt az asztalától, ahogy kezdett erőt venni rajta a kivételes

fáradtság, rosszkedv és zavarodottság. Azóta nem érezte magát
ilyen pocsékul, mióta Leslie Brooks elköltözött és magára hagyta
abban a lecsupaszított lakásban. Nem tudott dűlőre jutni,
hazamenjen-e, vagy inkább aludjon az egyik ügyeleti szobában.
Talán nem ad ügyeletet, de tudta, hogy akad számára egy hely, ha
szívesebben maradna. S miután hiába próbált értelmes döntésre
jutni, alapértelmezésben maradt a kórházban.
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Miután a szerda, csütörtök és péntek éjszakát ügyeletben töltötte a
Stanhope Pavilionban, szombat délután – miután minden létező
kórházi tevékenységet kimerített – végre elérkezettnek látta az időt,
hogy hazatérjen a lakásába. Addigra az összes olyan feladatkört
ellátta, ami vezető rezidensként hozzá tartozott: két hétre előre
felkészült a tudományos előadásokra és a lapszemlékre, továbbá
egész augusztus és szeptember hónapra elkészítette a rezidensek
munkabeosztását.

Hirtelen támadt buzgalmában messze többet elvégzett, mint
azt lehetségesnek gondolta, mostanra azonban kifogyott a
teendőkből, és kezdte úgy érezni, hogy a többiek kinézik a
kórházból. A helyzetet tovább rontotta, hogy az ügyeletet vezető
rezidens csütörtök és péntek este is kérdőre vonta, mit keres a több
hálóhelyiségből álló ügyeletespihenőben. Egyértelmű módon
mindkét rezidens úgy értékelte, hogy a jelenlétével megkérdőjelezi
a hozzáértésüket. Noah mindkettőt megnyugtatta azzal, hogy
remekül végzik a munkájukat, de valamiért olyan érzése támadt,
hogy nem hisznek neki.

Mindeközben Ava egyetlen szóval sem üzent. Hiába remélte,
hogy majdcsak ír valamit, pénteken el kellett fogadnia, hogy ez
nem fog megtörténni. Az elmúlt három napban többször is vitába
szállt önmagával, de végül mindig a büszkesége győzött, ezért nem
írt neki, és fel sem hívta. Úgy érezte, miután ő lépett le, neki is kell
megkeresnie. Jelen körülmények között a maradék önérzetét is
felélte volna, ha ő kezdeményezi a kapcsolatfelvételt.

A hazatérés a legkisebb mértékben sem javított a kedélyén. A
lakás a szokottnál is sivárabbnak és üresebbnek tűnt, amitől csak
még magányosabbnak érezte magát, s még inkább hiányolta Avát.
A helyzet ugyanakkor rákényszerítette, hogy feltegye magának a
kérdést: viszonzásra találnak-e az érzései. El sem tudott képzelni



olyan szituációt, amikor egy ilyen pár szavas üzenettel elintézte
volna a másikat, bár Ava mentségére fel kellett hoznia, hogy
kivételes és hihetetlenül motivált személy, aki nyilvánvalóan
egészen más háttérből érkezett: középiskolás korában tragikus
körülmények között elveszítette az apját, hogy a kútba esett
házasságáról már ne is beszéljen. Tudta, hogy ezeket a
körülményeket éppúgy nem hagyhatja figyelmen kívül, mint
kamaszos rajongását a közösségi média iránt.

Ahogy Avára és egoizmusára gondolt, eltűnődött: vajon a
közösségi média teszi önimádóvá az embereket az önfényezésre
felkínált lehetőségekkel, vagy inkább a nárcizmusra hajló emberek
vonzódnak a közösségi médiához ugyanezért? Tudta, hogy a
nárcisztikus személyek kórisméjéhez hozzátartozik az együttérzés
hiánya, ami Ava esetében a velős üzenetekben és a kommunikáció
teljes hiányában mutatkozott meg. Amennyiben a közösségi média
tette ilyen egocentrikussá Avát, talán még reménykedhetett abban,
hogy nem is sejti, mekkora nyomorúságot okoz neki, és őszinte
megbánást tanúsít majd, ha szembesíti ezzel.

Miután nem akadt jobb dolga – s úgy gondolta, hogy ezáltal
legalább közelebb kerülhet Avához –, bekapcsolta öreg laptopját, és
felkereste Gail Shafter oldalát. Legnagyobb megrökönyödésére
azonnal szembesült a ténnyel, hogy Gail pénteken felrakott egy
posztot – Ava tehát talált elég szabadidőt a közösségi médiára,
mégsem érzett késztetést arra, hogy legalább egy rövid szöveges
üzenetet küldjön neki. A poszt szerint Gail „OMG fantasztikusan”
érezte magát Washingtonban, amit az Aváról készült vadonatúj
szelfik is igazoltak, melyeken baseballsapkában pózolt hol a
Lincoln-emlékmű, hol az Afroamerikai Történeti Múzeum előtt.
Legalább abban biztos lehetett, hogy Ava tényleg Washingtonba
utazott lobbizni. Miután rákattintott a képre – ami tökéletesen illett
volna a dolgozószobában látott társai közé –, Gail Shafter rajongói
oldalát kereste fel, ahol megkönnyebbülten látta, hogy Avának
legalább a szépségápolási tanácsokra nem maradt ideje.

Miután visszatért a kezdőoldalra, újraolvasta a posztot, ami
jobbára arról szólt, milyen király ez a város: mennyi mindent lehet
itt csinálni, s közben milyen híres politikusokba botlik az ember –
Gail listába is szedte az általa látott híresebb példányokat. Noah
beleolvasott a kommentekbe is. Meglepte, milyen sokan reagáltak



egyetlen nap alatt: máris kilencvenkét lájk és csaknem negyven
hozzászólás érkezett. Utóbbiakban, lehettek bármily banálisak,
ráismert a paradox sajátosságra, hogy egyszerre tükrözik a
hozzászóló egyéniségét és a csordaszellemet. Sokszor a
kommentekre is érkeztek válaszok, sőt a válaszokra újabb
válaszok. Noah-ban szemernyi kétely se maradt afelől, hogy a
virtuális világ dialógusai egészen mások, mint a való világé.

Azután hitetlenkedve és nevetve csóválni kezdte a fejét. Feltűnt
neki, hogy az egyik különösen hízelgő hozzászólás Melanie
Howardtól érkezett, ami azt jelentette, hogy Ava időt szakított a
saját posztja kommentelésére is. Amire Gail Shafter persze
válaszolt, és az egekig magasztalta Melanie-t. Ha nem ismeri
jobban, eszetlen lájkvadásznak hitte volna Avát.

Fokozódó érdeklődéssel kezdett kattintgatni a Gail posztját
kommentelő különféle felhasználók oldalára: beleolvasott a
posztjaikba, megnézte az általuk kedvelt csoportokat, rákattintott a
barátaikra. Mintha magányos űrutazásra indult volna egy
végtelen, szüntelenül táguló univerzumban. Eközben mindenféle
kommentekbe botlott, melyek tárgya éppúgy lehetett valami friss
hír, mint a Facebook reklámozási politikája.

Minthogy Gail Shafter és Melanie Howard egyaránt Avához
tartozott, el kellett tűnődnie azon, hogy léteznek-e további profiljai,
s ha igen, miért éri meg neki ez a rengeteg erőfeszítés. E
gondolatmenetet követve még az is megfogalmazódott benne,
hogy az általa látott felhasználók közül talán senki sem létezik a
való világban. Honnét tudhatná?

Ahogy visszatért Gail Shafter oldalára, elnézte a legutóbbi
poszt hozzászólóinak nemi összetételét. Meglepve látta, hogy a
férfiak és nők aránya szinte kiegyenlített. Valamiért azt hitte, A nők
lesznek többségben. Azon kapta magát, hogy a kommentekhez
tartozó bélyegképeket nézegeti, miközben tudatosul benne, hogy
akik nem egy háziállat vagy kisbaba képe mögé bújnak, azok a
húsz és negyven év közötti sávba esnek – mígnem megakadt a
szeme egy ismerősön: Teresa Puksaron, akinek a nevével először
akkor találkozott, amikor utoljára látogatott Gail Shafter oldalára.
Rákattintott a fotóra, hogy eljusson a lány oldalára. Miután futó
pillantást vetett arra a sikamlós fotóra, végigböngészte a lány
barátait, és nyomban észrevette, hogy alig vannak az ő



korosztályából. Értetlenül meredt az oldalra. Vajon Teresa szülei
tudták, mit művel a lányuk a közösségi médiában?

Ahogy egyre több időt töltött Ava virtuális világában,
óhatatlanul is megfogalmazódott benne a kérdés, hogy kicsoda
valójában Ava London. A kapcsolatuk előtt valóban a közösségi
média világa pótolta számára a valós idejű és terű emberi
kapcsolatokat? Ava maga utalt erre, valahogy mégsem tudta
elhinni, ha összehasonlította az együtt töltött három izgalmas hetet
és mindazt, amit az internet az emberi kapcsolatok helyett kínált.
Vagy ha mégis, ez felvetett egy még aggasztóbb következtetést. S
ha tévedett? Ha csak ő hiszi azt, hogy bármi is történt közöttük?
Úgy tűnt, Ava számára a „szerelembe” bőven belefér, hogy minden
előzetes figyelmeztetés nélkül elrepüljön; még annyit se mondjon,
hogy „bocs, de mennem kell” vagy „hiányozni fogsz”. Nem is
beszélve arról, hogy mutathatna egy kis hálát, amiért ennyi
fáradságot szánt arra, hogy tisztázza az M&H Konferencián.

Tekintete hirtelen felemelkedett a laptopról és az ablakra
szegeződött, amint egy még felkavaróbb gondolat tudatosult
benne. S ha az egész kapcsolatuk csak ámítás? Ha Ava egyszerűen
kihasználja őt, hogy megóvja az M&H Konferenciák viharaitól,
mert abban az irracionális félelemben él, hogy bármikor
kirúghatják az álommelójából?

– Ez nem lehet – mondta ki határozottan. Amint az ötlet
felbukkant benne, el is vetette mint saját érzelmi
bizonytalanságának szánalmas emlékeztetőjét. Még sosem
találkozott Avánál nyíltabb és odaadóbb nővel, aki ráadásul
ennyire jól érezte magát a bőrében. Csakis őt magát minősítette, ha
azt feltételezte, hogy egy ilyen bensőséges kapcsolat mögött hátsó
szándékok lappanghatnak.

De akkor miért bámult még mindig üres tekintettel az ablakra,
s engedett magában egyre nagyobb teret a kételynek, főként a
közelmúltban történt három haláleset és Ava ezekben játszott apró,
mégis meghatározó szerepe kapcsán? A Vincent – ügyben
csakugyan gondosan kikérdezte a pácienst arról, hogy betartotta-e
az étkezési előírásokat, s hogy volt-e bármilyen emésztési
problémája a sérvéhez kötődően? Kritikusan kiértékelte az
alkalmas anesztéziai módszereket, vagy csak vakon teljesítette dr.
Mason asszisztensének elvárásait? A Gibson-esetnél tényleg



meggyűlt a baja a videolaringoszkóppal, vagy csak az okozta a
problémát, hogy a páciens feje megállás nélkül mozgott a
szívmasszázstól? De akkor miért nem alkalmazott gégemetszést?
És a Harrison-műtét során haladéktalanul lekapcsolta az
anesztéziás szert, vagy valóban volt némi késedelem, ahogy a
műtős nővér állította?

Amint ezek a kérdések felszínre buktak, önkéntelenül eszébe
jutott Ava reakciója, amikor megemlítette neki a nővér
megjegyzését. Az emlék mosolyt csalt az arcára. Ava kipirult az
indulattól, és hosszas monológba kezdett a malignus
hipertermiáról, hogy szinte letaglózza az alapos szakmai tudásával.
Még azt is megemlítette, hogy vélhetően az altatásnál használt gáz
okozta a végzetes szimptómákat, ezért biztosan lekapcsolta abban
a pillanatban, amint gyanakodni kezdett. Azt is elmondta, mi
keltette fel a figyelmét – tett valami ezoterikus kijelentést a
széndioxiddal kapcsolatban, amire már nem emlékezett.

Csakis a saját megnyugtatására visszatért a laptopjához, és
rákeresett a malignus hipertermiára. Néhány perc alatt kiderült,
hogy Ava jól tudta: feltehetően az izoflurán okozta a tragédiát.
Miután azt állította, hogy a WestonSim Központban, a Brazos
orvosi egyetemén tanult erről a szindrómáról, visszatért az ő
weboldalukra, és újraolvasta a rendelkezésre álló anyagokat.
Ezúttal is lenyűgözték a látottak, főként, ha belegondolt, milyen
hasznossá válhat a szimulációk során megszerzett tudás a
mindennapi klinikai gyakorlatban. Arra gondolt, fel is hozza a
kérdést a Sebészrezidensi Tanácsadó Testület legközelebbi ülésén.
Valóban eljött az ideje, hogy a BMH-ban is egy rangjához illő
szimulációs központ működjön.

Miközben a WestonSim Központról közölt képeket nézegette,
megcsörrent a telefonja. A remény óhatatlanul újjáéledt a szívében,
ahogy kapkodva előhalászta a telefonját, de csalódnia kellett, nem
Ava kereste. Leslie Brooks hívta a FaceTime-on, ahogy szokás
szerint minden második hónapban és mindig szombat délután.
Egy pillanatig a telefonra meredt, míg próbálta eldönteni, hogy
felvegye-e. Annyira csalódott volt, amiért nem Ava hívta, hogy attól
tartott, Leslie menten észrevenné, és ez nagy igazságtalanság lenne
vele szemben – de amúgy sem akarta hallani, milyen csodás az élet
New Yorkban, sem hogy milyen boldog a vőlegényével, aki



mindennel elhalmozza. Okkal gondolta, hogy ettől csak még
magányosabbnak érezné magát, az ötödik csengetésre mégis
megenyhült és fogadta a hívást. Elvégre éppen ez hiányzott neki a
legjobban – a társaság.

Nekitámasztotta a telefont a laptopnak. Leslie szokás szerint
csak úgy sugárzott. Tudta, hogy minden hívás előtt gondosan
beállítja a frizuráját és kisminkeli az arcát. Miután köszöntötték
egymást, Leslie tapintatosan megjegyezte, hogy úgy fest, mint
akire ráférne egy kiadós alvás. Egyetértett vele, miután az elmúlt
napokban egyszer sem aludt négy-öt óránál többet.

– Ez nevetséges – csóválta a fejét. – Most már te vagy a főnök.
Másokat kéne dolgoztatnod, nem neked csinálnod mindent.

– Nem azért nem tudtam kialudni magam, mert olyan sok a
dolgom. – Noah úgy döntött, elmondja az igazat. Vágyott az
együttérzésre, és az egész világon egyedül Leslie-nek sírhatta el a
bánatát, aki jól ismerte minden gyengéjét. – Találkoztam valakivel,
és az elmúlt három hétben nagyon közel kerültünk egymáshoz.

– Ez nagyszerű! – lelkendezett Leslie habozás nélkül. – Ki az,
ha szabad kérdeznem?

– Egy kolléganő. – Szándékosan fogalmazott ilyen ködösen. –
Ő is orvos, és épp olyan elkötelezett, mint én.

– Kezdetnek nem rossz. Szerintem jól ki fogtok jönni, csak nem
tudom, lesz-e majd időtök a kórházon kívül is találkozni, ha
ugyanolyan elfoglalt, mint te.

– Az orvosi karhoz tartozik, szóval sokkal kiszámíthatóbb a
munkaideje. Az én beosztásom még mindig problémás, de ő
tökéletesen megérti, hogy muszáj többet vállalnom.

– Most már értem, miért festesz úgy, mint egy alvajáró –
nevette el magát Leslie. – Ez nem az a Noah, akit az utolsó néhány
évünkben ismertem…

Noah is felnevetett, ahogy tudatosult benne Leslie célzása.
– Egyáltalán nem azért vagyok alvajáró. Úgy érzem, máris

lapátra tettek, pedig kezdtem azt hinni, hogy ezúttal minden
mesésen alakul.

– Ha jól gondolom, és tényleg a véleményemre vagy kíváncsi,
akkor részletesebben is be kell avatnod.

Noah, amilyen nyíltan csak tudta, leírta Avával ápolt
kapcsolatát. Azt is elárulta, mi okozza legújabb válságát, bár



személyiségvédelmi okokból elhallgatta Ava nevét, szakterületét,
élettörténetét és jelenlegi tartózkodási helyét. Leginkább azért kérte
ki Leslie véleményét, mert azt remélte, hogy többet lát bele Ava
rádiócsendjébe, mint kellene, és azt hallja majd tőle, hogy Ava
nemsokára visszatér hozzá, azután minden olyan lesz, mint régen.
Sajnos, csalódnia kellett.

Amikor végzett a rövid monológgal, Leslie sokáig meredten
nézte és csak ingatta a fejét.

– Szóval? – sürgette Noah. – Nincs semmi mondanivalód?
– Nem tudom, mit mondhatnék – sóhajtott fel Leslie. – Azt

tudom, mit akarsz hallani.
– Azt én is tudom, mit akarok hallani, de most arra van igazán

szükségem, hogy őszintén megmondd a véleményed.
– Oké. – Leslie rámutatott, mintha készülne kioktatni. – De

aztán nem rám fogsz haragudni, ugye?
– Esküszöm. – Noah előre érezte, mi következik, és

legszívesebben kinyomta volna a telefont.
– Azt tanácsom, hogy légy ezzel a nővel nagyon-nagyon

óvatos. Ha valaki kétszer is minden előjel nélkül eltűnik az
életedből, miután gyakorlatilag már együtt éltek, még ha csak
néhány hete is, az hosszú távra nem ígér semmi jót. Az pedig
egyenesen bizarr, ha azután teszi ezt, hogy komoly erőfeszítését
teszel az érdekében. Azt mondanám, ez egy manipulatív kis dög,
ha pedig valóban az, akkor ráadásul személyiségzavaros is.
Semmiképp se gondolnám, hogy normális, ha valaki már egy
kapcsolat elején így viselkedik. Tényleg nem akarok okoskodni –
tette hozzá Leslie –, csak a bevezető pszichológiai kurzust
végeztem el, de azt se szeretném, ha sérülnél ebben az, egészben.

– Jól gondoltad, tényleg nem ezt akartam hallani. – Noah
elfordította a tekintetét. Egy pillanatig rá se tudott nézni Leslie
önelégült arcára, ráadásul úgy gondolta, hogy elhamarkodott
következtetéseket vont le, miközben nem ismeri Ava életének sok
fontos részletét, amit jobbnak látott elhallgatni előle.

– Én csak próbálok a lehető legőszintébb lenni – védekezett
Leslie. – Az alapján, amit elmondtál, ennyire telt. Remélem, nincs
igazam. Amúgy például azt se mondta el, hová tűnt ezen a két
alkalmon, amikor faképnél hagyott. Vagy tudod?

– Nagy általánosságban – bólintott Noah. – Mellékesként a



táplálékkiegészítő gyáraknak lobbizik.
– Hát, ez remek. – Miután évekig éltek együtt, Leslie pontosan

tudta, milyen lesújtó véleménnyel van az évi harmincnégymilliárd
dolláros varázsbogyóbizniszről. Még csoda, hogy nem nevette ki,
amiért egy lobbistával randizik. – És hová ment?

– Mindkétszer Washingtonba. – Noah arra gondolt, hogy
tényleg ideje lenne letenni. A Leslie-vel folytatott beszélgetéstől, ha
lehet, még pocsékabbul érezte magát. Volt barátnője mintha rá
akart volna erősíteni a legszörnyűbb félelmeire.

– Az alapján, amiket elmondtál, önmagában vett ellentmondás,
hogy egy elkötelezett orvos a táplálékkiegészítő iparnak dolgozzon
– vélte Leslie. – Persze biztos imádják. A szakmaisága hitelesebbé
teszi őket, még ha nem is szolgálnak rá.

– Ebben igazad van. Amennyire látom, sok mindenben
számítanak rá. Nincs olyan este, hogy ne hívnák legalább egyszer,
és egész vagyont fizetnek neki. A klinikai fizetéséből sosem
engedhetne meg magának egy ilyen házat, se az egzotikus
utazásokat. Nyilván nem a semmiért kap ennyit. Kivételesen okos,
vonzó és közvetlen, jó a humorérzéke, ráadásul
táplálkozástudományból szerzett diplomát, végzett orvos és a
BMH karának tagja. Még az is lehet, hogy a politikusok egyedül
miatta nem változtatnak az 1994-és törvényen, ami teljesen
felszabadítja az iparágat az FDA felügyelete alól. Legalábbis ő ezt
mondja.

– Úgy tűnik, megütötték vele a főnyereményt. Bárcsak
ugyanezt mondhatnám rólad is. A saját érdekedben azt javaslom,
lassíts és legyél nagyon óvatos. Ne engedd, hogy a vágyaid és az
érzéseid elhomályosítsák az értelmedet.

– Hálás köszönetem, anyuci – felelte Noah csepegő gúnnyal,
noha tudta, hogy Leslie-nek minden valószínűség szerint igaza van.
Nem is tudatosult benne, mennyire hiányzik az éleiéből a szerelem,
mielőtt találkozott Avával.

– Te akartad, hogy őszinte legyek – vonta meg a vállát Leslie.
Miután végeztek a hívással, Noah elégedetlensége és

tehetetlensége jeleként az elnyűtt kanapéra hajította telefonját. A
beszélgetés nem úgy alakult, ahogy remélte, sőt rávilágított Ava
kiszámíthatatlan személyiségének egyéb jeleire is, például a
kontrasztra kiváló emberismerete és a kórházban mutatott



aszociális viselkedése között. Mint kiderült, Ava egyáltalán nem
túlzott, amikor azt mondta, hogy előnyben részesíti a közösségi
médiát a valódi emberi kapcsolatokkal szemben. Ahogy
összemelegedtek, látnia kellett, hogy Ava rajta kívül senkivel sem
ápol kapcsolatot a kórházban. Ez eleinte még hízelgett is neki – sőt
hasonlóságuk jelének tudta be –, idővel azonban kezdte felismerni
a különbségeiket. Ő, ha felületesen is, de barátságos volt
mindenkivel, Ava azonban senkit sem engedett három lépésnél
közelebb. Ezen a nyomvonalon haladva eszébe jutott még valami:
az elektronikus beteglap bejegyzései Vincent, Gibson és Harrison
esetében. Már elsőre is sajátosnak tartotta Ava szintaktikáját, amit
annak tudott be, hogy Nyugat-Texasban tanult, nem pedig
valamelyik patinás orvosi egyetemen.

Felállt, hogy megkeresse a telefonját. Szinte azt kívánta, bár
visszahívná a kórház valami ürüggyel. Szombat este hét óra volt, és
egyszerűen nem tudott mit kezdeni magával. Lehetne még ennél is
szánalmasabb? Életében először még az orvosi szaklapok
követésével is utolérte magát. Végső kétségbeesésében úgy döntött,
leugrik a népszerű Toscanóba, ahonnét oly sok este hozta el közös
vacsorájukat. Talán mire odaér, meg is éhezik. Talán még bele is
botlik valakibe, aki hajlandó beszélgetni vele.
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Bármennyire is utolérte magát, azért sikerült az egész vasárnapot a
kórházban töltenie. Akadt néhány érdekes sürgősségi eset: egész
csapat kerékpárost meg kellett műteni, miután egy nyugdíjas autós
– aki állítólag nem látta őket – egyszerűen behajtott közéjük.
Ezután végigolvasta a sebészeten fekvő összes páciens elektronikus
beteglapját, elejétől a végéig, ahogy korábban egyszer sem.
Megdöbbentették és felkavarták az így felszínre került kisebb
problémák, ezért kör e-mailt küldött minden érintettnek, hogy a
továbbiakban tanúsítsanak nagyobb odafigyelést az
adminisztráció iránt.

Épp végzett a sebészeten dolgozó rezidensek hétfői
beosztásával, amikor telefonja életre kelt a zsebében. Ahogy
elővette, meglepve látta, hogy Ava írt neki. Ezúttal is ugyanolyan
tömören fogalmazott, mint a szerdai üzenetben. Csupán ennyit írt:
Hazajöttem. Fáradt vagyok, de gyere át, ha akarsz.

Noah néhány percig meredten nézte a nyolc szót. Tényleg nem
tudta, mit gondoljon róluk. Semmi érzelemnyilvánítás, csak egy
szenvtelen meghívó. Csupán az a kérdés, hogy elfogadja-e, s ha
igen, mikor? Végül úgy döntött, elmegy, de észben tartja Leslie
figyelmeztetését és saját rossz előérzetét. Hogy hasonlóan
közömbösnek tűnjön, s ezzel megőrizze megtépázott önérzetének
maradékát, csak ennyit válaszolt: Nemsokára végzek. Majd beugrom.
Miután többször elolvasta és kellően érzéketlennek találta az
üzenetet, lenyomta a küldés gombot.

Szinte azonnal megjelent egy felemelt hüvelykujjat mintázó
ikon.

Nem törte magát, hogy minél előbb Avához érjen. Befejezte a
kiírást, azután meglátogatta négy saját páciensét, közöttük azt,
akit másnap reggel kellett megoperálnia. Mire felkocogott a
lépcsőkön és becsengetett Avához, már negyed ötre járt.



Az ajtó kinyílt, ő belépett az előtérbe. Avát semerre sem látta, de
néhány perc múlva felbukkant a lépcsősor tetején. Sietős léptekkel
indult lefelé.

– Hé! – kiáltotta már messziről, önfeledt örömmel. Fekete
jóganadrágot és ujjatlan felsőt viselt. Pillanatnyi habozás nélkül
arcon csókolta, mintha minden a legnagyobb rendben lenne;
mintha nem történt volna semmi. – Bocs, a gépnél ültem…

– Nem kell szabadkoznod.
– Örülök, hogy ideértél, még mielőtt ráültem volna a

szobabiciklire. Nincs kedved velem edzeni? Az edzőm nem ért rá…
– Azt hiszem, passzolok. – Noah Avánál hagyta az

edzőruháját, de semmi kedvet sem érzett a testmozgáshoz.
– Lejössz velem a konditerembe, vagy inkább fent vársz a

dolgozószobában?
– Lejövök, ha nem baj.
– Miért lenne baj? – ráncolta a homlokát értetlenül Ava.
– Nem is tudom – felelte Noah az igazsághoz híven. Azt se

tudta, miért kérdezett rá. Ava teljesen kibillentette az
egyensúlyából. Nem igazán tudta, mit várt tőle, de azt semmiképp
sem, hogy ilyen szokványosan viselkedjen.

Ava oldalt billentette a fejét, úgy fürkészte az arcát.
– Minden rendben? Kicsit… nem is tudom… fura vagy.
– Talán mert furán is érzem magam – vallotta be Noah.
– Miért? Történt valami?
Noah zajosan kifújta a levegőt.
– Egyetlen szó nélkül faképnél hagytál, Ava. Három-négy

napra egyszerűen eltűntél. Szerinted nincs okom rá, hogy furán
érezzem magam?

– De hát ez nem igaz! – nyomta meg a szót Ava. – Mi a
csudáról beszélsz? Rád írtam, hogy elmegyek.

– Rám írtál, igaz. Odavetettél néhány szót, és kész.
– Sietnem kellett. Hívtak Washingtonból, hogy haladéktalanul

repüljek oda. Amint megtudtam, írtam neked, hogy tudd, hol
vagyok.

– Azután napokig nem hallottam felőled – panaszolta fel Noah.
– Mintha te válaszoltál volna az üzenetemre – fortyant fel Ava.

– Vártam is valami olyat, hogy „jó utat” vagy „sok sikert a
tárgyalásaidhoz”, de semmi. Átfutott az agyamon, hogy talán jót is



tesz majd neked egy lélegzetvételnyi szünet. Az igazat megvallva,
bármennyire összemelegedtünk, szerintem még szívességet is
tettem azzal, hogy hagytalak egy kicsit dolgozni. Önző módon
kisajátítottam minden szabadidődet.

Noah hitetlenkedve meredt rá. Tényleg csak saját magának
köszönheti a benne dúló érzelmi vihart? Ő az, aki alkalmatlan az
emberi kapcsolatokra, vagy inkább az azonnali üzenetküldő
technológiák fogyatékosak, amiért megnövelik az ilyen félreértések
esélyét? Próbált visszaemlékezni, miért is nem válaszolt az első
üzenetre, de nem talált jobb magyarázatot a gyerekes
sértődöttségnél.

– Tudtad, hogy valamikor Washingtonba kell utaznom –
folytatta Ava bosszús hangon. – Alig egy hete felhívtak azzal a
cikkel kapcsolatban, ami a The Annals of Internal Medicine-ben
jelent meg. Talán emlékszel, egy új vizsgálat eredményeit tették
közzé az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatban. Ne mondd, hogy
elfelejtetted…

– Nem felejtettem el.
– Akkor tudhattad, hogy nemsokára Washingtonba kell

utaznom, és meg is írtam neked, hogy elmegyek. Nem kell hozzá
agysebésznek lenni, hogy valaki összerakja a kettőt.

– Hát, talán túlreagáltam a dolgot…
– Azt mondd meg, miért nem írtál rám vagy hívtál fel? –

követelte a választ Ava.
– Talán tényleg kellett volna…
– Az tuti, hogy kellett volna, te seggfej.
– Annyira hiányoztál… – sóhajtott fel Noah.
Mosoly játszott Ava ajkán.
– Ez az első kedves dolog, amit hallok a szádból.
– Így is van. Tényleg nagyon hiányoztál.
Ava a nyakára fonta karját, hogy közelebb húzza magához.
– Kíváncsi vagy, mit gondolok? Szerintem túl sokat dolgozol.

Muszáj pihenned egy kicsit. Azt is gondolom, hogy egy merő
stressz vagy, és jobban tennéd, ha lejönnél edzeni. Csodákat
művelne veled.

– Talán igazad van – fogadta el Noah.
Fél órával később már mindketten a szobakerékpáron ültek,

melynek hatalmas kijelzőjén látni lehetett, hol tartanak éppen a



Tour de France-on. Ava jóval magasabbra állította az ellenállást, de
Noah már ezen sem lepődött meg. Tudta róla, hogy messze jobb
formában van.

– Volt valami dr. Masonnel, mióta elmentem? – kérdezte Ava
két lélegzetvétel között.

– Csak egyszer… beszéltünk… – nyögte ki Noah. Remélte,
hogy Ava nem veszi észre, ha több fokozatot is visszaállít A
kerékpáron. – Közvetlen az M&H után. Fröcsögött… szokás
szerint.

– Nem lep meg. Amúgy fantasztikusan kezelted ezt a  M&H-t
is. Hálás köszönetem.

– Szívesen. – Noah örült az elismerésnek, de ettől még
ugyanúgy azt kívánta, bárcsak üzent volna Ava, amíg
Washingtonban tartózkodott. – Igazából dr. Kumarnak kéne
hálásnak lenned. Rólam még soha senki nem mondott ennyi
szépet.

– Zavarba is jöttem…
– Pedig megérdemelted.
– Amikor dr. Mason a konferencia után odament hozzád,

mondott valamit velem kapcsolatban?
– Ami azt illeti, igen. Többé-kevésbé elismerte, hogy semmit

sem kezdhet veled, amíg más osztályhoz tartozol.
– Igazán? – kérdezte Ava látható örömmel. – Ez fantasztikus.

Mintha egy mázsás kő esne le a szívemről. Ezt meg kell
ünnepelnünk.

– Bár nekem is lenne okom ünnepelni – sóhajtott fel Noah.
– Attól tartok, emiatt csak még elszántabban próbál majd

kirúgatni engem. Szerinte én tehetek róla, hogy nem sikerült fogást
találnia rajtad.

– Jaj, ne már! Téged aztán végképp nem fognak kirúgni.
Mindenki tudja, milyen egy önimádó seggfej, és az M&H-a erre is
rátett egy lapáttal. Mindenki szerint te vagy a legjobb rezidens, aki
valaha dolgozott a BMH sebészetén. Én magam is hallottam ezt a
szóbeszédet…

– A szóbeszéd az csak szóbeszéd. Szép és jó, de a valóság
egészen más. Dr. Mason komoly befolyással bír a sebészeten; még
dr. Hernandez is a kötelességének érezte, hogy emlékeztessen erre a
kellemetlen tényre. Azt tanácsolta, próbáljak kijönni vele. Mintha



az csak úgy menne… Nem, egészen addig veszélyben vagyok,
amíg Mason ki nem pécéz magának valaki mást. Egyelőre én
vagyok az embere.

Noah minden előjel nélkül felhagyott a tekeréssel, és zajosan
lepattant a kerékpárról. Csatakos volt a verítéktől és lángolt minden
izomrostja.

– Mi az? – Ava egyetlen pillanatra se vett vissza a tempóból.
– Végeztem – közölte Noah. – Készséggel beismerem, hogy

nem vagyok formában. Ez még a jövő zenéje, de addig is: ki
vagyok bukva. Azért jólesett egy kis mozgás, nagy ötlet volt.
Sokkal nyugodtabbnak érzem magam, mint amikor idejöttem.
Lezuhanyozok és kerítek valami vacsorát, mire te is elkészülsz.

– Oké – értett egyet Ava –, de ne feledd, hogy néhány
talajgyakorlatom még hátravan a kerékpár után.

– Semmi gond. – Noah ingatag lábakon indult a legközelebbi
zuhany felé.



25

Július 30., vasárnap, 20.34

Miután megvacsoráztak, eltakarították a romokat s közben
elcsevegtek. Leginkább arról beszéltek, milyen látványosságokat
sikerült megtekintenie Avának Washingtonban. Ez az alkalom
abból a szempontból is különlegesnek számított, hogy most először
tudott időt szakítani a városnézésre. Noah bevallotta, hogy látta a
posztokat Gail Shafter oldalán, sőt még a hozzászólásokat is
elolvasta, hogy kiderítse, mi van vele.

– Csak rám kellett volna írnod – hajtogatta Ava. – Mindent
elmondtam volna. – Noah, érthető módon, nem is erőltette tovább a
kérdést.

Miután végzett a mosogatással, Ava a pultnak dőlt és
megtörölte a kezét.

– Számomra isten áldása volt ez a washingtoni kirándulás –
jegyezte meg. – A legutolsó M&H kiverte nálam a biztosítékot. Épp
az kellett, hogy egy kicsit eltűnjek a térképről. Nem könnyű
megemészteni, ha elveszítesz egy tizenkét éves fiút. Persze a
többiek halála is megviselt…

– Megértelek – bólintott Noah, ahogy kidobta a műanyag
dobozokat. – Számomra mindig is a gyerekgyógyászat lesz a
legnehezebb hivatás. Az élet nem mindig igazságos, ezt mindenki
tudja, de valahogy még igazságtalanabbnak tűnik, ha egy gyerek
a páciens.

– Ettől csak még inkább vágyat éreztem arra, hogy feladjam az
egész pályámat – sóhajtott fel Ava.

– Igen, ezt mondtad.
– Azután, míg távol voltam, eldöntöttem magamban, hogy ez

lesz a motivációm. Még keményebben fogok dolgozni az
anesztéziás AKM-en.

– Ez a legegészségesebb módja a tragédia feldolgozásának
értett egyet Noah. – A jó orvos minden esetből tanul valamit.



– Ezt a legutóbbi esetet egyedül azért könnyebb feldolgozni,
mert már nem kell aggódnunk az M&H kimenetele miatt.
Különben se hiszem, hogy bármit másként kellett volna csinálnom.
Dr. Mason nem tud belekötni semmibe, akármennyire is szeretne.

– Úgy legyen – bólintott Noah, de közben megint Dorothy
Barton megjegyzése járt a fejében, miszerint Ava nem kapcsolta le
időben az izofluránt. Természetesen nem akarta ezt újra felhozni,
de az emlék eszébe juttatott még valamit. – Azt mondtad, azért
tudtál ennyi mindent a malignus hipertermia kezeléséről, mert a
WestonSim Központban tanultál.

– Pontosan. Rengetegszer lefuttattam az MHS-programot. Ava
felakasztotta a konyharuhát a tűzhely fogantyújára.

– Távollétedben ellátogattam a WestonSim Központ
weboldalára. Lenyűgöző, az épület és a berendezés egyformán. A
BMH elbújhat mellette. Viszont amíg az oldalt böngésztem, feltűnt,
hogy a hely csak 2013-ban nyitott meg.

Noah és Ava néhány pillanatig meredten nézte egymást. A
levegőben összesűrűsödő feszültség kisüléssel fenyegetett.

– Szóval kételkedsz abban, amit mondtam – állapította meg
Ava.

– Nem kételkedek semmiben, csak feltűnt a dátum. Akkor már
mindketten a BMH-ban dolgoztunk.

Ava gúnyosan felnevetett.
– A központ 2013-ban költözött át az új épületbe. A robotok

már akkor megvoltak, amikor oda jártam, csak a főépületben.
Rendszeresen frissítették is őket. Ja, és tényleg gyakoroltam rajtuk.

– Ó. Ez mindent megmagyaráz.
– Egyéb kérdés a szakmai előéletemmel kapcsolatban? –

kérdezte kihívóan Ava.
– Nos, ha már itt tartunk, érdekelne, hogy rezidensként milyen

gyakran használsz videolaringoszkópot.
– Felteszem, ezt nem udvariassági kérdésnek szánod. Újra

felmerült ez a kérdés? Ezért akarod tudni?
– Nem, csak kíváncsi vagyok – legyintett Noah, mintha

ennyivel leszerelhetné Avát.
– Nem veszem be – közölte Ava, a hangjában határozott éllel. –

Mit akarsz ezzel? Mit akarsz sugallni?
– Semmit az égvilágon. – Noah kétségbeesetten próbált találni



valami épkézláb magyarázatot. – Csak azon tűnődöm, hogy az
aneszteziológiai programban is megvannak-e azok a különbségek,
mint a sebészetben.

– Netán arra célzol, hogy én képzettségem a Brazos
Egyetemen nem ér annyit, mit a te borostyánligás háttered?
Hihetetlen. Múlt hétfőn te magad mondtad, hogy az egész csak
mítosz, most meg kérdőre vonsz, amiért nem olyan proccos helyen
tanultam, mint te? Ez nem lehet igaz…

– A távollétedben felmentem az egyetem és a kórház
honlapjára, de csak azért, mert közelebb akartam érezni magam
hozzád. Hiányoztál. S teljesen lenyűgözött, amit láttam. Tényleg
fantasztikus hely lehet.

Ava telefonja ebben a pillanatban csörrent meg. Ava felkapta a
pultról, és megnézte a kijelzőt.

– Basszus, a főnököm az NSC-nél. Tájékoztatnom kell arról,
hogyan alakult a hétvége. Nem baj? Muszáj beszélnem vele, és ez
el fog tartani egy darabig. Sajnálom.

– Semmi gond – legyintett nagylelkűen Noah. Kicsit úgy érezte
magát, mint egy bokszoló, akit csak a csengő mentett meg a
kiütéstől. – Csináld csak, amit kell.

– Lehet, hogy egy órába is beletelik – figyelmeztette Ava, ahogy
a csengetés folytatódott. – Egy csomó képviselővel találkoztam,
plusz együtt vacsoráztam két nagyon fontos szenátorral, köztük
Orrin Hatchcsel.

– Csak nyugodtan. Addig én felmegyek a szobába. Van elég
könyv, majd lekötöm magam.

– Oké – bólintott Ava. – Megyek, amint tudok. – Lenyomta a
gombot, és füléhez emelte a telefont. – Tartsa egy pillanatra,
Howard. – Azután Noahoz, néma szájmozgással: – Várj meg.

Kacsintás.
Ahogy a főlépcső felé indult, Noah hallotta, amint Ava máris a

washingtoni Capital Grille-ben elköltött vacsoráról mesélt,
miközben a kiterjedt konyha étkezősarka felé indult. Nem is bánta.
Nem számított rá, hogy ilyen érzékenyen reagál a laringoszkópos
kérdésre, amikor ő csak azt szerette volna megtudni, milyen
gyakran fordul elő a rezidensképzésben. Vajon hogyan reagál
akkor, ha azt is tudja, mi minden jár még a fejében?

A dolgozószobában átforgatta a kávézóasztalon fekvő színes



albumokat, az útikönyvek és művészeti könyvek eklektikus
választékát. Végül kiválasztott egyet, ami a két műfajt egyesítette –
egy dísztokba zárt, Velence művészete és építészete címet viselő
kétkötetes kis remekművet –, ám alighogy leült, valami más jutott
az eszébe. Érkezésekor Ava azt mondta, hogy a számítógép mellől
kelt fel. Vetett egy pillantást az órájára. Még csak öt perc telt el,
mióta feljött a konyhából.

Letette a könyvet a zsámolyra, visszatért a folyosóra és
lekémlelt a főlépcsőn. Bárhogy hegyezte a fülét, nem hallotta Ava
hangját. A klíma alig hallható zümmögését leszámítva a házban
teljes csend honolt. Megtett néhány lépést, hogy belessen a
számítógépes szobába. A gép vélhetően be volt kapcsolva, csak alvó
állapotba került. Miután vetett még egy pillantást a lépcsőkre és
hallgatózott még egy sort, a legrövidebb úton a géphez sietett,
bármennyire tudta, hogy nem szabadna ezt tennie, egyszerűen
nem tudott uralkodni magán. Az, ahogyan Ava a rezidensi
képzésére vonatkozó kérdésre felelt, felszította benne a
kíváncsiságot, hogy megtudja, pontosan mire is terjedt ki ez a
képzés. Habár a tény, hogy felvették a BMH orvosi karába,
önmagában feleslegessé tett minden kutakodást, meg akarta
ismerni a részleteket. Az aneszteziológusrezidenseknek – ahogy a
sebészrezidenseknek is – kötelezően esetnaplót kellett vezetniük,
legalábbis itt a BMH-ban. Látnia akarta az övét, hogy
összehasonlítsa az esetek típusát és számát a BMH megszokott
értékeivel. A saját esetnaplóját egy Word-dokumentumban vezette
és folyamatosan frissítette. Gyanította, hogy Ava ugyanezt teszi, s
remélte, hogy ugyanezen a gépen.

A nyugtalanító gondolatok végül a tettek mezejére terelték,
hogy felélessze az alvó gépet. Könnyen ment: a biztonsági kód
helyére csak beütött hat darab egyest, miután már a legelső
látogatásán kiderült, hogy Ava nem bajlódik egyedi azonosítóval.
Arra számított, hogy keresgél kicsit a dokumentumok között, ezért
is lepődött meg, amikor a monitort kitöltötte egy befejezetlen levél,
mely Howard Beckmannek szólt a Táplálékkiegészítési Tanácstól.
Jobb meggyőződése ellenére olvasni kezdte. Először egy vastag
betűkkel kiemelt hivatkozás vonta magára a tekintetét az 1994-és
étrend-kiegészítési törvényről. Jól ismerte a törvényt – ez tette
lehetővé a profitra éhes gyártóknak, hogy kivonják magukat az



élelmiszer- és gyógyszerellenőrzési hatóság felügyelete alól.
Noah szörnyülködésére a levél arról szólt, hogyan indítsanak

politikai és személyes lejárató kampányt a kongresszusi képviselők
és szenátorok ellen, akik kifejezik a törvénnyel kapcsolatos
ellenérzéseiket, mert hatálytalanítani, de legalábbis alapvetően
módosítani kívánják a törvényt. Annyira belemerült az olvasásba,
hogy fel se tűnt neki, amikor Ava megjelent az ajtóban. Sem az,
amikor átcsörtetett a szobán és elnézett a válla felett.

– Mégis, mi a francot gondolsz? – ripakodott rá, miközben
megragadta a karját és átpördítette a széket, hogy szembeforduljon
vele. Kísérteties színekben játszott arca, miután az egész
helyiségben nem világított más, csak a számítógép monitorja.

– Én csak… – kezdte Noah, de a pillanat hevében nem tudta
eldönteni, mennyire legyen őszinte, s ezzel csak még inkább
felbőszítette Avát.

– Ez a személyes levelezésem – mutatott a válla mögé. – Hogy
merészelted!

– Sajnálom – nyögött fel Noah. – Azt hittem, egy ideig még
elleszel, és azok után, amiről odalent szó esett, látni akartam az
esetnaplódat. Nem tudtam, van-e egyáltalán…

– Még szép, hogy van – csattant fel bosszúsan Ava. – Szóval
még mindig a képzettségem izgat. Ezt már személyes sértésnek
veszem, ráadásul páros lábbal beletiportál a magánszférámba is.

– Sajnálom – ismételte Noah. Felállt volna, de Ava a vállára lette
a kezét, és visszanyomta a székbe.

– Bíztam benned! – rikoltotta az arcába. – Beengedtelek az
otthonomba, és ez a hála? Fordított helyzetben nekem meg sem
fordulna a fejemben, hogy megnézzem a számítógépedet.

– Igazad van – ismerte el Noah. – Nem tudom, miért csináltam.
Vagy talán mégis. Szerintem csodálatos aneszteziológus vagy,
ahogy azt már rengetegszer elmondtam, csak… nem tudom,
hogyan fogalmazzam meg… vannak bizonyos kételyeim, amiket
szeretnék végre eloszlatni.

– Úgymint?
– Talán nem ez a legalkalmasabb alkalom, hogy megbeszéljük.

– Noah újra megpróbált felállni, de Ava ezúttal sem engedte.
Dühödten és fenyegetően tornyosult fölé.

– Most vagy soha – közölte. – Magyarázatot akarok!



– Tényleg csak néhány apróság – sóhajtott fel Noah. –
Mondjuk a Gibson-eset, amikor úgy tűnt, hogy meggyűlik a bajod
a videolaringoszkóppal. Tudom, hogy a páciens feje bukdácsolt a
szívmasszázstól, de akkor is úgy láttam, mintha nem nagyon
boldogultál volna azzal az eszközzel.

– Mi van még?
– Ugyanennél az esetnél eszembe jutott, miért nem próbáltad

más módon szabaddá tenni a légutat, mondjuk, egy
gégemetszéssel és nagy nyomású oxigén befúvásával.

– Folytasd csak. Tudni akarok mindent.
– A Harrison-eset kapcsán nem megy ki a fejemből, amit

Dorothy Barton mondott arról, hogy nem kapcsoltad le olyan
gyorsan az izofluránt, mint kellett volna.

– Szóval inkább neki hiszel, mint nekem – állapította meg
hitetlenkedve Ava.

– Nem, egyáltalán nem, csak… mit mondhatnék? Kételyek
támadtak bennem, rossz érzések, ha úgy tetszik, és mindent
megadnék azért, hogy megszabaduljak tőlük.

– Kettőnk közül én vagyok az aneszteziológus – emlékeztette
Ava. – A Gibson-esetnél, mire odaértem, a páciensnek már leállt a
szíve. A légcsőmetszés nem segített volna, különben se tudtam
pontosan, mi a probléma, s hogy megfelelő lenne-e a kilégzés. A
lélegeztetőtubus jelenthette a megoldást, és nem sok választott el
attól, hogy behelyezzem. Ami Barton kisasszonyt illeti, az ő
összeférhetetlen természetével nem kívánok foglalkozni. Abban a
pillanatban leállítottam azt az istenverte izofluránt, amint
felismertem a malignus hipertermia tüneteit. Nem mintha meg
kellene indokolnom előtted, mit miért tettem. A feletteseim
részletekbe menően megvizsgálták az ügyet, és elmondták erről a
véleményüket. Ha valakitől, tőled tényleg azt vártam volna, hogy
az én oldalamon állsz. Ezt a baromságot!

– Én a te oldaladon állok. Kezdettől a te oldaladon állok. Nem
elég bizonyítéknak a két M&H Konferencia? Nálam jobban senki
se fogta a pártodat. Sosem tettem volna, ha hiszek a
szakértelmedben.

Most először, mióta rárontott, Ava nem felelt azonnal, csak
dühösen meredt rá és zihálva vette a levegőt. Végül lesütötte a
szemét.



– Nem kellett volna betörnöd a gépembe, főleg nem a
személyes levelezésembe. A saját otthonomban csak van jogom a
magánélethez.

– Tudom – ismerte el Noah. – Ne haragudj. Persze minden
jogod megvan rá. Tényleg nem tudom, mi ütött belém. Többet nem
fordul elő.

– Ajánlom is – figyelmeztette Ava. – Most pedig azt akarom,
hogy tűnj el innét.

Ezúttal Noah vált szótlanná. Nem számított rá, hogy elküldik,
még ha el is ismerte a bűnösségét. Túlságosan szigorú büntetésnek
találta, hogy vissza kelljen térnie lélektelen otthonába.

– Biztos ezt akarod? – fogta könyörgőre.
Ava bólintott.
– Kell egy kis idő, hogy lenyugodjak. Tudom, milyen érzés,

amikor egy alattomos és számító férfi megcsal, s hidd el, nagyon
nem tetszik. – Elhátrált, hogy Noah felállhasson.

– Én nem csaltalak meg. – Noah élt a lehetőséggel és
felemelkedett. – Továbbra is azt gondolom, hogy nagyszerű és
motivált aneszteziológus vagy. Az érzéseim jottányit se változtak…

– Azt akarom, hogy menj el – ismételte meg Ava. – Visszaéltél a
bizalmammal, és megkérdőjelezted a hozzáértésemet. Ez még
rosszabb, mintha megcsaltál volna.

Noah nem akart elmenni. Az elmúlt néhány napban
rettenetesen hiányzott neki Ava. Egy pillanatig csak némán
meredtek egymásra, míg ő kétségbeesetten próbálta kitalálni, mit
hozhatna még fel a védelmére. Rajtakapták, ahogy lopni próbált a
kekszesdobozból, és most kitiltották a konyhából.

– Felhívsz, ha meggondolnád magad? – kérdezte
reménykedve. – Bármikor visszajöhetek… – Magában felszisszent.
Szánalmasnak találta saját esdeklését, és utálta magát, amiért idáig
süllyedt.

– Nem fogom meggondolni magam – jelentette ki Ava.
Húsz perccel később, amikor belépett a lakására és lerogyott a

kis kanapéra, csakis magára haragudott, amiért nem tudott
ellenállni a kísértésnek és bele kellett ártania magát Ava dolgaiba.
Hogy lehetett ilyen ostoba? Vagy, ami már egyenesen hülyeség:
hogyan hozhatta fel magyarázatként a szakmai ténykedésével
kapcsolatos rossz érzéseit? Mintha csak olajat öntött volna a tűzre.



– Reménytelen eset vagy, remélem, tudod – mondta ki
hangosan, amikor már a falba tudta volna verni a fejét. Sosem
igazodott el az emberi kapcsolatok útvesztőjében, de a ma esti
szereplésével önmagát is alulmúlta, főként azután, hogy épp csak
túljutottak egy másik félreértésen, amiről, mint kiderült, megint
csak ő tehetett. Miért nem tudott válaszolni arra a legelső üzenetre?

Belegondolt, mennyi időbe került, amíg Ava túlteszi magát
ezen – ha egyáltalán túlteszi. Mert az is előfordulhat, hogy úgy
dönt, ennyit nem ér az egész, inkább megmarad a közösségi média
biztonságos terepén. Erről eszébe jutott az a levél, amit félig
elolvasott. A bizonyítékot, hogy Ava lefeküdt a táplálékkiegészítők
gyártóinak, bizonyos szempontból éppoly felkavarónak találta,
mint azt, hogy hazaküldte. Azelőtt még megtehette volna, hogy
elbagatellizálja a szerepét, de most már nem. Azzal, hogy javaslatot
tett az érintett politikusok elleni karaktergyilkosságra, ő maga is
fontos piaci szereplővé lépett elő. Amit nem hagyhatott figyelmen
kívül.
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Megszólalt az előre beállított emlékeztető, ami megzavarta a
koncentrációban. A Stanhope Pavilion nyolcadik szintjén
tartózkodott, abban a helyiségben, amit még mindig
lázlapraktárnak neveztek, noha a lázlapok ideje rég lejárt.
Manapság már minden páciens adatait a központi számítógépen,
elektronikus beteglapokon tárolták, így a monitorszoba
alkalmasabb név lett volna, csak hát a BMH mindig is sokat adott a
hagyományokra, így maradt a régi. Noah mostanáig a sebészeten
fekvő páciensek adatait böngészte, hogy a maga szokott teljesítési
kényszerével jó előre felkészüljön az öt órakor esedékes vizitre.

Azért állította be az emlékeztetőt, mert találkozott dr.
Kumarral, az aneszteziológia főorvosával, s nem akarta, hogy
késsen, vagy ami még rosszabb, elfelejtse a megbeszélést. Felállt és
felvette frissen vasalt fehér köpenyét. Szorongott a találkozó miatt.
Nehezen hozta meg ezt a döntést; csaknem két napig mérlegelte a
dolgot, mielőtt tervet kovácsolt.

Miután lekapcsolta a monitort, a felvonók felé vette az irányt.
Dr. Kumar a harmadik szinti adminisztráción, az osztálya
titkárságán találkozott vele. Szívesebben vette volna, ha valahol a
sebészeti szinten, kötetlenebb módon ejtik meg a társalgást, dr.
Kumar azonban ragaszkodott a formaságokhoz, s ezt el kellett
fogadnia, még ha a hivatalos külsőségek fokozták is a rossz
érzéseit.

Az elmúlt hét nem tartozott a kedvencei közé. Mintha csak az
előző hétvége ismétlődött volna meg: semmit sem hallott Ava felől.
Annak érdekében, hogy ne legyen több félreértés és ebből fakadó
kellemetlenség, többször is írt neki – először mindjárt vasárnap este.
Kihajította az ablakon minden büszkeségét, és hosszasan
mentegette a viselkedését, amíg végül már szó szerint könyörgött,
hogy találkozzanak. Ava csak egyetlenegyszer, kedd délután felelt,



a maga tömör stílusában: Tartsunk szünetet.
Szerdán taktikát váltott. Arról írt, hogy szerinte meg kellene

beszélniük a küszöbönálló M&H Konferenciát, de Ava erre sem
válaszolt, amivel egyértelművé tette, mit is ért „szünet” alatt. Ha
véletlenül összefutottak a kórházban, még a fejét is elfordította.

A hét elején Noah még a megbánás és bűntudat elegyével
küzdött, ám szerdára, amikor még az M&H kapcsán sem kapott
választ, változni kezdtek az érzései. Készséggel elismerte, hogy
súlyosan megsértette Ava magánszféráját, amikor betört a
számítógépére, ezzel együtt úgy érezte, az ezért kiszabott büntetés
túlmegy minden határon. Újra tudatosult benne, mennyire
ellentétben áll Ava jelenlegi viselkedése a korábbi, meghitt és
bensőséges kapcsolattal. Ez eszébe juttatta Leslie figyelmeztetését
és saját aggodalmát, hogy Ava talán csak kihasználja,
egyszersmind újraélesztette a szaktudásával kapcsolatos félelmeit
is. Amikor Ava továbbra is kitartóan kerülte, lassan már egy olyan
gondolat is megfogalmazódott benne, amit korábban nem tartott
volna elképzelhetőnek. S ha mégis dr. Masonnek van igaza?

Noah szemszögéből nézve ezzel csak az volt a probléma, hogy
Avát az ország egyik legnevesebb kórházának aneszteziológiai
osztálya alkalmazta, vagyis rendelkezett minden szükséges
képesítéssel és gyakorlattal – ráadásul felvételt nyert a
Massachusetts állami orvosi kamarába is, ehhez pedig minimális
követelményként komplex szakképesítést és jó néhány ajánlólevelet
fel kellett mutatnia. Ez a tény indította arra, hogy a fenntartásait
félretéve megkörnyékezze dr. Kumart.

Befurakodott a liftbe, melyben jobbára a műszakjuk végén
hazainduló ápolónők utaztak, így a szokott csend helyett csak úgy
pezsgett a levegő a társalgástól. Az ajtó közelében maradt, miután
a harmadik emeletre tartott, nem a földszintre.

Utazás közben tovább gondolkodott a múlt hét eseményein, s
hogy miért viselték meg ennyire. Bárhogy próbálta ugyanazzal a
gyógyszerrel kezelni sajgó szívét, mint a hétvégén ezúttal is a
munkájába temetkezett –, ez kevéssé sikerült, miután csütörtöktől
vasárnapig előre elintézett szinte mindent. Az ügyeletespihenőben
sem akart már maradni, ezért kényszerűen minden este hazament
a lakásába. Mindezek együttes eredményeként túl sok ideje
maradt, hogy az Avával kapcsolatos helyzetén agyaljon. S ha ez



sem lenne elég, újabb paranoid rémképek is gyötörték.
Noha biztos nem lehetett benne, számára úgy tűnt, a néhány

héttel korábban látott öltönyös férfi visszatért, és kedd este újból a
követésére indult. Ezúttal különösen tekervényes utat választott,
áthaladt még a Louisburg Square-en is, ahol vágyakozó
pillantásokat vetett Ava kivilágított dolgozószobai ablakára.
Valahányszor befordult egy sarkon és visszanézett, látta a férfit, aki
mintha telefonált volna. Először a parkban lett rá figyelmes.
Amikor megérkezett a Revere Streetre, most is gyorsan bezárkózott
a házába, csak hogy megint lássa, amint a férfi tempósan
továbbhalad.

Habár ezt az epizódot túlfűtött érzelmi állapotának tudta be,
bizonyosan nem a képzelete játszott vele, amikor a lakása ajtaját
felfeszítve találta. Az elmúlt két évben ötször is megtörtént ugyanez
– hála a felette lakó főiskolás lánynak és a hozzá járó számtalan
főiskolás fiúnak, akik sokszor saját kulcsot kaptak a kapuhoz. Már
nem is izgatta magát emiatt, annak ékes bizonyságaként, hogy az
ember bármilyen kényelmetlenséget képes megszokni, ha elég
sokszor megtörténik vele. Az első négy alkalommal még panaszt
nyújtott be a házmesternél, aki megjavíttatta az ajtót, de az utolsó
esetnél már ezzel sem is bajlódott. Öreg laptopján kívül mit
vihettek volna el? Még tévéje se volt. Most is hálásan nyugtázta,
hogy a gép a helyén van, azután újra elővette a szorongás, amikor
látta, hogy valaki használta.

Miként sok kollégájának, sebészként neki is megvoltak a maga
rögeszmés rigolyái, egyebek mellett az, ahogyan a munkájához
használt eszközeivel bánt. Ezt a bánásmódot kiterjesztette otthoni
laptopjára is, melyet mindig az összecsukható asztal éleivel
párhuzamosan helyezett el – Leslie, aki ezt rögeszmés
kényszercselekvésnek tartotta, rengeteget incselkedett ezen; néha
csak azért is elmozdította. Nos, kedd este úgy tűnt, mintha ő tért
volna vissza a lakásába.

Miután felismerte, hogy valaki használta a számítógépét, Noah
azonnal ellenőrizte a bankszámláját. Amikor rendben találta, a
böngészési előzményeket vette elő, ám ezeket kitörölték, az előző
esti keresési eredményekkel együtt. Valaki egyértelműen használta
a gépét, majd megpróbálta eltüntetni a nyomokat. Miután
ellenőrizte a dokumentumait is – köztük az esetnaplót, ami



szerencsére nem tartalmazta a páciensek személyes adatait –,
végképp nem tudta, mit gondoljon az egészről, de nem is akart
sokáig időzni ezen, csak hogy további tápot adjon üldözési
mániájának.

A lift megérkezett a Stanhope harmadik szintjére, ahol kiszállt.
Ahogy végigsietett az adminisztráció folyosóján, vetett egy
pillantást az órájára. Még maradt öt perce a négy órás találkozóig.

Dr. Kumar végül húszperces késéssel érkezett, és a váróban
egyenesen odalépett hozzá, hogy elnézést kérjen. Egy problémás
szívműtéthez hívták, magyarázta, de jött, amint el tudott
szabadulni. Noah biztosította róla, hogy semmi gond, élvezte ezt a
kis pihenőt a számára is mozgalmas napon. Dr. Kumar bevezette
hagyományos indiai motívumokkal díszített irodájába. A falakon
keretbe foglalt mogul miniatúrák sorakoztak.

Foglaljon csak helyet – kérte dr. Kumar elbűvölően dallamos
indiai akcentusával. Műtősruhája felett viselt hosszú fehér köpenye
csak kihangsúlyozta vöröses-sötét arcbőrét. Ő maga az íróasztala
mögött ült le, felkönyökölt, és összefűzte ujjait az álla alatt. –
Felteszem, azért kezdeményezte ezt a találkozót, hogy dr. Ava
Londonnal kapcsolatban kérdezzen – vágott bele. – Ezért is
gondoltam, hogy jobb lenne, ha itt találkoznánk. Szeretném már
az elején leszögezni, hogy nem kell aggódnia a kórházi megítélése
miatt, bármit is mondjon dr. Mason. Szenvedélyes ember, de a
legutóbbi kirohanása óta többször is beszéltem vele dr. Londonról,
és meggyőződésem, hogy már egészen másként látja a dolgokat.
Remélem, ezzel sikerült megnyugtatnom. Mellesleg, szerény
véleményem szerint remekül megoldotta mindkét M&H
Konferenciát, legalábbis az aneszteziológiai osztály szempontjából.

– Köszönöm – bólintott Noah. – Legjobb képességem szerint
igyekeztem előterjeszteni az ügyeket.

– Önből remek diplomata válhatna.
– Köszönöm – ismételte meg Noah. – Valóban dr. Londonról

szeretnék beszélni, csak egészen más okból.
– Ó. – Dr. Kumar láthatóan megmerevedett. Összekulcsolt

Keze leereszkedett az asztal lapjára.
– Dr. London teljesítményének bizonyos vetületeiről a

konferencián ugyan nem tettem említést, mégis erkölcsi
kötelességemnek tartom, hogy ezekre felhívjam a figyelmét.



– Hallgatom. – Dr. Kumar hangja érezhetően megváltozott,
keményebbé vált, de Noah folytatta.

– A Gibson-üggyel kezdte, ezt követte Harrison s végül Vincent
esete. A tőle telhető részletességgel beszámolt az Ava
tevékenységével kapcsolatos szubjektív kételyeiről. Miután végzett,
a csend nehezen telepedett az irodára. Dr. Kumar rezzenéstelen és
sötét tekintettel meredt rá, amit Noah határozottan
kényelmetlennek talált. A hosszú monológ során sem adta jelét
semmilyen érzelemnek.

Noah talán ezért érzett kényszert arra, hogy hozzátegye:
– A Gibson-esetben személyesen is érintve voltam, vagyis

láttam mindent. A másik két esetnél arra alapozok, amit a műtős
nővér, illetve dr. London mondott.

Amikor dr. Kumar továbbra sem reagált, folytatta:
– Azért jöttem el önhöz, hogy megosszam a félelmeimet, ön

pedig saját belátása szerint elfogadhassa vagy eloszlathassa ezeket.
Senki másnak nem beszéltem erről, és nem is tervezem.

– Ez valóba komoly probléma – szólalt meg végül dr. Kumar. –
Ezek meglehetően ködös, s mint ön is fogalmazott, szubjektív
megfigyelések. Személy szerint én is részletesen megvizsgáltam az
eseteket, de nem találtam semmi kirívót. Arra jutottam, hogy dr.
London megfelelően, sőt éppenséggel kivételesen jól reagált
ezekben a helyzetekben. Sajnos mindezek alapján arra a
következtetésre kell jutnom, hogy ön a vezetői képességeimet és a
szakmai kompetenciámat kérdőjelezi meg, amikor egy általam
alkalmazott és nagyra becsült kollégát illet ilyen megalapozatlan
kritikával.

Noah alig kapott levegőt. Dr. Kumar nemhogy megköszönte
volna az erőfeszítéseit, de személyes sértésként élte meg a
látogatását.

– Dr. London szakmai előéletével kapcsolatban csupán egyetlen
kérdés merült fel – folytatta indulatosan dr. Kumar nevezetesen az,
hogy egy új és viszonylag ismeretlen intézményben szerezte a
képesítését, de éppen emiatt a szokottnál is nagyobb gonddal
folytattuk le a felvételi procedúrát. S van még valami, amiről talán
nem tud: dr. London átlagon felüli eredményt ért el az
aneszteziológiai szakvizsgákon. Közvetlenül a vizsgabiztosokkal
beszéltünk. A Massachusettsi Orvosi Kamarába is felvételt nyert.



– Egyértelmű, hogy jól teljesített a vizsgákon, ezt nem is
vontam kétségbe. Figyelemre méltóan ismeri a szakma elméleti
alapjait…

– Másként nem is alkalmaztuk volna – állapította meg dr.
Kumar látható bosszúsággal. – Hadd mondjak még valamit.

– Ha megpróbálja lejáratni dr. Londont azzal, hogy másnak is
megemlíti ezeket az alaptalan és valóban ködös benyomásokat,
azzal nemcsak önmagát hozza lehetetlen helyzetbe, de a kórházat
is. Világosan fogalmaztam?

– Tökéletesen. – Noah felállt. Fájdalmasan egyértelművé vált,
mekkora hibát követett el azzal, hogy idejött.

– Dr. Mason megemlítette, hogy olyan benyomása támadt,
mintha ön és dr. London intim kapcsolatban lenne egymással –
lette hozzá dr. Kumar. – Lehetséges, hogy szakítottak, és csak az
elvakult hősszerelmes beszél magából? Mert nagyon úgy fest.

Noah teljes hitetlenkedéssel meredt az aneszteziológia főnökére.
A felvetés annyira elrugaszkodottnak tűnt, hogy óhatatlanul arra
gondolt, kettejük közül talán éppen dr. Kumar az elvakult
hősszerelmes. Vagy dr. Mason – talán az ő gyűlölete is csak abból
fakad, hogy Ava kikosarazta. Miért is ne? Az alapján, amit Leslie-
től hallott, Ava könnyen manipulál másokat, talán még
személyiségzavaros is. S ha igaza van? A végzet asszonyával
kapcsolatos sötét gondolatok még csak alig fogalmazódtak meg
benne, máris elvetette őket, mint bimbózó paranoiájának újabb
jelét. Dr. Kumar a legkevésbé sem elvakult. Nem ezért helyezi Avát
a piedesztálra, hanem mert meg van győződve a szakértelméről – s
persze saját vezetői alkalmasságáról. Ő pedig éppen ez utóbbit
kérdőjelezte meg, amikor hangot adott a rossz érzéseinek.

– Kizárólag etikai megfontolások motiváltak – jelentette ki. Más
se hiányzott, mint hogy Avával folytatott kapcsolata terítékre
kerüljön. – Köszönöm, hogy rám szánta az idejét.

Elkezdett volna felállni, de dr. Kumar megállította.
– Hadd adjak még egy jó tanácsot. Ha a jövőben kételyei

támadnának az osztályom bármelyik dolgozóját illetően, a
hivatalos csatornákon tegyen panaszt. A közvetlen felettesével, dr.
Hernandezzel beszéljen, ne velem. Ugye, megértett?

– Igen – bólintott Noah. – Köszönöm, hogy fogadott. –
Elfordult és távozott. Ahogy a liftek felé indult, gúnyos mosollyal



gondolt vissza téveszméjére, hogy képes diplomatikusan kezelni a
problémákat. Láthatóan nem volt az erőssége, hogy megszerettesse
magát a BMH döntéshozóival. Így visszatekintve, nem is értette, mi
ütött belé, amikor felkereste az aneszteziológia főnökét, és máris
aggódott amiatt, hogy az egésznek híre megy. A jelenkori
események fényében erre nagyon is jó esélyt látott.
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A hétfők mindig megviselték, noha az egész hétvégét a kórházban
töltötte, és felkutatott minden tennivalót, amivel csak elterelhette
figyelmét Aváról és elhúzódó hallgatásáról. A munkával talán
utolérte magát, de a hétfői műtéti beosztás mindig is
megnehezítette az életét, mert minden érintett hozzá kívánt férni a
műtőkhöz, és tőle várta a megoldást. Mindenki a hét elején túl
akart esni az operációkon, hogy hétvégére hazaküldhesse a
pácienst, amit a sebészek és a betegek egyforma örömmel
nyugtáztak. Ehhez a teherhez járult még három saját esete.
Szerencsére ezeket hamar letudta, így maradt ideje befejezni egy
projektet, amit még a hétvégén kezdett el.

Miután kibújt a műtősruhából, a sebészeti rezidensi hivatal felé
vette az irányt. Az adminisztrációs részlegen, de különösen a
kórházigazgató hatalmas sarokirodájában pezsgett az élet. Ahogy
elhaladt az aneszteziológiai osztály irodája mellett, egy pillanatra
összerezzent, amint egészbe jutott a dr. Kumarral folytatott
kellemetlen beszélgetés. Eddig még nem tapasztalta semmilyen
következményét, de nem kételkedett abban, hogy ami késik, nem
múlik.

Néhány fájlt akart megszerezni Shirley Berensontól, a sebészeti
rezidensprogram koordinátorától, aki a program akkreditációjához
kiemelten fontos rezidenskiértékelési folyamatot tartotta kézben.
Minden hónapban valamennyi rezidenst kiértékelték aszerint,
mekkora fejlődést ért el az olyan területeken, mint a sebészeti
képzettség, beteggondozás, orvosi alaptudás, odafigyelés és
pontosság – nem beszélve az olyan szubjektív tulajdonságokról,
hogy hivatástudat és kommunikációs készség. Vezető rezidensként
neki kellett begyűjtenie a kitöltött nyomtatványokat az egyes
területek rangidős rezidenseitől. Szombaton meg is tette ezt, majd
vasárnap az egész anyagot feldolgozta, és saját jellemzést írt mind



az ötvenhat rezidensről, hogy végül az egész papírmunkát
továbbküldje Shirley-nek. Miután először végzett havi összesítést, a
munka tovább tartott a vártnál. Olyannyira, hogy mostanáig sem
végzett vele.

Shirley azt ígérte, hogy összeveti az anyagokat, kitölti a
szabványos űrlapokat, négy másolatot készít a teljes jelentésről, és
mindezzel délig végez. Ezután már neki kellett eljuttatni a
jelentéseket dr. Hernandezhez, Cantorhoz, Masonhöz és
Hiroshihoz. Nem tudta, miért éppen a vezető rezidensnek kell
kifutófiút játszania, de gyanította, hogy ennek is a sokat emlegetett
évszázados hagyományokhoz lehet köze. A következő évben ő is a
BMH orvosi karának tagja lesz – talán így akarták a kellő alázatra
nevelni, mielőtt a tudós társaság a soraiba fogadja.

A hagyományok igazából sosem zavarták, bizonyos fokig még
kedvelte is őket. Valamiért megnyugtatónak találta, hogy a kórház
ilyen gondot fordít az ápolásukra. Dr. Hernandez és dr. Cantor
részére könnyedén le is szállította a jelentést: irodáik ugyanezen a
szinten működtek, csak át kellett adnia a példányaikat a
titkárnőknek, akik szó szerint a szomszédban dolgoztak. Inkább a
két másik döntéshozó nehezítette meg a dolgát, akik a Franklin
épületben tartották fenn az irodájukat.

Vetett egy pillantást az órájára, ahogy átkelt a gyalogoshídon.
Nem sokkal múlt három, így biztos lehetett abban, hogy nem fut
bele Vad Billbe, aki még a műtőben dolgozott. Bármilyen fürge
sebész hírében állt, aki pillanatok alatt felnyitott vagy összezárt
bárkit, neki is idő kellett az aznapra kiírt három operációhoz.

Menet közben Avára gondolt, akit aznap reggel nem látott, és a
nevével sem találkozott a kiírásban, ami arra utalt, hogy aznap
nem dolgozott. Vasárnap este, miután kilenc után elhagyta a
kórházat, ismét kitérőt tette a Louisburg Square felé, bárhogy is
próbálta lebeszélni magát. Útközben végig azon vívódott, merjen-e
becsengetni, ha megint fényt lát a dolgozószobában, de feleslegesen
fárasztotta magát. A házra teljes sötétség borult, ami arra uralt,
hogy Ava nagy valószínűséggel visszatért Washingtonba. Nehéz
szívvel – de azzal a felismeréssel, hogy alighanem így a legjobb –
visszatért lakásába. Ezúttal legalább nem támadt olyan érzése,
mintha követnék, amit az üldözési mánia feletti kisebb
győzelemként könyvelt el.



Dr. Mason irodája a nyolcadikon, dr. Hiroshié a hatodikon
működött. A folyamat felgyorsítására – hogy minél előbb letudja a
kellemetlen feladatot – felliftezett a nyolcadik emeletig, s azt
tervezte, hogy onnét majd gyalogosan megy le a hatodikra. Amint
belépett dr. Mason előkelő, mahagónival bélelt kis birodalmába,
egyenesen a titkárnője, Miss Lancaster felé indult. Az ötvenes
éveiben járó vénlányt magasra polcolt hamvasszőke bubifrizurája
mellett lekezelő modoráról ismerték. Noah több alkalommal is
beszélt már vele, és a nő mindannyiszor úgy kezelte, mintha a
kiszolgálószemélyzethez tartozna.

Ahogy közeledett, Miss Lancaster éppen telefonon beszélt
valakivel, aki nyilván azzal haragította magára, hogy
haladéktalanul beszélni kívánt dr. Masonnel.

– Sajnálom, de dr. Mason rendkívül elfoglalt ember – pirított rá
Miss Lancaster. – Nem, nem fogja önt visszahívni.

Noah felmutatta a rezidensekről készült jelentést, amit Miss
Lancaster vélhetően első látásra felismert, hiszen épp elég Ilyet
kapott, ráadásul mindig vörös fedőlappal. Ahogy a titkárnő
rásandított olvasószemüvege pereme felett, tekintetében mégsem
látszott felismerés vagy akár szikrányi jóindulat. Csak bosszúsan
biccentett dr. Mason belső szentélyének nyitott ajtaja felé, míg
szabad kezével elhessegette magától, mintha leprás lenne. A
beszélgetést eközben sem szakította meg a kétségbeesett pácienssel,
aki feltehetően a hasnyálmirigyrákjával kapcsolatos diagnózist
próbálta kihúzni belőle.

– Mondja meg a kezelőorvosának, hogy hívjon fel – emelte fel a
hangját Miss Lancaster –, de előtte feltétlenül küldje el a CT-
eredményt. Addig nincs miről beszélni.

Noah, aki reménytelenül együttérzett a beteggel, ellenállt a
kísértésnek, hogy hasonlóan nyers modorban letorkolja a titkárnőt.
Botrányosnak találta a bánásmódját. Miután nemrég kiértékelte az
összes rezidenst, azt kívánta, bárcsak lenne egy minőségbiztosítási
rendszer a titkárnőkre is.

Dr. Mason sarokirodája éppen olyannak tűnt, amilyennek egy
nagy nemzetközi konglomerátum vezérigazgatójának
főhadiszállását képzelte: híven tükrözte azt a hatalmas bevételt,
amit a sebész a kórháznak hozott. A nevetségesen hatalmas és
szintén mahagónival burkolt iroda panorámaablakai a bostoni



kikötőre tekintettek. Mindenfelől puha bőrkárpitos fotelek és
kanapék hívogattak; a falakat elborították a bekeretezett diplomák
– valós és tiszteletbeli elismerések egyaránt. Az íróasztal léptékei
közelítettek a neves sebész egójáéhoz.

Miután felfigyelt a dr. Mason aláírására várakozó iratokra az
egyik félreeső asztalon, egy pillanatra eltűnődött, hová tegye a
jelentést, végül mégis úgy döntött, az íróasztal közepén hagyja.
Már épp távozott volna, amikor valami felkeltette a figyelmét. Az
íróasztal széle táján egy bekötött diplomamunka feküdt. Azonnal
megtorpant. Legnagyobb döbbenetére úgy érezte, hogy nem
először látja. Pontosan úgy festett, mint a sajátja.

Ledobta a jelentést az íróasztalra, majd – miután a válla felett
vetett egy pillantást Miss Lancasterre, akit még mindig lefoglalt a
telefonbeszélgetés – kinyújtotta felé a kezét és kinyitotta. A
disszertáció címe igazolta a gyanúját: A kólibaktérium bináris
osztódási rátájának genetikai kontrollja, írta Noah Rothauser. Valaki,
feltehetőleg maga dr. Mason, sárga öntapadós cetlikkel jelölte meg
az érdekesebb részeket.

Miután újabb pillantást vetett Miss Lancaster felé, felütötte a
megjelölt oldalakat. Különféle táblázatok jelentek meg előtte. Az
egyikük láttán különösen úgy érezte, mintha a szíve kihagyna egy
ütemet. Egy pillanatra felötlött benne, hogy magával viszi a tézist,
de azonnal elvetette az ötletet. Miss Lancaster a sas- (./,cinével
biztosan kiszúrta volna. Csak egyetlen helyre, fehér köpenye alá
rejthetné, de nagy valószínűséggel az sem válna be. S még ha
működik is, azonnal rá terelődött volna a gyanú. Vonakodva tette
vissza a diplomamunkát. Ha elvinné, csak ráirányítaná a figyelmet,
s ezzel alighanem tovább rontana a helyzetén.
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– Dr. Rothauser? – szólalt meg a belső kommunikációs rendszer. –
Itt Janet Spaulding. Dr. Hernandez az imént hívott. Tudni akarja,
mikor végez. Beszélni kíván önnel, amint lehetséges.

Noah azonnal megfeszült, mint akit áramütés ért. Már attól is
gyorsabban vert a szíve, hogy újra meg kellett jelennie az
osztályvezető főorvos irodájában. Napra pontosan két hét telt el,
mióta dr. Hernandez a legutóbb váratlanul magához hívatta.
Habár az a találkozó jól sült el, ezúttal biztosan tudta, hogy nem
lesz ilyen szerencséje. A tény, hogy a műtő vészhívóján keresték
meg, semmi jót nem ígért.

– Mondja meg neki, hogy fél órán belül végzek, és akkor a
rendelkezésére állok. Hol vár?

– Az osztályon – felelte Jane.
– Értem. – Noah próbált lehiggadni, de nem ment

egykönnyen. Dr. Lynn Pierce-t, az elsőévest figyelte, aki dr. Arnold
Wells harmadéves figyelő tekintete mellett összevarrta a bemetszés
helyét. Dr. Pierce remek munkát végzett, noha most először
csinálta ezt. Az első hónapját a sebészet intenzív osztályán töltötte,
ahol szintén kitűnt az alkalmasságával. Onnét került át a
gasztroenterológiára.

Dr. Mason specialitását, hasnyálmirigy-operációt végeztek, és
Noah elégedett lehetett a saját teljesítményével is. Betűről betűre
követte dr. Mason technikáját, így csaknem olyan gyorsan végzett
a komplikált beavatkozással, mint a sebész maga, ami egyszerre
bizonyította a módszer hatásosságot és saját ügyességét. Az
operációk terén amúgy is az egyik leggyorsabb kezű rezidensként
ismerték. Nem mintha kapdosott volna, egyszerűen betéve ismerte
az anatómiát, miközben kivételesen jól koordinálta egyszerre a
szemét és a kezét. Nem tett egyetlen felesleges mozdulatot sem.

– Nem bánnák, ha én lelépnék? – kérdezte most. Egyszerűen



nem bírta tovább a feszültséget. Tudnia kellett, mi olyan fontos a
főnökének, ami miatt egy operáció közben hívatja magához.

– Egyáltalán nem – felelte Arnold. Lynn nem válaszolt, a seb
összezárására koncentrált.

Miután néhány szóban megtárgyalta az aneszteziológussal a
posztoperatív rendelkezéseket, Noah az öltöző felé indult. Ahogy
erőltetett menetben áthaladt a sebészeten, felötlött benne a
legvalószínűbb magyarázat: dr. Kumar végül csak bepanaszolta dr.
Hernandeznél a balul végződött péntek délutáni megbeszélésük
miatt. Próbált valami hihető magyarázatot találni arra, miért
kereste meg dr. Hernandez megkerülésével magát dr. Kumart, de a
kimerültség miatt cserben hagyta a kreativitása.

Éjszaka csak keveset aludt, nem hagyta nyugodni a gondolat,
hogy dr. Mason íróasztalán viszontlátta a diplomamunkáját. Ha az
élete múlt volna rajta, akkor se tudja megmondani, hogy az
ördögbe került oda és miért jelölték meg azokat a táblázatokat, de
miután dr. Mason megfenyegette azzal, hogy kirúgatja, csak
egyetlen lehetséges magyarázat maradt. Most már tényleg
elkezdhetett aggódni? Nem tudta, de a helyzet lassan az őrületbe
kergette.

Miután a szorongástól le se tudta hunyni a szemét, hajnali
háromkor felkelt és bejött a kórházba. Nem tudott jobbat, elkezdett
készülni a következő M&H Konferenciára, még ha ennek kapcsán
újra Ava körül forogtak is a gondolatai. Amikor leadta a rezidensek
keddi beosztását, látta, hogy aznapra őt is kiírták, ami azt
jelentette, hogy visszatért – bárhol is járt. Felötlött benne, hogyan
reagálna, ha véletlenül egymásba botlanának, de ez végül nem
történt meg.

Lépcsőn ment le a harmadikra, megint csak azzal a rossz
érzéssel a gyomrában, hogy olyasvalakivel fog találkozni, aki
kisiklathatja a pályáját. Úgy tűnt, a félelem minden alkalommal
csak erősebb lesz.

Amikor bejelentkezett, dr. Hernandez elbűvölő titkárnője, Mrs.
Kimble – Miss Lancaster tökéletes ellentéte – a váróban ültette le, és
megígérte neki, hogy személyesen jön érte, amint dr. Hernandez
fogadni tudja. Kellemes modora teljesen szokványosnak tűnt, amit
kedvező előjelnek vett. Ahogy helyet foglalt, szorongása lassan
oldódni kezdett. Felötlött benne valami: dr. Hernandez talán csak



gratulálni kíván az első havi jelentéséhez, amit előző nap adott le.
Biztosan tudta, hogy az elvárható gonddal készítette el az
összegzést, ráadásul csupa pozitívumot írt, ami ritkaságszámba
ment. A korábbi évekkel ellentétben az idei elsősök gond nélkül
alkalmazkodnak a komoly követelményeket támasztó
rezidensprogramhoz.

Már kezdett volna belemelegedni a fantáziálgatásba, amikor a
kórház vezetőinek kis kompániája bukkant fel, köztük dr. Cantor,
dr. Mason, dr. Hiroshi, s ami a legfurább: Gloria Hutchinson, a
kórház igazgatónője. Miközben fesztelenül csevegtek,
valamennyien bevonultak dr. Hernandez irodájába, és eltűntek a
zárt ajtók mögött.

Ezután a nyugtalansága minden perccel csak fokozódott. A
nagykutyák vajon az ő meghallgatására érkeztek, vagy éppen
azért kellett várnia, hogy a dr. Hernandezzel folytatott
megbeszélésük véget érjen? Ha az előbbi, akkor csakis nagy
horderejű dologról lehet szó, legfőképp dr. Mason jelenléte miatt.
Ha az utóbbi, akár még jól is elsülhet a dolog. Várakozás közben
kitapintotta a pulzusát. Szokványos körülmények között a szíve
hatvanat vert percenként – most száztízet, és már a halántékán
érezte a dobolását.

Félredobta a Time magazin egy régi példányát, hogy Mrs.
Kimble-re összpontosítson. Az ő viselkedése mindent elárulhatott.
Néhány perccel később, legnagyobb szörnyülködésére, letette a
telefont, hátratolta a székét és felállt. Ahogy elindult felé, Noah
érezte egekbe szökni a pulzusát.

– Dr. Hernandez most fogadja – jelentette be Mrs. Kimble
ugyanazon a kellemes hangon, amit mindig használt, ám ezúttal
nem verte át. A találkozón az összes fejes részt vett.

Amint belépett a belső irodába, beigazolódtak a legsötétebb
félelmei. Dr. Hernandez szokás szerint nem állt fel, csak riasztóan
éles pillantást vetett rá. Dr. Cantor és dr. Hiroshi az ablaknál foglalt
helyet, míg Gloria Hutchinson a kanapén ült, legalább olyan
komor tekintettel, mint dr. Hernandez. Dr. Mason önelégülten
pöffeszkedett mellette, Noah azonban ennél is fenyegetőbbnek
találta, amikor a szeme sarkából meglátta diplomamunkáját dr.
Hernandez asztalán. A rögtönzött megbeszélés eszerint nem a
rezidensekről szóló jelentés, de még csak nem is a dr. Kumarral



folytatott sajnálatos társalgása körül forgott. Sokkal súlyosabb
dologról volt szó.

Miután nem látott szabad ülőhelyet, és dr. Hernandez se
szólította meg, jobb híján megállt az iroda közepén. Szánalmasan
védtelennek érezte magát, amiért egyszerre négy tekintély nézett
szembe vele. Zakatolt a szíve. Amikor senki sem szólt vagy
mozdult, neki kellett megtörnie a csendet.

– Látni akart, uram? – kérdezte magasabb hangon, mint
szerette volna.

– Úgy ám – mordult fel indulatosan dr. Hernandez. Azzal, a rá
jellemző bombasztikus stílusban, kiselőadásba kezdett arról,
mennyire komolyan veszik a sebészeti osztályon az etikai
kihágásokat, hiszen a BMH-nak, mint az ország egyik kiemelkedő
klinikájának, kötelessége megkövetelni a legmagasabb szintű
szakmai és emberi kvalitásokat.

Miközben dr. Hernandez tovább szónokolt, Noah végigmérte a
többieket. A legtöbben üveges tekintettel meredtek maguk elé,
kivéve dr. Masont, aki kiélvezett minden egyes pillanatot. A hirtelen
puffanásra Noah figyelme visszatért dr. Hernandezre, akinek keze
a diplomamunkáján nyugodott meg.

– E követelmények figyelembevételével egy igen súlyos
probléma áll előttünk. – Kézbe vette és magasba emelte a
disszertációt. Mintha egy vándorprédikátor lobogtatta volna meg a
Bibliát. – Tudomásunkra jutott, hogy hamis adatok szerepelnek
ebben a diplomamunkában, amiről úgy tudjuk, jelentős szerepet
játszott abban, hogy ön felvételt nyert a Harvard Orvosi
Egyetemre. Ön is így tudja, dr. Rothauser?

Noah döbbenten meredt főnökére. Egyszerűen nem tudta
elhinni, hogy ez történik. Mintha egy szakadék szélén
egyensúlyozott volna.

– Igen – felelte rövid szünet után. – Úgy tudom, a
jelentkezésemnél pozitívan ítélték meg.

– Akkor lehetséges, hogy egy hamis következtetés alapján
vették fel – bólintott kimérten dr. Hernandez –, mely esetben
komoly dilemma előtt állunk. Megkérdezem hát még egyszer: a
diplomamunkája tartalmaz hamis vagy kitalált adatokat?

– Bizonyos fokig. – Noah küszködve próbálta eldönteni,
hogyan válaszoljon.



– Kérem, ne kerülje meg a válaszadást – emelte fel a hangját dr.
Hernandez. – Véleményem szerint ez a kérdés egyértelműen
megválaszolható. Igen, vagy nem? – Fenyegető pillantást vetett
Noah-ra.

– Igen – ismerte el vonakodva Noah –, de hadd magyarázzam
meg. Miután éjjel-nappal dolgoztam, két év alatt megszereztem a
PhD-képesítést. Annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a
felvételnél, az adott időpontra le kellett adnom a disszertációt. Ezt
csak úgy tudtam teljesíteni, hogy kényszerűségből szerény becslést
fogalmaztam meg a végleges, bizonyító erejű kísérlet elvégzése
előtt, melynek eredményeit a korábbi munkák egyébként már
igazolták. Ezek a becslések szerepeltek az általam leadott
papíralapú disszertációban, amit most a kezében tart. Amikor egy
hónapon belül megszülettek a valós eredmények, melyek messze
felülmúlták konzervatív becsléseimet, frissítettem a digitális
változatot, ami ma is megtalálható az interneten és hivatkozási alap
a szakirodalomban.

– Más szavakkal – emelte fel a hangját dr. Hernandez, aki még
most is a kezében tartotta a disszertációját –, tudatosan hamis
adatokat közölt.

– Igen – ismerte el Noah –, de…
– Sajnálom – szakította félbe dr. Hernandez olyan hangon, inni

épp az ellenkezőjét sejtette. – Az idő és a hely nem alkalmas arra,
hogy megmagyarázza, miért közölt a diplomamunkájában olyan
kutatási eredményeket, amelyeket szántszándékkal meghamisított.
A tény, hogy ehhez az eljáráshoz folyamodott, megköti a kezünket.
Dr. Rothauser, a Sebészrezidensi Tanácsadó Testület ad hoc
bizottságának vizsgálata idejére önt azonnali hatállyal
felfüggesztem vezető rezidensi beosztásából. A bizottság majd
megvizsgálja a körülményeket, és eldönti, hogy a felfüggesztése
átmeneti vagy végleges lesz-e. Arról is döntés születik majd, hogy
értesítsük-e a történtekről a Massachusettsi Orvosi Kamarát. Ez
minden, dr. Rothauser. Felesleges is mondanom, hogy
mindnyájukat felháborít és csalódottsággal tölt el ez az eset.

Noah-nál jobban senki sem érezte át a felháborodást és
csalódottságot. Nem tudta elhinni, hogy ennyivel elintézik az
érveit, vagy, ami a legrosszabb, felfüggesztik. Egy pillanatra
teljesen lebénult. Nem számított jóra, de legrosszabb esetben is csak



egy megrovásra, amiért a szolgálati utat megkerülve találkozott h
Kumarral, és megkérdőjelezte az orvosi kar egyik tagjának
szakértelmét.

– Ez minden, dr. Rothauser – ismételte meg dr. Hernandez
bosszús hangon. Méltatlankodása utolsó jeleként az asztalra dobta
Noah bekötött disszertációját.

– De mi lesz a betegeimmel? – talált rá Noah a hangjára. A
kórházban hat páciense lábadozott, többen még a megfigyelőben,
és a héten további műtéteket is el kellett végeznie.

– A betegeit majd ellátják mások – felelt dr. Hernandez. – Amíg
megszületik a döntés, el kell hagynia a kórházat. Dr. Cantor majd
értesíti a fejleményekről.

Noah szó szerint úgy támolygott ki a főorvos irodájából.
Mintegy transzban indult el a folyosón, a liftek felé. Nem tudta
elhinni, hogy dr. Mason mégiscsak beváltotta a fenyegetését,
miután éppen Ava emlékeztette rá, hogy a kórházi személyzet, a
többi rezidens és a páciensek körében egyaránt makulátlan a
hírneve. Mintha egy rémálomba csöppent volna.

Talán csak egy gyógyíthatatlan daganatos betegség lehet
szörnyűbb, mert annál rosszabbat nem tudott elképzelni, mint
hogy véglegesen felfüggesztik és elveszik az engedélyét. Egy
csapásra veszélybe került minden, amiért azóta dolgozott, hogy az
orvosi hivatást választotta. Az egész élete darabjaira hullt szét.
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Noah fojtóan fülledtnek érezte a levegőt, ahogy kilépett a Beacon
Hill-i épületből a nyári napsütésbe. Bostonban a nyár derekán
nemcsak a hőmérséklet, de a páratartalom is az egekbe szökött.
Ahogy megtette a néhány lépést a Revere és Grove Street sarkáig,
máris csorgott hátán a veríték, hiába viselt laza pólót,
rövidnadrágot és papucsot. A járdából sugárzó hőség mintha
vetélkedni akart volna a nap forróságával.

A sarkon megállt, majd hirtelen megfordult, hogy
visszanézzen. Ahogy várta: a férfi felé bandukolt a Revere Streeten.
Inget és nyakkendőt viselt; vászonzakóját a vállára vetette. A
kánikulának tett engedményként kigombolta az ingét és
meglazította a nyakkendőjét. Fekete férfi volt, sörtére nyírt hajjal és
karcsú, sportos termettel.

Biztosan tudta, hogy már korábban is látta – csütörtökön,
amikor nagyjából ekkortájt kilépett a lakásából, hogy elinduljon
ugyanerre, a Cambridge Street-i Whole Foods felé. A keddi,
kataklizmával felérő felfüggesztés óta kis lakásában gubbasztott,
bénultan a depressziótól és szorongástól, abban a hitben, hogy
egész élete összeomlani látszik. Szerdán is csak azért jött  el
otthonról, mert tudta, hogy máskülönben éhen hal, bár nem érezte
magát különösebben éhesnek. Mindennap elzarándokolt a Whole
Foodsba, hogy a készételek közül kiválassza azt, amit ebédre és
vacsorára felszolgált magának. Főzésre nem érezte magát
alkalmasnak, az pedig fel sem ötlött benne, hogy étterembe
menjen, a boldog és normális emberek közé. A reggeliről teljesen



elfeledkezett.
Szerdán, amint a Cambridge Street felé indult, olyan érzése

támadt, mintha követnék – s ami még furább, az az ember, aki
már két éjjel is hazakísérte –, de biztos nem lehetett semmiben.
Sötét volt, s különben se nézte meg alaposabban a férfit. Egyedül
az öltöny miatt gondolta, hogy ugyanazzal a személlyel van dolga.
Akkor éjjel is ez keltette fel a figyelmét, valamint a sportos termet –
hasonló a fekete férfiéhoz.

Habár eleinte az egészet rögeszmés üldözési mániájának tudta
be, szerdán már kerülő úton indult a célja felé. A férfi a nyomában
járt még akkor is, amikor körben megkerült egy háztömböt, így
többé nem lehetett kétsége. Követték. Viszont a férfit a legkevésbé
sem izgatta, ha kilógott a tömegből – ha követné, nem akarna
beolvadni a környezetébe? Egyébként is, miért akarná követni? Az
egyetlen lehetséges magyarázatnak az tűnt, hogy a kórház így
akarja ellenőrizni a távoltartási végzés betartását. Nem ok nélkül –
Noah többször is erős kísértést érzett rá, hogy belopózzon és
ránézzen a pácienseire.

Csütörtökön mintha ugyanaz a férfi követte volna, aki most
tartott felé a Revere Streeten. Pénteken fehér társa következett –
mintha csak beosztották volna maguk közt a páros és páratlan
napokat.

A kíváncsiság és bosszúság egyforma erővel munkált benne,
amikor hirtelen eldöntötte, hogy nem moccan. Azt hitte, a másik is
megtorpan, és úgy tesz, mintha lekötné valami – ahogy fehér társa
nem egy alkalommal csinálta –, de nem. A fekete férfi kitartóan
közeledett, s ha nem is sietett, a legkisebb habozásnak sem adta
jelét. Úgy tűnt, váratlan megtorpanása semmilyen hatással nincs
rá.

Amikor a férfi mellé ért, és el akart haladni mellett, kinyúlt és
elkapta izmos karját, hogy megállítsa. Végigmérték egymást.

Noah úgy vélte, a férfi a harmincas éveiben járhat. Közelről
már tisztán látszott, hogy frissen borotvált, jóvágású és kiváló
kondíciónak örvend. Csak a tekintete mozdult, ahogy lassan
leereszkedett a karjára kulcsolódó ujjakra. Noah érezte, hogy a
fickó olyan, mint egy pattanásig felhúzott rugó. El is vette a kezét.

– Miért követ engem? – Próbált egyenletes hangon beszélni,
dacára hirtelen támadt félelmének.



– Én nem követem, ember – felelt a férfi nyugodtan. – Csak
sétálgatok, nézem a látnivalókat. Most pedig, ha megbocsát…

Noah hátralépett, mire a férfi kurta biccentéssel továbbindult a
Revere Streeten. Elnézte, amint elérte a következő sarkot, azután
ráfordult a Grove Streetre – értetlenebbül, mint eddig bármikor.
Ahogy sietve továbbindult, minden pillanatban azt várta, mikor
bukkan fel újra.

Nehéz három nap állt mögötte. Kínzásként élte meg, hogy
elszigetelődött a lakásában és nem volt mit tennie. Megszokta,
hogy a hét minden napján tizenöt órákat dolgozik, mégis mindig le
van maradva; most egyszerűen nem tudott mit kezdeni magával.
Nem is emlékezett, mikor tétlenkedett ennyit utoljára; közben
lassan az őrületbe kergette mindaz, ami vele történt. S ha ez sem
lenne elég, szerda délután kiderült, hogy hosszabb időre be kell
rendezkednie erre az életformára. Hívás érkezett dr. Edward
Cantor irodájából, s hogy még pocsékabbul érezze magát, még
csak nem is a sebészeti rezidensprogram vezetője kereste. Egy
titkárnő közölte a maga szenvtelen hangján, hogy a
Sebészrezidensi Tanácsadó Testület rendkívüli ülését augusztus 23-
án, szerdán délután 4 órára tűzték ki. A nő megadta annak a jogi
képviselőnek az elérhetőségét is, akit a hatályos munkaügyi
törvények értelmében a kórháznak kellett biztosítania a számára.

A tudat, hogy ügyvédre lesz szüksége – ami addig fel sem ötlött
benne –, nem segített eloszlatni a félelmeit. Számára a jogászok
bevonásával az egész incidens csak még súlyosabbá és
fenyegetőbbé vált. Ezek után hiába is reménykedett, hogy a
probléma magától megoldódik, amikor majd mindenki felismeri,
hogy nem hamisította, csupán előre megbecsülte a kísérletek
eredményét, majd ezeket az első leendő alkalommal a valós
adatokra cserélte.

Hatalmas súllyal nehezedett a vállára a tudat, hogy még sokáig
ebben a bizonytalanságban kell élnie. Amikor elhagyta dr.
Hernandez irodáját, eleinte még abban reménykedett, hogy egy-
két napon belül megállapodás születik. Két hétre végképp nem
számított. Ez további gyötrelmet okozott a számára.

Amint elérte a forgalmas Cambridge Streetet, visszanézett a
válla felett. Nem látta a férfit, de érezte, hogy bármelyik
pillanatban újra előkerülhet. Még most sem értette igazán, miért



kell a kórháznak ilyen eszközökhöz folyamodnia, de ezt is
elfogadta, mint egy újabb képtelenséget, amivel mostantól együtt
kell élnie.

A szupermarketben egyenesen a hűtőpultok felé vette az irányt.
Miután szikrányi éhséget sem érzett, nem kis idejébe telt
végigböngészni a hatalmas választékot. Idebent legalább
kellemesen hűsnek találta a levegőt. Miután fizetett, visszaindult a
Beacon Hillre. Kereste a fekete férfit, de sehol sem látta. Miután a
fenyegetés éle kezdett megkopni, egyre kevésbé törődött vele.

Nehéznek érezte a tagjait, ahogy felfelé caplatott a Grove
Streeten, ami a szokásosnál is meredekebbnek tűnt. Rettegett
visszatérni sivár, üres lakásába. Szerda késő délután magába
fojtotta büszkeségét, és újra megpróbált kapcsolatba lépni Avával,
hátha kicsikar belőle némi együttérzést. Arra számított, hogy
hallani fog felőle, amint felfüggesztésének híre eljut a műtőkbe –
ami vélhetően abban a pillanatban megtörtént, hogy becsukta
maga mögött dr. Hernandez irodájának ajtaját. A helyzet
súlyosságára való tekintettel tényleg azt várta, hogy Ava felhívja,
vagy legalább üzen neki. Amikor ez szerda délután négy óráig sem
történt meg, előbb megpróbálta a vezetékesen, hátha otthon találja,
majd amikor nem válaszolt, próbát tett a mobiljával. Azután ráírt,
és várt teljes fél órát. Végül próbát tett az e-maillel és a Facebookkal
is. Egyik se működött.

Egész csütörtökön és pénteken remélte, hogy majdcsak jön
valami válasz, majd amikor nem jött, még mélyebbre süppedt a
depresszióba. Avának tudnia kellett, mennyire kétségbeejtőnek
találja a helyzetét, hiszen első kézből értesült sebészi
elkötelezettségéről, ami éppoly erős volt, mit a saját hivatástudata.
Ha mindehhez hozzávette kapcsolatuk intimitását, tényleg nem
értette, miért nem érzett Ava ellenállhatatlan kényszert, hogy
kapcsolatba lépjen vele – ha csak azért is, hogy megkérdezze, hogy
van? Tudta, hogy ellenkező esetben ő lenne az első, aki a
vigasztalására sietne, még ha több dologban nem is értenek egyet.

Péntekre elérte az érzelmi mélypontot. Ava még mindig ennyire
haragszik, amiért megsértette a magánszféráját? Nyilván, még ha
ez felfoghatatlan is, különösen őszinte bocsánatkérése után.
Vágyakozásába, hogy halljon felőle, ezúttal is egyre több indulat
vegyült, amiért Ava ilyen látványosan híján volt minden



együttérzésnek ami elvezetett egy még felkavaróbb lehetőséghez.
Mint visszaemlékezett, néhány héttel korábban ő maga vallotta be
Avának, hogy kicsit trükközött a disszertációjával. Miután az
elmúlt években egyedül neki említette meg ezt, nem lehetett köze
ahhoz, hogy a sebészeti osztály ilyen váratlanul érdeklődni kezdett
a téma iránt?

Csak egy dologban lehetett biztos: dr. Mason szerepében, amit
az az önelégült vigyor is egyértelművé tett. Biztosan tudta, hogy dr.
Mason szerezte meg az MIT-től azt a nyomtatott példányt, a sárga
öntapadós cetlik tanúsága szerin ő maga is vizsgálta át, majd
miután felismerte az eltérést a nyomtatott és online változat adatai
között, riadót fújt. Ava tényleg olyan mélyre süllyedt, hogy felhívta
dr. Mason figyelmét a kitalált adatokra?

Amikor péntek este felötlött benne ez a gondolat, nyomban
elvetette, ahogyan korábbi gyanúit is. Nem kételkedett abban,
hogy Ava mélyen megveti dr. Masont, emiatt az ötlet már-már
nevetségesnek tűnt – de másként dr. Mason hogyan szerzett volna
tudomást a dologról? Kész rejtély.

Ahogy megérkezett a Grove és a Revere sarkára, már épp
készült jobbra fordulni, de előtte még visszapillantott a válla felett.
Megtorpant. Nem egész egy saroknyira meglátta a fekete férfit.
Ezúttal is felé tartott, vállán a hanyagul rávetett vászonzakóval.

– Szép kis városnézés – mormolta maga elé. Haragja
kényelmes célpontot talált Ava személyében, még ha bele is
törődött, hogy megfigyelés alatt tartják. Lesietett a Revere Streeten,
és kapkodva belépett a bejárati ajtón. Egy perccel később már a
lakása utcára néző ablakánál állt. Biztosan tudta, hogy a férfi
felbukkan, ha pedig ezt teszi, kinyitja az ablakát és lekiált neki.
Még az is megfordult a fejében, hogy hívja a 911-et, és panaszt
emel zaklatás miatt.

Tíz perc várakozás után feladta. Bevitte a készétellel teli
papírzacskót a konyhába, hogy felbontatlanul visszazárja a
hűtőbe. Még annyi éhséget se érzett, mint az üzletben, pedig előző
este evett utoljára, most pedig már délután három is elmúlt.

Amikor visszatért a nappaliba, újra kikémlelt az ablakon.
Ahogy korábban, mindkét irányban elhaladtak alatta járókelők, de
egy fekete férfi sem fehér ingben és nyakkendőben, lazán vállra
vetett vászonzakóban. Akárcsak szerdán, csütörtökön és pénteken,



az őt követő alak nyomtalanul felszívódott, ő pedig kezdte
megkérdőjelezni saját ép értelmét.

Ahogy lerogyott a kanapéra és az üres falra meredt, végtelen
magány tört rá. Mintha az egész világ súlya nehezedett volna a
vállára. Emberi melegségre vágyott, amit Ava, sajnálatos módon,
nem adott meg neki. Nem jutott eszébe más, csak Leslie Brooks.
Újra az órájára nézett, mintha már elfelejtette volna az időt. Lassan
négy óra lett. Belegondolt, ráérhet-e Leslie. Több mint kétéves
különélésük során mindig Leslie kereste őt, és mindig szombat
délután. Talán otthon találja, elvégre szombat délután volt.

Lehangolt állapotában még nehezebbnek találta a döntést.
Felhívja Leslie-t, és ha igen, a FaceTime-ot használja? Orvosként
egyik gyors döntést a másik után hozta meg, de a magánéletben
mindig elbizonytalanodott – különösen most, ilyen szélsőséges
körülmények között. Miután egy ideig latolgatta a kérdést,
felemelkedett a kanapéról és kiment a fürdőbe, hogy a tükörben
vessen magára egy pillantást. Kedd óta nem borotválkozott, alig
aludt, és ennek megfelelően úgy nézett ki, mint a saját kísértete.
Nem, ha telefonál is, nem használhatja a FaceTime-ot. Nem akarta
megrémíteni Leslie-t, bármennyire vágyott is az együttérzésére.

Miután céltalanul tovább tépelődött, végül ösztönösen rábökött
a telefonszámára. Szétáradt benne a megkönnyebbülés, amikor a
harmadik csengetésre felvette.

– Vannak még csodák – hallotta meg Leslie kissé kifúlt hangját.
– Ez az első alkalom, hogy te hívsz… nem is tudom, mióta. Mi van
veled?

– Beszélhetünk, vagy rosszkor hívlak?
– Az utcán vagyok, megyek hazafelé – felelte Leslie. – Öt perc

és odaérek. Visszahívjalak?
– Oké, legyen. – Most, hogy már beszéltek, nem szívesen

eresztette el volt barátnőjét.
– Nem tetszik a hangod. Valami vaj van?
– Hívj vissza – döntötte el Noah –, de ne használd a FaceTime-

ot. Nem akarlak megrémíteni. – Letette anélkül, hogy kivárta volna
a választ.

Míg türelmetlenül várakozott, azon kapta magát, hogy
próbálja elképzelni Leslie lakását. Nyilván szöges ellentéte az
övének, tele mindenféle csetreszekkel és nőies apróságokkal, színes



függönyökkel és puha szőnyegekkel. Amikor még vele élt, nem
értékelte az ilyesmit. Most annál inkább hiányoztak.

Leslie, ahogy ígérte, visszahívta. Inkább tíz perc kellett hozzá,
mint öt, de így is örült a hangjának.

– Oké, mi a baj? – tudakolta komoly hangon. – Szakítottál az
új barátnőddel?

– Rosszabb – felelte Noah. – Felfüggesztettek. Másfél hét múlva
a Sebészrezidensi Tanácsadó Testület elé kell állnom, hogy
kiderüljön, véglegesen-e. A helyzet pikantériája, hogy én is benne
vagyok a testületben, ezért nekem is vádolnom kell majd magam.

– Szentséges ég! – kiáltott fel Leslie. – De hát hogyan? Miért?
Biztos valami félreértés…

Noah elmesélt mindent. Jól is esett elmondania, főként
olyasvalakinek, akiben így megbízott. Leslie is ismerte dr. Masont,
hiszen a Meg Green-ügy idején még együtt éltek. Mesélt neki
Aváról: ezúttal a nevét is megemlítette, és elmondta, hogy az
incidens óta még egy üzenetet se küldött neki, pedig biztosan
értesült a történtekről. Hozzátette, hogy Ava joggal haragszik rá,
sőt azt is elárulta, miért. Megemlítette, hogy ő az egyetlen ember,
akinek beszélt a diplomamunkájáról.

– Először is, hadd mondjam el, mennyire sajnálom a
történteket – kezdte Leslie, amint elhallgatott. – Téged ismerve, el
tudom képzelni, mennyire magad alatt lehetsz, de nem kételkedek
abban, hogy a testület megváltoztatja a döntést. Ahogy elmondtad,
nincs még egy rezidens, aki ekkora áldozatokat hozott volna a
kórházért.

– Bárcsak én is ilyen biztos lehetnék ebben. – Noah hallotta,
ahogy elcsuklott a hangja.

– Ilyen példás előélet és elkötelezettség mellett rendkívül
nyomós ok kellene ahhoz, hogy elbocsássanak. Ez csak átmeneti
állapot, ebben biztos vagyok. Szerintem csak arra játszanak, hogy
megbékítsék dr. Masont, és bebizonyítsák, mennyit adnak az
etikára.

– Remélem, igazad van. Lehetséges, hogy dr. Mason áll az
egész mögött. Dr. Hernandez már egy hete megmondta, hogy
olyan tényező, akivel számolnom kell. Hát, meglátjuk. Akárhogy
is, nagyra értékelem az együttérzésed.

– Ami a többit illeti, mert nyilván ezért is hívtál fel… szóval



mennyire lehetek őszinte? Tudom, hogy a múltkori beszélgetésünk
alkalmával nem örültél túlzottan annak, amit mondtam.

– Azt akarom, hogy teljesen őszinte légy – jelentette ki Noah. –
Talán nem fog tetszeni, de akkor is hallanom kell, mit gondolsz.

– Oké, szerintem jó eséllyel Ava kisasszony hozakodott elő az
egész diplomamunkával, különösen annak fényében, mennyire
felhúzta magát azon, hogy a számítógépén kémkedtél.

– De hát bocsánatot kértem – védekezett Noah. – Ennek akkor
sincs semmi értelme, ha úgy érzi, hogy elárultam. A büntetés nincs
arányban a vétséggel, s különben is gyűlöli dr. Masont, engem meg
legalábbis kedvel. Azt is tudja, mit jelent nekem a munkám, hiszen
ő is legalább annyira elkötelezett az aneszteziológia iránt.

– Te kérdezted a véleményemet, hát elmondtam. Ha te
hallanád ezt a történetet, amit nekem meséltél, te is látnád,
mennyire nem áll össze. Magad mondtad, hogy manipulatív
módon viselkedik, és korábban is megtette, hogy elzárkózott
minden közeledésed elől. Számomra ez az egész világos, mint a
nap. Feltetted már magadnak a kérdést, hogy miért olyan rohadt
érzékeny a számítógépére?

– Igazad van – értett egyet Noah. – Ez már nekem is feltűnt.
Azt hiszem, ahhoz lehet köze, hogy a táplálékkiegészítő Iparnak
lobbizik, s ebből tartja fenn ezt az életstílust. Amikor rajtakapott,
épp egy levelet olvastam, amit a főnökének szánt. Mindenféle
mocskos kis trükköt javasolt, hogy ne változzon meg a törvényi
szabályozás, ami meggátolja, hogy az FDA beleavatkozzon a
gyártók tevékenységébe. Dollármilliárdokról beszélünk. Persze más
oka is lehet, hogy a számítógép a gyengéje. Bármilyen hihetetlen,
de a közösségi médiában éli a társasági életét. Ez nagyon fontos
része az identitásának.

– Nem mondod komolyan – szúrta közbe Leslie.
– De igen. Minden létező közösségi médiumon fent van, a

Facebooktól a Twitteren és Snapchaten át a randioldalakig. Még
egy rajongói oldala is van, több százezer követővel. – Már csak
arról nem beszélt, hogy a LinkedInt leszámítva mindenütt kamu
profilokkal van jelen.

– Noah! – kiáltott fel Leslie. – Te egy mániákus kamasz lányról
beszélsz, aki egy felnőtt nő testében él! Biztos, hogy ez a kapcsolat
kell neked?



– Jó oka van rá, hogy a közösségi médiában élje ki magát. –
Noah nem akarta hallani, hová akar kilyukadni Leslie. A
megfigyelései túlságosan híven tükrözték a saját félelmeit,
melyekről megpróbált tudomást se venni. – Nem szívesen
barátkozik a kollégáival, ahogy én sem, a lobbizás pedig teljesen
leköti a hétvégéit, ezért a közösségi médiával tölti ki az űrt.
Bostonban él, de nem nagyon ismer itt senkit.

– Hát, nem tudom – sóhajtott lemondóan Leslie. – Bárcsak
mondhatnék valami jót is erről a nőről, ha már ilyen sokat jelent
neked, de szerintem akkor is vigyáznod kell vele.

– Korábban sok érzelmi trauma érte – folytatta Noah. –
Feleségül ment egy szerb sebészhez, akinek csak a zöldkártya
miatt kellett, azután szépen faképnél hagyta. Még sosem voltam
nős, de azt hiszem, tudom, milyen érzés lehetett.

Pillanatnyi csend állt be, ahogy a szakítás kérdése ott függött a
levegőben.

– Hogyan készülsz fel a tanácsadó testület meghallgatására? –
váltott témát Leslie.

– A kórház biztosított számomra egy ügyvédet – felelte Noah. –
Még nem vettem fel vele a kapcsolatot. Majd hétfőn. Alig várom,
hogyan közelíti majd meg a kérdést, de addig is halálra rémít, hogy
a kórház szerint jogi képviseletre van szükségem. Ez már nem
gyerekjáték. Megfigyelés alatt tartanak.

– Hogy érted?
– Valahányszor elmegyek itthonról, egy öltönyös tag követ.

Igazából ketten van, és felváltva lihegnek a nyomomban.
– Biztos, hogy téged követnek?
– Egészen biztos.
– Szerinted a kórház bízta meg őket?
– Ki más? Csak azt nem értem, hogy már a felfüggesztésem

előtt is láttam őket…
– Ennek tényleg semmi értelme.
– Újat mondj.
– Miért követne bárki is?
– Halvány sejtelmem sincs. Szerintem csak próbálják

meggátolni, hogy belógjak a kórházba. Abban igazuk van, hogy
megfordult a fejemben. Képzelem, miket gondolhatnak rólam a
pácienseim. Vajon mit mondanak nekik? Az is lehet, hogy valami



jogi kérdés van a háttérben, amiről nem tudok.
– Annyira sajnálom, hogy át kell menned ezen – sóhajtott

Leslie. – Te aztán tényleg nem szolgáltál rá. Minden idődet és
energiádat arra a kórházra áldozod. Nem hinném, hogy a
barátnődről is el lehetne mondani ugyanezt…

– Hát, értékelem, hogy meghallgattál.
– Hívj, ha bármi van – biztatta Leslie. – És sok szerencsét.

Remélem, minden helyrejön. Tényleg.
Miután elköszöntek és kinyomták a telefont, Noah hosszú ideig

meredt a puszta falra. A hívás felért számára egy érzelmi
hullámvasúttal. Értékelte az együttérzést és támogatást, de az Ava
esetleges érintettségével kapcsolatos félelmei is tovább erősödtek.

Miközben a diplomamunkáján gondolkodott, lassan felkelt a
kanapéról, hogy a meglepően tágas szekrényhez lépjen, ahol a
nagy kartondobozokat őrizte. Addig kutakodott bennük, amíg rá
nem akadt a gumival átkötött vaskos dossziéra, ami a
disszertációval kapcsolatos kutatási anyagokat tartalmazta –
valamennyi jegyzetet és vázlatot. Átvonult velük a nappaliba, hogy
felfrissítse az emlékezetét. Több mint tíz éve nem nyitotta ki ezt az
irattartót.
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A kórház által kijelölt ügyvéd korántsem mutatott akkora
érdeklődést, mint azt Noah várta. John Cavendishnek hívták;
vékony termete, nyers vonásai és seszínű szőke haja alapján a
húszas évei végén járhatott. A kellemetlen külsőt megnyerő belső
sem egyensúlyozta. Noha egy patinás ügyvédi irodánál dolgozott,
mely a State Street egyik elegáns felhőkarcolójának teljes ötvenedik
emeletét kisajátította, még kezdőnek számított, ennek megfelelően
egy ablaktalan, Noah kis nappalijára emlékeztető irodában
dolgozott.

Három órára kapott időpontot, de buzgalmában már fél
háromra ideért, hogy azután háromnegyed órán át várakoztassák.
John végül kilépett az előtérbe, hogy bekísérje, és közben röviden
bemutatkozzon, most pedig lapról lapra végigment a
diplomamunkáján. Arca nem tükrözött semmilyen érzelmet.

Noah nagy levegőt vett, ahogy hátradőlt a székében. Először
jött el otthonról, amióta szombaton elugrott bevásárolni. Továbbra
is levert és nyugtalan maradt; azt remélte, hogy az ügyvéd talán
jobb kedvre deríti. Nos, eddig nem úgy tűnt.

Az idő ugyanolyan fülledt volt, mint szombaton, csak most
még jobban megérezte, miután felvette egyetlen öltönyét és
nyakkendőjét. Ahogy várta, ezúttal is követték: most éppen a fehér
férfi, aki valamivel árnyaltabb megfigyelési módszert alkalmazott,
mint fekete társa.

– Köszönöm, hogy behozta ezt az anyagot, de a jelen
körülmények között sajnos nincs túl sok jelentősége. Hadd
kérdezzek meg valamit, csak hogy egyértelmű legyen. Úgy tudom,
ön tanúk jelenlétében elismerte, hogy a diplomamunkájában
valótlan kutatási eredményeket közölt. Igaz ez?

– Igen. – Noah másodszor is elmesélt mindent, hogy az ügyvéd
biztosan birtokában legyen az összes kapcsolódó részletnek. Ahogy



a férfi arckifejezését figyelte, úgy érezte magát, mintha felfelé
gyalogolna egy lefelé tartó mozgólépcsőn.

– Nagyra értékelem az őszinteségét – bólintott John, miután
befejezte –, de mégiscsak elismerte, hogy meghamisította az
adatokat. Sokkal jobb lett volna, ha nem teszi. Csak hogy ne kelljen
sötétben tapogatóznom: történt a pályafutása során más olyan
etikai vétség, ami befolyással lehet a jelenkori megítélésére?

– Csak egyszer – vallotta be Noah. – Még elsős koromban, a
Columbia Egyetemen egy internetről letöltött anyagot adtam be
saját dolgozat gyanánt.

– Akkoriban lett ennek bármilyen következménye?
– Nem.
– Tud erről bárki?
– Senki – felelte Noah. –Talán ön az első, akinek elmondtam.
– Helyes. Ha a tanácsadó testület ülésén előkerülne a további

etikai vétségek kérdése, hallgasson. Hagyja rám a választ,
megértette?

– Azt hiszem. – Az ügyvéddel való találkozó a legkevésbé sem
oszlatta el Noah félelmeit.

– Rendben. – John felállt az íróasztala mögül. – Mindent el
fogok követni. Köszönöm, hogy befáradt. Ha eszébe jutna bármi,
csak hívjon. Máskülönben, találkozunk augusztus 23-án.

Néhány perccel később Noah kilépett az augusztusi hőségbe. A
találkozó olyan rosszkedvre hangolta, hogy a Court Streetig eszébe
se jutott meggyőződni arról, követik-e. Ott se tudta, mi késztette a
visszafordulásra, mindenesetre, amikor sehol sem látta a fehér férfit,
megállt, hogy alaposabban is körülnézzen.

Amikor pedig a férfi nem került elő, szinte úgy érezte, mintha
cserben hagyta volna – mintha még titokzatos üldözője is
lemondana róla.

Arra az esetre, ha a férfi a szokottnál is elővigyázatosabb lenne,
lassú tempóban közelített a Boston Common északkeleti csücske
felé. Az útvonal jellegzetesen bostoni módra, cirkalmasan haladt,
miután a városnak ezt a részét eredetileg nem autók, hanem lovas
kocsik számára tervezték. Minden sarkon hátranézett, hátha
kiszúrja a férfit, de minden alkalommal csalódnia kellett.

Azután a csalódottság helyét váratlanul átvette a
megkönnyebbülés. Máris azon tűnődött, hogyan fordíthatná



előnyére a helyzetet. Minthogy azt se sejtette, miért követik, a
gondolat nem volt éppen racionális és logikus, mindenesetre
felötlött benne, hogy ellátogathatna a Louisburg Square-re, esetleg
még be is csöngethetne Avához. Mit veszíthet? Amióta szombaton
beszélt Leslie-vel, a vele kapcsolatos zűrzavaros érzések mázsás
súlyként nehezedtek rá. Bár korábban az is eszébe jutott, hogy újra
megpróbálja felhívni, ezt az ötletet végül elvetette, ám abban nem
talált semmi kivetnivalót, ha odaáll elé – már amennyiben Ava
szóba áll vele. Úgy döntött, egy próbát feltétlenül megér.

Miután a házhoz érkezett, felsietett a lépcsőn, és megállt az
előtérben. Tudta, hogy a biztonsági rendszerhez tartozó kamera az
előteret is veszi, ezért oldalt állt, hátha nem látja meg. Becsengetett.
Teljes mozdulatlanságba merevedett, úgy hallgatta a távolban
csörgő telefont. Amikor nem vették fel, újból próbálkozott. A rejtett
hangszóróból ezúttal meghallotta Ava hangját. Azután érdeklődött,
ki keresi.

– FedEx – torzította el a hangját, csak hogy a helyzet még
képtelenebb legyen.

– Csak hagyja az ajtóban – utasította Ava.
– Alá kell írnia. – Noah kis híján elnevette magát, amiért képes

volt erre az átjátszó színjátékra.
Akárhogy is, egy perccel később kitárult az ajtó. Ava

jóganadrágot és ujjatlan felsőt viselt, nyilván a délutáni edzéshez
készülődött. Arcán a pillanat törtrésze alatt sugárzott szét a
bosszúság, ahogy meglátta őt. Rá is csukta volna az ajtót, ha nem
ékeli be lábát a résbe, mint egy régi vágású házaló ügynök.

– Beszélnem kell veled – közölte.
– Még mindig haragszom rád. – Ava újra nekilökte az ajtót,

noha nem sok meggyőződéssel.
– Ez nyilvánvaló. Csak azt szeretném tudni, hogy hallottál-e a

felfüggesztésemről.
– Persze hogy hallottam. Mindenki hallott róla, és senki sem

érti az okát. Meg kell adni, népszerű fickó vagy.
– Bemehetek egy pillanatra?
Ava vonakodva kinyitotta az ajtót, de résnyire nyitva hagyta

mögötte. Nyilvánvalóan rövid látogatással számolt. Mindkét
macska megjelent, hogy körbeszaglássza.

Egy ideig némán méregették egymást. Végül Noah törte meg a



csendet:
– Te is tudod, hogy a kórház a mindenem. Azt hittem, legalább

felhívsz. Nagy hasznát vettem volna valakinek, aki segít
megbirkózni ezzel. Teljesen magam alatt vagyok.

– Mondtam már. Még mindig haragszom rád.
– Pedig már bocsánatot kértem, amiért visszaéltem a

bizalmaddal. Rettenetesen sajnálom, Ava. Tudom, mekkora hibát
követtem el. Azt hittem, azok után, ami köztünk történt, képes
leszel megbocsátani és mellém állni. Fordított esetben én biztos ezt
tettem volna.

– Ebben nem vagyok olyan biztos.
– Miért nem? Miért hazudnék?
– Elárultál. Nemcsak a számítógépembe törtél be, de a

főnökömhöz, dr. Kumarhoz is elmentél, hogy megkérdőjelezd a
hozzáértésemet, és engem tegyél felelőssé azért a három
halálesetért. S mindezt a hátam mögött. Tudod, honnét tudom?
Elmondta nekem. Igen, ő ennyire bízik bennem. Hogy tehetted
ezt?

Noah-nak a torka is kiszáradt, ahogy ráeszmélt, hogy Avának
legalábbis részben igaza van. Mindkét alkalommal elárulta őt.

– Vezető rezidensként úgy gondoltam, erkölcsi kötelességem
megosztani a kételyeimet az illetékes személlyel. Te hallani se
akartál róluk, én pedig nem vagyok aneszteziológus. Így
visszatekintve, talán hiba volt, hogy a főnöködhöz fordultam. Az
enyémet kellett volna megkeresnem, hogy ő beszéljen dr.
Kumarral. Ezt külön is sajnálom.

– Én meg azt sajnálom, hogy a fejlett erkölcsi érzéked ilyen
szelektíven működik – csattant fel Ava. – Azt beszélik, hogy azért
függesztettek fel, mert annak idején meghamisítottad a
diplomamunkád kutatási eredményeit, így jutottál be az orvosira.

– Honnét tudsz te erről?
– Dr. Mason megsúgta Janet Spauldingnak, ami a legbiztosabb

módja annak, hogy mindenki megtudja.
Noah tudta, hogy dr. Mason biztosan nem mondta el a teljes

igazságot, és aggódott, hogy az ilyen szóbeszédek a tanácsadó
testület munkáját is befolyásolhatják.

– Dr. Kumar azt tanácsolta, hogy szakítsak veled – tette hozzá
Ava. – Nyomatékosan azt javasolta, hogy szóba se álljak veled.



Ezután egy teljes percig némán meredtek egymásra.
Mindketten pattanásig feszültek. Végül Noah szólalt meg elsőként.

– Szóval itt a vége a mi kis románcunknak?
– Nem tudom – vont vállat Ava. – Még meg se emésztettem ezt

az egészet…
– Mert ha vége van – folytatta ingerülten Noah –, egy dolgot

még mindenképp tudni szeretnék. Te hívtad fel dr. Mason figyelmét
a disszertációmra és szerezted meg az MIT-től?

Ava hátravetett fejjel, gúnyosan kacagott.
– Jesszusom, dehogy! Ki nem állom azt a vadbarmot. Nincs az

a pénz, amiért segítenék neki. Hogy jutott ilyesmi az eszedbe?
– Évek óta te vagy az egyetlen, akinek beszéltem a

diplomamunkámról, és tutira az egyetlen, akinek elárultam a
csalást. Dr. Mason magától sosem jött volna rá.

– Hát nem én voltam – csattant fel Ava. – Talán inkább a régi
barátnőd. Talán ő akart alád tenni.

– Nem Leslie volt – tiltakozott Noah.
– Akkor meg nem tudom, ki volt. Most viszont edzenem kell.

Szóval, ha nem gond, most már menj el.
Noah érzelmei vadul kavarogtak, ahogy kilépett Ava házából.

Érkezéskor zavartnak, kétségbeesettnek és nyugtalannak érezte
magát; most zavartnak, kétségbeesettnek és dühösnek. Bárhogy
tiltakozott is Ava, csak ő hozhatta fel azt a hülye diplomamunkát
dr. Mason előtt. Mégsem hagyta nyugodni a megjegyzése, pedig
tudta, hogy Leslie-nek semmi köze az egészhez. Leslie akkor sem
haragudott rá, amikor elhagyta. Kettejük közül inkább ő húzta fel
magát, bár ő is inkább önmagára haragudott, mint Leslie-re.

Elővette telefonját, ahogy a Revere Street és a lakása felé tartott.
Nem tudta, eléri-e Leslie-t, de legalább öt óra elmúlt, így biztosan
nem zavarta meg a munkájában.

– Mi az? – vette fel Leslie két csengetés után. – Minden
rendben?

Megnyugtatta, hogy nincs semmi gond, csak tudni szeretné,
hogy említette-e bárkinek a diplomamunkáját, főként mostanában.

– Egyáltalán nem – felelte Leslie. – Az igazat megvallva,
teljesen el is feledkeztem erről, amíg a múltkor elő nem hoztad.
Sosem tulajdonítottam túl nagy jelentőséget annak, hogy néhány
adatot előre megbecsültél, és aztán a kísérletek elvégzése után



átírtad őket a valós eredményekkel. Akárhogy is, soha senkinek
nem beszéltem a disszertációdról. Már a címére sem emlékszem.

– Oké, elég. Csak biztosan tudni akartam.
– Azóta ezen gondolkodom, hogy a múltkor beszéltünk.

Akarod tudni, mire jutottam?
– Azt hiszem – kockáztatta meg Noah.
– Minél többet agyalok, annál inkább biztos vagyok abban,

hogy a kis barátnőd, Ava szivárogtatta ki az egészet.
– Én is erre gondoltam, mivel egyedül nektek beszéltem erről.

Öt perccel ezelőtt egyenesen rá is kérdeztem nála, de ő letagadott
mindent.

– Végül mégis kapcsolatba lépett veled? – kérdezte Leslie.
– Nem, elmentem hozzá és becsöngettem. – Azt nem tette

hozzá, hogy FedEx-futárnak adta ki magát.
– Legalább megbocsátott?
– Nem, még mindig haragszik.
– S te hiszel neki?
– Hitelesnek tűnt – gondolkodott el Noah. – Egyetlen pillanatig

sem habozott. Még ki is gúnyolt, amiért ilyesmi jut az eszembe.
– Hát, én biztosan nem dobtalak fel – jelentette ki Leslie –, ha

pedig rajtam kívül csak ő tudott a diplomamunkádról, akkor neki
kellett lennie. Viszont ez egyáltalán nem passzol ahhoz,
amilyennek a kapcsolatotokat leírtad, és egyáltalán nincs arányban
azzal, hogy engedély nélkül használtad a számítógépét.

– Történt még valami, amiről nem beszéltem. – Noah
töredelmesen bevallotta, hogy a háta mögött felkereste Ava főnökét,
és beszélt neki a félelméről, hogy Ava szakmai felkészültsége
néhány kritikus esetben csődöt mondott.

– Jaj – nyögött fel Leslie. – Ami engem illet, ezt inkább
tartanám árulásnak, mint a számítógépem feltörését, különösen
akkor, ha olyan elkötelezett a hivatása iránt, mint mondod. S
hogyan szerzett róla tudomást?

– A főnöke elmondta neki.
– Jaj a köbön. Így mindjárt több értelme van. Ha ő hívta fel a

figyelmet a diplomamunkádra, akkor ez klasszikus fogat fogért.
Így a sebészeti osztály végül téged marasztal el etikai vétségért.

– Az én agyamon is átfutott – vallotta be Noah.
– Van okod megkérdőjelezni a hozzáértését? – tette fel a



legfontosabb kérdést Leslie.
– Nincs, legalábbis, nem igazán. Képzett aneszteziológus, aki

vallásos buzgalommal követi az új trendeket. Az elmúlt öt évben
műtétek ezreinél működött közre. Azt mondják, kitűnőre teljesítette
minden vizsgáját, ami nem kis teljesítmény. Ráadásul a BMH
alkalmazza, tehát tudnia kell valamit. Senki sem kételkedik a
kompetenciájában.

Noah hazaért, de vonakodott bemenni az épületbe. Félt, hogy
megszakad a kapcsolat.

– Találkoztál az ügyvédeddel? – kérdezte Leslie.
– Csak az nem tudom, minek. Szerintem nemrég végzett a jogi

egyetemen, és rá osztják az összes trágyaügyet. Nem hinném,
hogy nagy segítség lenne.

– Sajnálom.
– Köszönöm.
Miután elbúcsúztak és letették, Noah lassan nekiindult a

lépcsőknek. Furán nehéznek érezte a tagjait, mintha már-már
fizikai fájdalmat okozna neki, hogy vissza kell térnie a lakásába.
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Miután bement a lakásába, lehámozta magáról a nyirkos inget és a
nyakkendőt, bekapcsolta a klímát a hálóban, majd lerogyott a
kanapéra. Nyomasztó nap állt mögötte. Még Leslie sem tudta
felvidítani, csak fokozta az Avával kapcsolatos nyugtalanságát és
bosszúságát. Eközben Ava túlzó reakciója, valahányszor szóba
hozta előtte a három műtéti halállal kapcsolatos félelmeit, csak
tovább erősítette az aneszteziológiai képzettségét illető kételyeit.
Pedig olyan könnyen megnyugtathatta volna – akkor eszébe sem
jutott volna dr. Kumarhoz fordulni, ami még jobban elmérgesítette
a helyzetet. Akárhogy is, úgy érezte, hogy Ava túlérzékenysége a
szakmai előélete és kompetenciája kapcsán minden figyelmet
megérdemel – legalább addig sem kell a saját problémájával
foglalkoznia, és feldolgozhatja az Ava bánásmódja felett érzett
neheztelését is.

Már csak azt kellett eldöntenie, merre induljon tovább. Miután
rajta kívül egyedül dr. Mason kérdőjelezte meg Ava szakértelmét,
egy pillanatra még az is felötlött benne, hogy őt környékezi meg,
hátha kézzelfogható okai is vannak az ellenérzéseinek – túl azon,
hogy valakit hibáztatnia kellett a Vincent-fiaskóért. Az ötlet
képtelensége még nyomorúságos helyzetében is mosolyt csalt az
arcára. Kétellte, hogy az önimádó seggfej egyáltalán szóba állna
vele, hacsak nem azért, hogy kifejezhesse kárörömét, amiért végre
sikerült megszabadulnia tőle. Vagy ha mégis, ez a társalgás aligha
folyna civilizált hangnemben, főként miután óhatatlanul is
megpróbálná kiszedni belőle, ki irányította rá a figyelmét a
diplomamunkájára.

Egyáltalán, hogy került a nyomtatott disszertációja dr. Mason
íróasztalára? Az MIT könyvtára, ahol őrizték, biztosan nem adta ki
csak úgy – főként azóta, hogy a tudományos anyagok már a neten
is hozzáférhetőek lettek. Ha valaki látni akarta az eredeti példányt,



annak el kellett zarándokolnia a könyvtárba.
Vetett egy pillantást az órájára. Negyed nyolc. Nem emlékezett

a Memorial Drive-on álló központi könyvtár nyári nyitvatartására,
de gyanította, hogy nyolc előtt aligha zár be. Ösztönösen a
kiruccanás mellett döntött, csak hogy kiszabaduljon a lakásából.
Alaposan ismerte a helyet, a diplomamunkája megírása idején épp
elég időt töltött ott. Akár meg is tudhatta, ki vette kölcsön és
hogyan intézte ezt el.

A fülledt, meleg estében megtette a póló, a farmer és a
tornacipő zokni nélkül. Néhány perc múlva már lefelé tartott a
Revere Streeten, a Charles Street-i MBTA-állomás felé. Sokan jártak
az utcákon, különösen a Charles Streeten. Miután élete
túlnyomórészt a kórházra és a lakására korlátozódott, mindig
kisebb sokként hatott rá, amikor emlékeztették rá, hogy egy
metropoliszban él.

A Charles Street-i metróállomás a Longfellow híd bostoni
oldalán az utcaszint fölött húzódott. Nem használta a
mozgólépcsőt. Miután az ügyvédnél és a szupermarketben tett
látogatásokat leszámítva kedd óta a lakásában tespedt, nagyon is
ráfért egy kis testmozgás.

A peronon, s különösen a lépcsőfeljárónál, nagy zsúfoltság
fogadta, hátrébb azonban nem tülekedtek úgy az utasok. Mégsem
ment tovább, hogy a vonat végén szálljon fel – csupán egy
megállónyi út választotta el a Kendall Square-től. Így történt, hogy
visszanézett a lépcső felé, amelyet az imént mászott meg, és a
szeme sarkából kiszúrta a fekete fickót, aki a mozgólépcsőn felfelé
tartott. Amikor elindult otthonról, szokás szerint körülnézett, de
nem látta, hogy bárki követné. Nem mintha ez zavarta volna, már
egészen megszokta a társaságot. Ha ártani akarnának neki, már
rég megtehették volna.

Elnézte a közeledő férfit. Egy pillanatra találkozott a
tekintetük. A fekete szemében nem csillant felismerés – ez is
egyértelművé tette, hogy profival van dolga, még ha nem is
alkalmaz olyan kifinomult technikát, mint a kollégája. Amikor a
férfi elérte a peront, kísértést érzett rá, hogy odamenjen és
megkérdezze tőle, a kórháznak dolgozik-e, de végül elvetette az
ötletet. Tudta, hogy ugyanúgy letagadna mindent, mint a legutóbb.
Beérte azzal, hogy ő is megfigyelte a férfit, amint a peron végén



beleveszett a tömegbe.
Miután leszállt a Kendall Square-nél, tekintetével újra keresni

kezdte, de nem találta, legalábbis nem azonnal. Már csak néhány
saroknyira járt az MIT könyvtárától, amikor a válla felett
visszatekintve újra kiszúrta. Messze lemaradt, de egyértelműen felé
tartott. Láthatóan nem sietett, csak felvette az ő kényelmes
tempóját, és megelégedett azzal, hogy a nyomában maradt. Noah
megvonta a vállát, bár kicsit különösnek találta, hogy a férfi
jelenléte ennyire nem izgatja fel, miközben mit sem tud a
szándékairól. Elvégre, ha a kórház alkalmazásában állna, egyedül
azzal kéne törődnie, hogy ne menjen be a munkahelyére. Miért
érdekelné, hogy egyébként merre jár?

Az ajtónál már látta, hogy a könyvtár éjjel tizenegyig nyitva
tart, ezért nem kell sietnie. A kórházi belépője itt is működött,
ahogy Boston körzetének valamennyi tudományos intézetében.
Odabent haladéktalanul keresett egy könyvtárost. Egyedül egy
Gertrude Hessen nevű nő ért rá.

– Jól tudja – válaszolt Gertrude a kérdésére. – A nyomtatott
diplomamunkákat nem adjuk ki, amióta a digitális változatok
elérhetőek.

Noah ekkor elmondta, hogy a BMH sebészrezidenseként az
egyik professzor asztalán mégis viszontlátta az MIT-s
disszertációját.

– Netán az egyetemi tanárok külön elbírálás alá esnek? – tette
fel a kérdést.

– Tudomásom szerint nem – felelt Gertrude. – Egészen biztos
abban, hogy eredeti példány volt?

– Semmi kétség. Nem bánná, ha utánajárnék a dolognak?
– Egyáltalán nem – felelte Gertrude. – Hozom az irattár

kulcsát.
Néhány perccel később Noah már a könyvtár föld alatti

irattárában járt, ahol az MIT-re beadott disszertációkat őrizték,
egészen a tizenkilencedik századig visszamenően. A kulcshoz rövid
láncon kis fatábla kapcsolódott. Miután bejutott, a nehéz
acélkeretes-dróthálós ajtó magától bezárult. A mauzóleumszerű
némaságban élesen visszhangzott a zárnyelv kattanása, míg Noah
felismerte, hogy a kijutáshoz is szüksége lesz a kulcsra.
Beleborzongott a tudatba. Manapság, hogy már minden felkerült a



netre, csak kevesen zarándokoltak le ide. Belegondolt, meddig
kellene várnia a felmentő seregre, ha valami rosszul sülne el –
kijutna-e valaha is, ha Gertrude netán elfeledné, hogy kiadta a
kulcsot.

Az elszigeteltségtől és bezártságtól némi rossz érzéssel látott
neki, hogy átkutassa a szekciót, ahol a diplomamunkákat őrizték.
A munkákat nem témakör, hanem a szerző nevének kezdőbetűi
szerint csoportosították. Hamar megtalálta az „R” betűs részt, s ott
a két bekötött disszertáció gerincét. Mellettük foghíj jelezte a
harmadik példány hűlt helyét. Valakinek a könyvtári szabályzat
dacára sikerült kicsempésznie a diplomamunkáját.

Miután szerencsésen visszatért, jelentette Gertrude-nak, hogy
az egyik példány egyértelműen hiányzik.

– Nem tudom, mit mondhatnék – rebegtette a pilláit Gertrude.
– Annyit megígérhetek, hogy értesítem erről a nappalos kollégákat.
Ha megadja a mobilszámát, valaki majd visszahívja.

Mire kilépett a könyvtárból, már lement a nap, de a fénye még
olt derengett a horizonton. A könyvtár lépcsőiről lélegzetelállító
látványt nyújtott a Charles folyó vizében tükröződő Boston. Noah
egy pillanatra megállt, hogy megcsodálja, egyszersmind
végigpásztázza a környéket a követői után, de egyiküket sem látta.
Némiképp meglepő módon ezúttal is úgy érezte, mintha cserben
hagyták volna. Bármilyen szánalmasan hangzott, kedd délután óta
jórészt a két férfi révén tartotta a kapcsolatot a külvilággal.

Ahogy visszafelé tartott a Kendall Square-i állomásra, többször
is visszatekintett, de mindhiába. Mire elérte a földalattit, már
elkönyvelte magában, hogy követője lemorzsolódott. Már úton a
könyvtár felé is felötlött benne, mennyire védtelen lesz, ha majd
hazafelé tart – ha ártani akartak neki, követői keresve sem
találhattak jobb helyet, mint az elhagyatott túlsó oldal.
Beigazolódott a félelme: rajta kívül csupán egyvalaki várakozott a
metróra, ő is a peron végében.

Jókora adag megkönnyebbülést érzett, amikor a szerelvény
végre bedübörgött a másként néma és elhagyatott állomásra, ő
pedig felszállhatott az utasokkal teli első kocsiba. Tíz perccel
később újra a forgalmas Charles Streeten, ismerős terepen járt.
Ahogy elhaladt a thai étterem előtt – ahonnét oly sokszor vitt
vacsorát, amit Avával közösen fogyasztottak el –, egy pillanatra



megtorpant. Most először azóta, hogy kilépett dr. Hernandez
Irodájából, éhséget érzett. Némi habozás után belépett a zsúfolt
étterembe, és azt rendelte, amit Ava társaságában oly sokszor evett.

Minthogy egyedül ő nem ült társaságban, kényelmetlenül
érezte magát, és idővel azt kívánta, bárcsak elvitelre kérte volna az
ételt. Kapkodva evett, és rövidesen újra az utcát rótta. Besötétedett,
a Beacon Hill az ikonikus gázlámpák jellegzetes
borostyánfényében fürdött. Ahogy felfelé tartott a Revere Streeten,
többször is visszatekintett abban a bizarr reményben, hogy
megpillantja a fekete férfit. Sokan sétálgattak az utcákon. Egy
ismerős szomszéd is odaköszönt neki, miközben elsietett mellette az
ellenkező irányba.

Ahogy közeledett a lakásához és előre rettegett az
egyedülléttől, felötlött benne, hogy elmegy Avához, hátha
megbékült, és hajlandó elsimítani a nézeteltéréseiket, de ahogy
felidézte magában eddigi viselkedését, nem sok esélyt látott erre, ha
pedig hívatlanul beállított volna, azzal csak tovább rontott volna a
helyzeten.

Felfelé menet előhalászta a kulcsait, hogy mire az ajtóhoz ér,
készen álljon. Sajnálatos módon, hiába fáradt. Az ajtót ezúttal is
feltörték, méghozzá nem akárhogyan – tisztán látszott a feszítővas
helye, ahol az ajtógomb és a keret között jókora repedés húzódott.
A keretből egy jókora darab hiányzott is.

Fortyogni kezdett benne harag. Az indokolatlan
erőszakosságot valamiért külön sértésként élte meg. A
mutatóujjával óvatosan ellökte az ajtólapot, mielőtt benyúlt és
felkattintotta a lámpát. A küszöbről minden szokványosnak tűnt.
Fülelt, hátha a betörő még a lakásban tartózkodik, de nem hallott
mást, csak a fenti lakásból leszűrődő zene lüktető basszusát.
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Átlépte a küszöböt, és azonnal az összecsukható asztalhoz lépett.
Megkönnyebbülten látta, hogy a laptopját ezúttal nem
mozdították el. Pontosan úgy állt, ahogy hagyta, tökéletesen
párhuzamosan az asztal peremével. Gyorsan felnyitotta és
bekapcsolta, majd ellenőrizte a böngésző előzményeit. Azt akarta
látni, hogy a legutóbbi betörés óta törölték-e. Nem törölték; láthatta
az aznap felkeresett weboldalakat. Legalább a számítógépét nem
használták, mint az előző alkalommal.

Ezután a konyha következett. Egy korábbi alkalommal elvitték
a kenyérpirítóját, de most megkönnyebbülten látta, hogy semmi
sem hiányzik. A hálószobában ugyanakkor nyomban észrevette,
hogy az aprópénze néhány egydolláros bankjeggyel együtt eltűnt.
A helyiségben másként semmi sem változott, beleértve az ágyat is,
amit lassan egy hete nem vetett be.

A fürdőben az tűnt fel, hogy a tükrös gyógyszeres szekrény
ajtaja résnyire nyitva áll. Kinyitotta és bekémlelt. Azonnal látta,
hogy még valami hiányzik. A második polcon egy bontatlan üveg
Percocetet tartott, amit még tavasszal kapott, amikor egy kórházi
softballmeccsen eltörte az orrát. Most ennek is nyoma veszett.

Miután egész élete kezdett darabjaira hullni, kellett némi idő és
egy kiadós zuhany, mire kiheverte magánszférájának újbóli
feldúlását. Ez alkalommal leginkább az zavarta, hogy a betörő
ekkora kárt tett az ajtóban. A dolgok nagy rendszerében némi apró
és egy felesleges fájdalomcsillapító elvesztése eltörpült amellett,
mennyi időt és energiát kellett elfecsérelnie, amíg meggyőzte arról
a házmestert, hogy javíttassa meg az ajtót, méghozzá a lehető
leghamarabb, jelenlegi állapotában ugyanis még bezárni se tudta.
S ha már beszélt a házmesterrel, az is beszélhetett a felette lakó nő
fejével, hogy ne adjon kulcsot boldog-boldogtalannak. Addig is,
legalább azért hálás lehetett, hogy a betörő nem kezdett törni-



zúzni, amiért ilyen kevés értéket talált a lakásában.
Miután sikerült lehiggadnia, visszatért a számítógépéhez, hogy

még többet tudjon meg a Brazos Egyetemről és Egészségügyi
Központjáról. Kényelmes alvós pólójában ült le, hogy újra beindítsa
a gépet.

Az online hozzáférhető anyagokból megtudta, hogy az
egyetem szédületes ütemben fejlődött a kilencvenes években,
köszönhetőn a tehetős texasi olajmágnás pártolóknak. Sam Weston,
akinek nevét a szimulációs központ őrizte, ezek közé tartozott. Az
orvosi egyetem a kilencvenes évek közepén, a kilencszáz ágyas
kórházzal együtt nyílt meg, míg a Fogászati Klinikára és Tanszékre
a kétezres évek elejéig kellett várni. Az orvosi egyetem mindössze
harmincöt tanulóval indult, akik jobbára nyugat-texasi
középiskolákból érkeztek, bár tevékenyen toborozták azokat az
amerikai diákokat is, akik jobb híján a karibi térség és Európa
egyetemeire jelentkeztek volna.

Megtudta, hogy a Brazos orvosi egyeteme hamar elérte a
jelenlegi 145-ös tanulói létszámot. A posztgraduális képzés a kórház
megnyitásával egy időben kezdődött, s bár kezdetben csak a
háziorvosi, sebészeti, aneszteziológiai és belgyógyászati szakokra
korlátozódott, néhány éven belül valamennyi szakképzés beindult,
és az intézmény bevallottan azt a célt tűzte maga elé, hogy az
orvosképzés és egészségügyi ellátás terén lefedje egész Nyugat-
Texast.

Miután rákeresett a Brazos Egyetem Aneszteziológiai
Tanszékére, megtudta, hogy egyetemi tanárai az ország
legkiválóbb gyógyászati központjaiból kerültek ki. Az
Aneszteziológiai Tanszék vezetőjét egyenesen a Johns Hopkinsból,
Amerika talán legpatinásabb klinikájáról igazolták át – ez a tény
különösen lenyűgözte, miután arról is meggyőződött, hogy a
rezidensprogramba integrálták az aneszteziológia minden
vetületét, beleértve a fejlett szívsebészeti, idegsebészeti és
transzplantációs eljárásokat. Kiderült, hogy évente húsz rezidenst
vettek fel, akiknek a képzés során legalább húszezer esetben kellett
közreműködniük.

Noah kiegyenesedett görnyedt testtartásából, s ahogy
kinyújtózott, felnézett a mennyezetre. Nem lehetett kétséges, hogy
Ava egy százszázalékosan akkreditált intézményben, a



kívánatosnál is jobb feltételek és felügyelet mellett teljesítette a
rezidensképzés alapvető feltételeit, hiszen a Brazos Egyetem
Egészségügyi Központjában évi több mint húszezer beavatkozást
végeztek – nagyjából ugyanannyit, mint a BMH-ban. Talán nem
számított borostyánligás iskolának, de amennyire meg tudta ítélni,
tökéletesen elégséges szakképzést nyújtott.

Mégsem lehetett elégedett és érhette be azzal, hogy Ava 
minden lehetőséget megkapott. Személyes adatokra vágyott: 
pontosan hány műtétben működött közre; milyen típusú 
anesztéziát alkalmazott; volt-e vele bármilyen probléma. Elvégre 
a gépére is azért tört be, hogy megismerje a szakmai 
előképzettségét. A tény alapján, hogy felvételt nyert a BMH-ba, 
nyilván kivételesen jól teljesített – dr. Kumar is azzal kérkedett, 
hogy színjelesre teljesítette valamennyi aneszteziológiai vizsgáját 
–, Noah három okból mégis többet akart tudni. Először is, 
halálosan unta már, hogy ki van zárva a kórházból; másodszor, 
betegesen vonzódott Avához, sőt talán szerelmes is volt belé, 
ezért természetes módon mindent tudni akart róla; s 
harmadszor, magányosnak és csalódottnak, de ami a 
legfontosabb, iszonyú dühösnek érezte magát, amiért Ava így 
bánt vele, miután ő töredelmesen bocsánatot kért, sőt a 
büszkeségét sutba hajítva el is ment hozzá. Arra inkább nem is 
gondolt, hogy talán tényleg köze van a diplomamunkája 
ellopásához.

Ahogy újra előredőlt, hirtelen eszébe jutott, hogy
ellenőrizhetné, milyen tűzfalat használ a Brazos, ha használ
egyáltalán, s ha igen, mikor frissítették utoljára. Saját tapasztalata
szerint az ilyen új és gyorsan fejlődő intézmények nem sokat adtak
az online biztonságra, amit besoroltak az olyan fontosabb
tevékenységek mögé, mintha az egyre újabb támogatók
felkutatása. Gyanította, hogy a központi szabályozásnak
megfelelően a kórház teljesíti a digitális biztonsági előírásokat, de
ezeket talán nem terjesztették ki az intézmény többi részére.

Miután természetszerűleg vonzódott a számítástechnikához,
fiatalabb éveiben foglalkoztatta az etikus hackertevékenység, amit
csupán kedvtelésből űzött, most azonban lehetősége nyílt rá, hogy
éles helyzetben is próbára tegye magát. Azt remélte, hogy előáshat
néhány részletet Ava iskolai eredményei és rezidensévei kapcsán,
ami nyilván azt bizonyítja majd, hogy minden területen
ezerszázalékosan teljesített. Miután nemrég adta le a BMH



rezidenseinek kiértékelését, pontosan tudta, milyen adatok érhetőek
el potenciálisan.

Visszatért a Brazos Orvosi Egyetem és az Aneszteziológiai
Tanszék weboldalára, hogy mindkettőtől jelentkezési nyomtatványt
igényeljen. Miután ezek megérkeztek, azt tervezte, hogy az e-
mailek fejlécét használva kideríti, bejuthat-e a rendszerbe, ám
várakozás közben hirtelen megszólalt fejében a vészcsengő, ami
arra emlékeztette, hogy az egész akció törvénytelen és a legkevésbé
sem etikus. Ha jó a biztonsági rendszer, még az is lehetséges, hogy
azonosítják. A közelgő meghallgatás előtt nem éppen bölcs dolog,
ha lefülelik mint számítógépes bűnelkövetőt. Vagy inkább a létező
legnagyobb hülyeség.

Hirtelen támadt egy ötlete. Tudta, hogy nem kockáztathatja
meg a Brazos Egyetem számítógépes rendszerének feltörését, de ez
nem jelentette, hogy valaki más nem szerezhette meg ugyanazt az
információt egy másik, törvényes úton. Azelőtt eszébe se jutott
volna magánnyomozót fogadni. Még eggyel sem találkozott – a
létezésükről is csak a krimikből tudott, ahol viszont mindig
kulcsszerepet játszottak –, de a jelen helyzetben egy
magánnyomozó talán megszerezhette a szükséges információt, s
ehhez még törvénytelen eszközökhöz sem kellett folyamodnia. A
váratlan ötlet több szempontból is vonzónak tűnt a számára.

Tapasztalatok híján beütötte a Google-ba a magánnyomozók
Lubbock Texas keresőszavakat. Egy pillanattal később elképedve látta
az érintett cégek és magánszemélyek bő választékát. Rákattintott
néhány cégre, de azokat túl impozánsnak – s ebből következően
nem túl diszkrétnek – találta. Ha alkalmaz bárkit is (amit még nem
döntött el), feltétlenül magánszemélyt választ, nem egy szervezetet
– lehetőleg olyat, aki otthonról dolgozik, és még titkárnőt se tart.
Bármennyire bízott abban, hogy legális munkával bízza meg,
semmiképp sem akarta, hogy ez valahogy Ava fülébe jusson. Ha
azon ennyire felhúzta magát, hogy beszélt dr. Kumarral, nyilván
nem akarta tudatni vele, hogy magánnyomozót fogadott a
szakmai háttere megismerésére. Akárhogy is, kezdett határozottan
tetszeni neki az ötlet. Más módszert különben se látott, hogy
megkapja az áhított válaszokat, s közben se sodorja veszélybe
önmagát.

Miután tucatnyi magánszemély weboldalát megnézte, talált



egy különösen ígéretes magánnyomozót, akit Roberta Hinkle-nek
hívtak. Vonzerejét részben az adta, hogy éppen a brazos
Egyetemre járt, ahol büntetőjogból szerzett diplomát. Külön jó
pontként a „háttérellenőrzést” adta meg szakterületeként, ő pedig
végső soron éppen ezt akarta – ráadásként az óradíját is közölte,
amitől a legtöbben ódzkodtak. Bár az óránkénti 60 dollárt kissé
borsosnak találta, még mindig nem érte el a többiek árszintjét, akik
közzétették a tarifájukat. Ösztönösen mellette döntött.

Roberta Hinkle telefonos és e-mailes elérhetőséget egyaránt
megadott. Miután tizenegy óra elmúlt, az e-mail mellett döntött.
Ehhez csupán ki kellett töltenie az online formanyomtatványt,
megadva nevét, saját e-mail címét és a kért szolgáltatás jellegét. A
neve előtt megadta doktori titulusát is. A szolgáltatás mező
kitöltésekor többes számot használt: „Teljes körű és szigorúan
bizalmas háttérelemzést igényelnénk egyik aneszteziológus
alkalmazottunkkal, dr. Ava Londonnal kapcsolatban. Részletesen
meg kívánjuk ismerni szakmai képzésének hátterét és korábbi
iskolai eredményeit. Minden rendelkezésre álló információt
értékelnénk, beleértve a családi hátteret is. Dr. London Lubbockban
nőtt fel és a Brazos Orvosi Egyetemre járt, bár jelenleg a
massachusettsi Bostonban dolgozik.”

A „fizetés módja” szövegmezőben csak annyit írt: „PayPal”. A
„szolgáltatás kezdete” rubrikában a „lehető leghamarabbat” adta
meg.

Miután elküldte az űrlapot, ahhoz hasonló csalódottságot
érzett, mint amikor kiderült a számára, hogy a Brazos Egyetem
számítógépes rendszerének feltörése mégsem járható út. A
magánnyomozó megbízásával megint csak kikerült kezéből az
irányítás, így nem maradt más választása, mint ölbe tett kézzel
várakozni. Belegondolt, vajon mikor hall Roberta Hinkle-ről.
Nyilván a munkabeosztásától függött – ha elfoglalt, napokba is
telhet; ha nem, talán huszonnégy órán belül megkeresheti.
Eltűnődött, mennyire lehet mozgalmas egy lubbocki
magánnyomozó élete ilyenkor, a nyár közepén. Ráébredt, hogy
fogalma sincs, ezért be kell érnie a tudattal, hogy legfeljebb másnap
reggel próbát tesz a telefonszámával is.

Miután nem akadt jobb dolga, úgy döntött, felmegy a
Facebookra, hátha Ava valamelyik alteregója, Gail Shafter vagy



Melanie Howard is ott van. Ezt viszont nem tehette meg Noah
Rothauserként, ezért kreálnia kellett egy saját kamu profilt, akit
egyik régi filmes kedvence után Butch Cassidyre keresztelt.
Remélte, hogy így Ava nem ismer rá, ha véletlenül fent van, de
végül meggondolta magát a névvel kapcsolatban attól félt, hogy
Ava átlátna az erőtlen próbálkozáson, miután többször is
beszélgettek a filmről. Végül a légből kapott Harvey Longfellow
mellett döntött, ami legalább New England-iesen hangzott.

Miközben létrehozta a profilt a szeretetre éhes harmincas
biztosítási ügynök számára, aki ki nem állta a menő egyetemekről
érkező sznobokat – s ezzel remélhetőleg belopta magát Ava szívébe
–, e-mailje érkezett. Miután még nem végzett Harvey profiljával, a
telefonján nézte meg, ki írt neki. Remélte, hogy Roberta Hinkle – s
valóban.

Kedves Dr. Rothauser!

Köszönöm érdeklődését, és hogy igénybe kívánja venni szolgáltatásaimat dr.
Ava London há erének alaposabb megismerése céljából. Amennyiben a
megbízás melle  dönt, akár azonnal el tudom kezdeni a munkát. Az online
források hatékony felhasználása és a félreértések elkerülése vége  célszerű
lenne, ha megadna a célszeméllyel kapcsolatos néhány adatot – gondolok i  a
születési évére és a középiskola nevére. Természetesen minden további
információ hozzájárulhat a kutatás pontosságához, s mint ilyen, nagy segítség
a munkámhoz.

Tisztele el
Roberta Hinkle

Noah, akit elképesztett Roberta válaszának gyorsaságba,
összecsukta Harvey Longfellow profilját, hogy azonnal nekiálljon
begépelni a választ.

Kedves Ms. Hinkle!



Köszönöm gyors válaszát. Megosztom önnel, amit tudok, bár a dátumok nem
feltétlenül pontosak. Ava 1982-ben születe . Nem tudom, hová járt általános
iskolába, de ezután a Coronado Középiskolában tanult tovább, ahol tagja volt a
szurkolócsapatnak, és emelt szinten ére ségize , talán 2000-ben. 2000 és
2002 közö  egy Winston Herbert nevű fogorvosnak dolgozo , aki a Brazos
Egyetemen az akkor létrejö  Fogászati Tanszék rektora le . 2002 és 2008
közö  hatéves komplex orvosi képzésen ve  részt, fő tantárgya a dietetika
volt. Miután orvosi képesítést szerze , részt ve  a Brazos Egészségügyi
Központ aneszteziológiai rezidensképzésében, ami 2012-ben fejeződö  be. Ezt
követően kínáltak neki állást a Boston Memorial Hospital aneszteziológiai
osztályán. A dátumok némelyikében nem vagyok biztos, de nem állhatnak
messze a valóságtól. Fontos adalék még, hogy középiskolás korában az
olajiparban dolgozó apja öngyilkosságot követe  el, illetve hogy valamikor
2000 táján rövid életű házasságot kötö  egy szerb orvossal. Bár minden vele
kapcsolatos információt nagyra értékelünk, elsősorban a rezidensévei
érdekelnek minket, melyekről szeretnénk a lehető legtöbb részletet megtudni,
különös tekinte el a felkészültségével kapcsolatos véleményekre, melyek
nyilvánvalóan nagy szerepet játszo ak abban, hogy felvételt nyert a Boston
Memorialba. Ha bárki kérdezné, nyugodtan mondhatja, hogy a jelenlegi
főnöke is a lehető legjobb véleménnyel van róla. Tudnia kell még, hogy odaadó
rajongója a Facebooknak, ahol Gail Shafter és Melanie Howard álnevek ala
mindennap megfordul. A megjelenésével kapcsolatban a dr. Ava London név
ala  regisztrált valós LinkedIn-oldalon tájékozódhat. A fentiek alapján
elfogadja a megbízást? Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a teljes
diszkréció alapfeltétel.

Őszinte híve
Dr. Noah Rothauser

Miután elolvasta az e-mailt és apróbb változtatásokat végzett,
lenyomta a küldés gombot, majd visszatért a profilhoz, amit új
Facebook-fiókjához készített. Alig olvasta végig, amit eddig írt
Harvey Longfellow-ról, máris újabb e-mail érkezett Roberta
Hinkle-től.



Kedves Dr. Rothauser!

Köszönöm az információt. Készséggel elfogadom a megbízását, s ezúton is
biztosíthatom, hogy a legnagyobb diszkréció melle  fogok eljárni, ahogy
minden más ügy kapcsán. Kérem, erősítse meg, hogy elkezdhetem a munkát.

Roberta Hinkle

Noah újra a mennyezetre emelte tekintetét, amíg próbálta
eldönteni, mit tegyen. Kedvező jelnek találta Roberta Hinkle
buzgalmát és igyekezetét, hogy mielőbb munkához lásson.
Ugyanazzal az ösztönösséggel, amivel kiválasztotta a weboldalát,
azt is elhatározta magában, hogy zöld utat ad neki. Tudta, ha
másnapra valamiért meggondolná magát, még mindig leállíthatja
a kutatást. Megírta neki a válaszát. Szinte azonnal megjött az
újabb levél.

Kedves Dr. Rothauser!

Köszönöm bizalmát. Haladéktalanul nekilátok a munkának. Holnap levélben
értesítem az előzetes eredményekről. A feladat elvégzése nem okoz gondot. Én
is a Brazos Egyetemre jártam, és az intézménnyel a mai napig szoros
kapcsolatban állok, miután büntetőjogot tanítok az alsóbb évfolyamokon.

A legjobbakat
Roberta Hinkle

Noah, akit lenyűgözött Roberta gyorsasága és hatékonysága,
válaszlevelében megírta, hogy alig várja az első eredményeket.
Ezúttal is hangsúlyozta, hogy a diszkréciót mindennél
fontosabbnak tartja. Roberta válaszként megerősítette, hogy
tökéletesen tisztában van az efféle megbízások szigorúan bizalmas
természetével, és megnyugtatta, hogy nincs mitől tartania.

Miután végzett a levelezéssel, Noah vissza akart térni a kamu
profilhoz, de már nehezére esett az összpontosítás. Csak arra tudott
gondolni, mit találhat Roberta azon túl, hogy Ava nyilván minden



akadályt megnyerő könnyedséggel vett. Bárhogy is bizonygatta
Roberta az ellenkezőjét, amiatt is aggódott, hogy puhatolózása Ava
fülébe jut, s ha ez megtörténik, milyen hatással lesz rá nézve. Ava
rájöhet, hogy ő áll az egész mögött? Kétellte, de sosem lehetett
tudni. Felötlött benne, hogy küld egy e-mailt, amiben lemondja a
megbízást, azután mégis meggondolta magát. Ma éjjel Roberta
úgyis csak annyit tudhat meg, amennyit a neten kiderít.

Ekkor vette észre, hogy már éjfél is elmúlt. Most, hogy végre
tett valamit, ami azzal kecsegtetett, hogy egyszer és mindenkorra
eloszlatja az Avával kapcsolatos kételyeit, úgy érezte, talán az alvás
is menni fog. Lekapcsolta laptopját és a nappali világítását,
nekitolta a kanapét az ajtónak, hogy ne legyen teljesen védtelen,
azután visszavonult a hálóba.
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Egy hét után először egészen jól aludt és szinte kipihenten ébredt.
Mindezt a lubbocki magánnyomozó megbízásának tudta be. Úgy
érezte, tett valami előremutatót Ava kapcsán, s a tudat
megnyugvással töltötte el. Persze jobban örült volna, ha magával
az érintettel vitathatta volna meg a kérdéseket, melyek a legutóbbi
három haláleset kapcsán megfogalmazódtak benne, de erre
nyilvánvalóan nem került sor, ha pedig nem akart betörni a Brazos
Egyetem számítógépes rendszerébe, nem maradt más választása.
Azzal nyugtatgatta magát, hogy a legjobb szándékok vezérlik.
Arra számított, hogy a tanácsadó testületi ülés után visszakapja az
állását, s ugyanígy remélte, hogy Ava végül elfogadja szívből jövő
bocsánatkérését. Túlságosan illettek egymáshoz és túl közel álltak –
mind testben, mind lélekben –, hogy másként legyen. Ha pedig Ava
legközelebb megemlítené, hogy felhagy a klinikai
aneszteziológiával, bölcsen tartja majd a száját.

Reggel nyolckor azzal lepte meg magát, hogy elugrott a helyi
büfébe egy szalonnás tojásrántottára. Még a The New York Timesba is
beleolvasott, mint más normális emberek. Kenyeret és felvágottat
vett ebédre, mielőtt visszatért a lakásába. Azt tervezte, hogy
végleges formába önti Harvey Longfellow-t, azután felmegy a
Facebookra, ahol megpróbál összebarátkozni Gail Shafterrel és
Melanie Howarddal. Reményei szerint estére már javában
üzengetni fognak egymásnak a gyanútlan Avával.

Délután 2.52-kor azután a kellemesen induló nap gyors leszálló
ágba került, amikor megcsörrent a mobilja. Abban a reményben
kapta fel, hogy Ava nevét látja a kijelzőn, de az MIT könyvtárából
keresték.

– Dr. Rothauser?
– Igen.
– Itt Telah Smith. Üzenetet kaptam Gertrude Hessentől, aki



szerint tudni kívánja, mi lett a diplomamunkája harmadik
példányával, ami eltűnt az irattárból. Érdekli még a dolog?
Segédkönyvtárosként az én feladatom a diplomamunkák kezelése.

– Hogyne érdekelne. – Noah-t ezúttal is lenyűgözte, hogy ilyen
gyorsan visszahívták.

– Nos, FBI-ügynökök jelentek meg a könyvtárban és kérték ki
a disszertációját. Azt mondták, csak rövid időre veszik kölcsön, egy
folyamatban lévő nyomozás kapcsán.

Noah megkövült. Alig hitt a fülének.
– Az FBI?
– Előfordul, hogy megkeresnek ilyesmivel – magyarázta Telah.

– Egyre ritkábban, mióta minden elérhető digitális formában, de
azért előfordul.

– Hoztak végzést? – Noah-t megdöbbentette, hogy dr. Mason
ilyen szélsőségekre ragadtatta magát, de még inkább az, hogy az
FBI hagyta magát bevonni egy ilyen ügybe.

– Nem, nem hoztak – felelte Telah. – Megemlítették, hogy
szükség esetén tudnak szerezni, de inkább fű alatt intéznék el a
dolgot, miután nem bűnügyi nyomozásról van szó. Azt mondták,
hogy az anyag ugyan fent van a neten, de megkönnyítené a
dolgukat, ha máris a kezükben lenne egy nyomtatott példány, meg
hogy nagyon vigyáznak rá, és csak pár napra kell. A
könyvtárvezetőhöz fordultam, aki saját hatáskörében
engedélyezett egy hét kölcsönzési időt, mert a könyvtár mindig is
jó kapcsolatot ápolt az FBI-jal. A két ügynök is rokonszenves volt.
Nagyon fiatalok, közvetlenek és jóképűek. – Telah elnevette magát.
– Gondolom, most megvan a véleménye rólunk, de higgye el, már
ennyi is elég ahhoz, hogy feldobja a napunkat.

– Köszönöm, hogy ezt megosztotta velem – válaszolt Noah
jobb híján. Miután letette, néhány percig az ablakra meredt, amíg
megemésztette az FBI érintettségét. A váratlan fejlemény okkal
töltötte el szorongással és ásta alá bimbózó optimizmusát. Az FBI
bevonása csakis azt jelenthette, hogy nem adnak hitelt a
magyarázatának.

Még akkor is a lehetőséget latolgatta, amikor a telefonja jelezte,
hogy e-mailje érkezett. Próbált lehiggadni, miután látta, hogy
Roberta Hinkle írt. Abban a reményben, hogy legalább tőle jó
híreket kap, megnyitotta a levelet a laptopján. Reménye rövid



életűnek bizonyult.

Kedves Dr. Rothauser!

A dolog nem ment olyan egyszerűen, mint reméltem. Először is, a Coronado
Középiskola 2000-es évfolyamán nem tanult Ava London nevű diák. Mi több,
2005-től ötven évre visszamenően senki sem járt ezen a néven a Coronado
Középiskolába. Amikor ellenőriztem a többi lubbocki középiskolát, kiderült,
hogy az említe  ötvenéves periódusban sehol sem tanult Ava London. Azután
már kiterjeszte em a kutatást a környező településekre is, ahol szintén
működnek középiskolák. Komoly kutakodás árán, de végül találtam egy Ava
Londont a brownfieldi középiskolában, ami Lubbocktól egyórányira található.
Úgy tűnik, nagyon népszerű diák volt, a szurkolócsapat kapitánya és jeles
tanuló, a diáktanács tagja. Az apja vállalatigazgató volt és öngyilkos le . Így
valószínűleg arról az Ava Londonról van szó, akivel kapcsolatban
há érelemzést kért. Jelenleg a brownfieldi Kendrick Közkönyvtárban vagyok,
és i  fekszik elő em a 2000-es iskolai évkönyv, melyben számos fénykép
szerepel Ava Londonról, aki azonos a LinkedIn-oldalon szereplő dr. Ava
Londonnal. Ezzel együ  adódo  egy váratlan és meglehetően komoly
probléma, amiről feltétlenül tudnia kell, különösen akkor, ha a nyomozás
folytatása melle  dönt.

Tisztele el
Roberta Hinkle

Noah csalódottan rázta meg a fejét. Nem értette, hogy Roberta
miért nem közölte, mi ez a probléma. Miközben válaszában arra
kérte, hogy ossza meg vele, azon tűnődött, mit találhatott. Nos,
bármi is legyen, még a tapasztalt nyomozót is meglepte. Roberta
haladéktalanul visszaírt.

Dr. Rothauser, ráakadtam egy jelentős ellentmondásra Ava London
éle örténetében. Talán jobb lenne, ha telefonon beszélnénk meg. Kissé fura ez
az egész.



Tisztele el
Roberta

Noah felkapta a telefonját, és hívta Roberta mobilszámát, majd
türelmetlenül várta, hogy kicsörögjön. Nem tehetett róla, de
felbőszítette, hogy a nő vonakodott elmondani, mire jött rá. Még
miután felvette a telefont, akkor sem árulta el, előbb időt kért, hogy
kimehessen a könyvtárból. Noah várakozás közben idegesen
dobolt ujjaival az asztalon.

– Oké, itt vagyok. – Roberta megnyerő hangon beszélt,
akcentusa távolról emlékeztette is Aváéra. – Elnézést kérek, nem
akartam titokzatoskodni, de mindjárt megérti. Szóval a lényeg:
minden klappol azzal kapcsolatban, amit Ava London középiskolás
éveiről mondott, leszámítva, hogy Brownfieldbe járt, nem a
Coronadóra, ám ami ennél is fontosabb: nem érettségizett le.

– Micsoda? – Noah nem tudta biztosan, hogy jól hallotta-e.
– Ava London végzősként öngyilkosságot követett el, pontosan

tizenkét hónappal az apja után, és pontosan ugyanazzal a
fegyverrel, ugyanazon a módon, ugyanabban a szobában. Miután
az évkönyvből értesültem erről a váratlan fejleményről, előkerestem
a helyi újságokban megjelent tudósításokat. Rengeteg cikket
közöltek, miután a tragédia nagy port vert fel, az egész város
felbolydult, még a hatóságok is nyomozásba kezdtek. Az apa és a
lánya egyformán népszerűnek számított errefelé. Habár az eset
kapcsán végül nem emeltek vádat, sokan úgy gondolták, hogy Ava
öngyilkossága az internetes zaklatások egyik korai példája. Akkor
még természetesen nem volt olyan elterjedt, mint manapság. A
lapok Ava három osztálytársát nevezték meg, bár valószínűleg
többen is érintve lehettek. A három név: Connie Dugan, Cynthia
Sanchez és Gail Shafter.

Csaknem egy percig sem Roberta, sem Noah nem szólt. Noah
egy órán belül másodszor rökönyödött le – ezúttal még annál is
jobban, mint amikor kiderült, hogy az FBI vitte el a
diplomamunkáját. Végül Roberta törte meg a csendet, miután elég
időt adott neki, hogy feldolgozza a hallottakat.

– Akarja, hogy folytassam a nyomozást?
– Egyelőre álljon le – felelte Noah. – Hadd emésszem meg ezt



az egészet. Visszahívom.
Miután kinyomta a telefont, felpattant és sétálgatni kezdett,

hátha úgy könnyebben felfogja, amit az imént hallott. A szoba nem
sok teret engedett erre – négy lépés után vissza kellett fordulnia –,
mégsem tudott nyugodtan ülni. Néhány percig csak ide-oda járt,
közben már arról fantáziált, hogy aznap délután, amint hazatér a
kórházból, szembesíti Avát a ténnyel, miszerint ő a kamu, nem Gail
Shafter. Végül elvetette az ötletet, mint gyerekes bosszút. Ava
sokkal súlyosabb titkot őrzött, mint néhány tényként beállított
becslés egy diplomamunkában, ráadásul még most sem tudta
biztosan, hogy van-e bármiféle köze az ellene folyó vizsgálathoz.

Felvette a telefont, hogy újra kapcsolatba lépjen Roberta
Hinkle-lel, de mint kiderült, egyelőre ez sem ment olyan
egyszerűen. A kijelzőn ott látta szöveges üzenetét:

Visszatérek Lubbockba, egyre rosszabb a térerő. Hagyjon üzenetet, ha nem tud
elérni, visszahívom. Vagy küldjön e-mailt.
Roberta.

Az e-mailt választotta:

Ms. Hinkle!

Bármilyen meglepő ez a fordulat, szeretném, ha folytatná a nyomozást, és
kiderítené, mit tudnak Ava Londonról a Brazos Egyetemen. Az eddigi
eredmények fényében szeretném, ha annak is utánajárna, van-e bármilyen
nyoma annak, hogy 2000 körül Lubbockban vagy arrafelé valaki visszaélt Ava
London nevével. Végezetül, elküldené nekem a 2000-es brownfieldi
évkönyvből Ava London és Gail Shafter fényképeit?

Köszöne el
Dr. Rothauser

Miután elküldte az e-mailt, a számítógépre meredve azon tűnődött,
mennyit tudhatna meg Aváról, ha használná a vezető rezidensi



belépőkódját. Miután a felfüggesztés ellenére a személyi állomány
teljes jogú tagjának számított, beosztásánál fogva elméletileg még
hozzáfért a BMH adatbázisaihoz – vélhetően a személyi adatokhoz
is. Ettől még nagyobb ostobaságnak tűnt, hogy kis híján betört a
Brazos Egyetem szervereire, amikor teljesen törvényesen is
megszerezhetné Ava BMH-s adatait, és feltehetően azt is
kideríthetné, hogy a Brazos Egyetem Aneszteziológiai Tanszékéről
ki írt számára ajánlólevelet.

Csak egy jelszó és néhány kattintás kellett, azzal be is lépett a
BMH rendszerébe. Néhány perccel később meg is szerezhette volna
a személyzetis anyagokat – mégis habozni kezdett. Pontosan tudta,
hogy a BMH szerverei minden lépését naplózzák. Problémát
okozhat, hogy a felfüggesztése alatt talán a számítógépes
tevékenységét is külön figyelik, és rossz fényt vethet rá a közelgő
testületi meghallgatáson, ha a személyzeti anyagokban turkál.
Talán ez nem lenne akkora etikai vétség, mint betörni a Brazos
rendszerébe, de könnyen rossz irányba billentheti a mérleget.

– Basszus! – adott hangot csalódottságának, amiért minden
sarkon újabb akadályba ütközik. Épp készült kijelentkezni a BMH
rendszeréből, amikor a mobilja csilingelő hangon jelezte, hogy e-
mailje érkezett. Sietve átváltott laptopján az e-mail-kliensre, és látta,
hogy Roberta Hinkle írt, ám mielőtt még megnyitotta volna az
üzenetet, észrevette, hogy a rendszer elolvasott levélként tartja
nyilván. Értetlenül meredt a kis kék pont hiányára. Megnézte a
küldés időpontját. Ahogy gyanította: az üzenet csak pár
másodperce érkezett, tehát még sehogy sem olvashatta el. Azután a
kék pont váratlanul visszatért.

Megdermedt, ahogy a borzongás végigszaladt a gerincén.
Mindkét kezét felemelte a billentyűzetről, úgy meredt a jelre.
Lassan átforgatta a gépet az egyik, majd a másik irányba,
megvizsgált minden csatlakozást. Nem talált semmit, de ez sem
oldotta félelmét. Ismerte annyira a számítógépeket, hogy tudja:
feltörték a fiókját, alighanem Spyware-rel és egy Keyloggerrel.
Valaki elolvassa a beérkező leveleit, vagyis ugyanúgy látja a kimenő
üzeneteit is. Valaki kémkedik utána, megfigyeli minden lépését.
Talán az a két férfi, aki a való világban is a nyomában jár? Lelki
szemei előtt látta a fekete férfi jóvágású arcát, azután eszébe jutott,
milyen leírást adott az MIT könyvtárosa az ügynökökről.



Lehetséges, hogy ugyanezek az emberek követik? Ha Igen, mit
akar tőle az FBI? Egyáltalán, az FBI az?

Ha valaki valós időben követi a számítógépes tevékenységét,
most külön örült, hogy nem nézett rá Ava személyzeti anyagára.
Hirtelen belevillant a felismerés, hogy a tegnapi betörőknek sem az
aprójára és a Percocetjére fájt a foguk, sokkal inkább
bepoloskázták a laptopját. Kinyújtotta a kezét, és hosszan
lenyomta a gombot, hogy kikapcsolja az átkozott masinát. Felállt
és az ablakhoz lépett. Óhatatlanul is arra gondolt, hogy aki betört a
lakásába, most is a közelében van; a való életben éppúgy
megfigyeli, mint a virtuális térben. Látott is néhány furgont az út
szélén, de miután a forgalmas Beacon Hillen a villanyszerelők, a
vizesek és a többiek sosem találtak szabad parkolóhelyet, nem
gondolta volna, hogy bármelyik az ő megfigyelésére lenne ott.
Igaz, biztosan nem tudhatta.

Az üldözési mánia újult erővel éledt fel benne, hogy
fájdalmasan tudatában legyen teljes kiszolgáltatottságának. Újra
felötlött benne, hogy talán a kórház áll minden mögött – így akar
terhelő bizonyítékokat szerezni ellene –, de ezt elvetette mint teljes
képtelenséget. Egy rég elavult kis etikai vétség aligha követelt
szüntelen és vélhetően törvénytelen megfigyelési valami nagyobb és
sötétebb dolognak kellett lennie – de minek? Hirtelen nem jutott
eszébe más, csak hogy Ava hozzáértésének megkérdőjelezésével
magára haragította lobbista főnökeit, de c/ is nevetségesnek és
légből kapottnak tűnt. Még neki is nevetnie kellett az ötleten, hogy
a Táplálékkiegészítő Tanács rászállna, csak mert szerinte Ava nem
úgy bánik a laringoszkóppal, mint kellene. Kész röhej.

Egy dologban ugyanakkor nem kételkedett: nem akart ölbe
tett kézzel várni a fejleményeket, kiszolgáltatva ebben a lakásban,
ahol még be sem zárkózhat. Bármelyik pillanatban bárki bejöhetett
ide, csak erélyesebben rá kellett támaszkodnia az ajtóra. Amellett,
ha a számítógépét bepoloskázták – amiben immár nem kételkedett
–, miért ne poloskázhatták volna be a lakást? Lehet, hogy szó
szerint minden mozdulatát követik. Tehetetlenül pördült körbe –
pontosan tudta, milyen aprók és észrevehetetlenek a modern,
vezeték nélküli, nagy látószögű kamerák.

Ez eldöntötte a kérdést. Felpattant és átsietett a hálóba, ahol
kirángatta a szekrényből hátizsákját, hogy beleszórjon néhány



pipereholmit és ruhadarabot. Ezután átöltözött kórházi ruhájába,
amit sebészrezidensként szokott viselni. Végig se gondolta a
lehetséges következményeket, csak elhatározta, hogy bemegy
kórházba és meghúzza magát az ügyeleten, ahol mindig akad
szabad ágy. Nem tudta, meddig maradhat észrevétlen, amikor a
kórházban futótűzként terjednek a pletykák, de még ott is
nagyobb biztonságban érezte magát, mint a lakásban.

Felkapta a mobilját. Kórházi tabletje már a köpenye zsebében
lapult. Az asztalon hagyta laptopját, de arra azért ügyelt, hogy a
szokásos módon eligazítsa. Résnyire felnyitotta a fedelét, hogy
miután visszatér, azonnal lássa, ha bárki megbolygatta.

Miután még egyszer körülnézett és próbálta kitalálni, mit
vigyen még magával, a lépcső felé indult. Ekkor ötlött fel benne,
hogy talán az ajtót is megbütykölhetné – lássa, ha a távollétében
kinyitották de ezt már tényleg túlzásnak találta. Elég, hogy a
számítógépét előkészítette. A laptop feltörése aggasztotta igazán.
Kifinomultságra vallott.

Óvatosan behúzta az ajtót, hogy elkerülje a további károkat.
Hacsak valaki nem vizsgálta meg közelebbről, az ajtólap repedése
nem sokat árult el, a keret pedig belül tört ki. Miután vállára vette a
hátizsákot, sietős léptekkel lefelé indult. Mielőtt elérte a lépcsősor
alját, lassított, hogy a bejárati ajtó felülvilágítóin át kitekintsen a
Revere Streetre. Látómezője a bejárat előtti utcaszakaszra és az ott
parkoló autóra korlátozódott. Nem látott gyalogosokat, ami
nyugtalanította. A nyári melegben általában benépesült az egész
Beacon Hill.

Miután leereszkedett a maradék néhány lépcsőfokon,
kinyitotta az ajtót. Nem egész kétméternyire szakadt farmert és
ujjatlan felsőt viselő fiatal nő bukkant fel, majd haladt el előtte az
utcán; közben aggódó pillantást vetett felé; nem értette, miért áll
mozdulatlanul a kapualjban. A következő pillanatban már be is
fordult a sarkon.

Noah megnyugvást merített a lány jelenlétéből, még ha
félelmei nem is múltak el. Résnyire nyitva hagyta a bejárati ajtót,
mielőtt leereszkedett a három külső lépcsőfokon. Azt tervezte, hogy
alaposan körülnéz, s miután az egyirányú utca a dombról
ereszkedett le, először arrafelé fordult. Nem nyugtatta meg a
látvány. Három házzal odébb csillogóan új fekete Ford furgon állt,



benne két férfival. Nem úgy festett, mintha villanyszerelők vagy
vizesek lennének. Ezt a benyomást erősítette az idegen rendszám
is. A helyzeten csak rontott, hogy amint megjelent, az autó csikorgó
gumikkal előrelendült, és gyors ütemben közeledett felé.

Bármennyire is megbénította a félelem, a reflexei azonnal
működésbe léptek. Egy szemvillanással később már visszatért az
épületbe, bevágta az ajtót, és helyére tolta a reteszt, azután
kettesével szedni kezdte a lépcsőfokokat. Odakint hallotta, amint a
Ford csikorgó gumikkal fékezett, ami csak fokozta rémületét. Elő
se vette a kulcsát, csak a vállával befurakodott a lakásába, majd
bevágta az ajtót, és elé tolta a kanapét. Tudta, hogy ezzel nem tart
vissza senkit, legfeljebb csak lelassíthatja a behatolást.

Pillanatnyi késlekedés nélkül berontott a hálóba, ahol
felrántotta az ablakot. Egy másodperccel később már az ingatag
tűzlépcső keskeny fémfokain szaladt lefelé, mielőtt leugrott a
postabélyeg méretű belső udvarra. Itt előbb a hátizsákját dobta át a
léckerítésen, majd ő is átmászott a szomszédos kertbe. Ugyanezt
tette egy sor további romos kerítésnél, amelyek egész kis labirintust
alkottak a Revere Streetet, a szomszédos Grove Streetet és a
párhuzamos Phillips Streetet szegélyező négy-öt szintes épületek
mögött. Bár még sosem járt idelent, az ablakából évek óta látta a
környék nagy részét, így most abban reménykedett, hogy talál
valamilyen kijáratot a Phillips Street felé.

Nehezen jutott előre. Nemcsak a kerítések voltak leharcolt
állapotban, ami megnehezítette az átmászásukat, de némelyik
udvaron tekintélyes mennyiségű szemét is összegyűlt, köztük
kidobott babakocsik, matracok és régi gumiabroncsok. Egyszer
még egy szakadéknak beillő sziklakerten is le kellett másznia,
miután a Phillips Street jóval alacsonyabban húzódott, mint a
Revere Street. Végül egy szűkös sikátoron keresztül sikerült
kijutnia, ami a Beacon Hill egyik történelmi épülete mellett vezetett
ki a Phillips Streetre.

Néhány járókelő kérdő pillantást vetett rá, de senki sem tett
megjegyzést vagy tűnt riadtnak. Nyilván a fehér orvosi ruha
segített eloszlatni a gyanakvásukat – igaz, mire megjárta a
szemétdombként funkcionáló hátsó dombokat, az öltözéke eléggé
elhasználódott, továbbá elveszítette a színes golyóstollakat is,
melyeket mindig a köpenye mellényzsebében tartott.



Miután sehol sem látott sötét Ford furgont, végigiramodott a
Cambridge Streeten, ahol keletnek fordult, a vízpart és a BMH
komplexuma felé. Fokozatosan lassított és próbált nyugodtnak
tűnni, miközben mindent érzett, csak nyugalmat nem. Szüntelen
hátratekingetett, a vadonatúj Fordot és követőit fürkészte.

Néhány sarok után megállt annyi időre, hogy levegye
hátizsákját, leporolja ruháját és megigazítsa nyakkendőjét, hátha
ettől elfogadhatóbbá válik a megjelenése. Tizenöt perccel később,
ahogy rálépett a Stanhope Pavilion előtti körkörös felhajtóra, a
szívverése újra felgyorsult. Még át kellett jutnia a BMH biztonsági
szolgálatán. Látásból sok biztonsági őrt ismert – ahogy nyilván
azok is őt –, azt viszont nem tudta, mennyire közismert tény a
felfüggesztése. Zilált megjelenése sem könnyítette a bejutást.

Szokás szerint felmutatta a belépőjét, ám ezúttal kerülte a
szemkontaktust. Így jutott át a kapun, gyors léptekkel, mint akinek
sürgős dolga van. Minden pillanatban várta, mikor kiáltanak
utána, majd amikor ez nem történt meg, megkönnyebbülten
fordult be a legelső lépcsőházba. A liftet semmilyen körülmények
között nem használhatta.

Az ügyeleti részleget a napszakra való tekintettel üresen találta.
Itt először a mosókonyhába ment, hogy tiszta nadrágot és köpenyt
kerítsen, azután beírta a nevét az egyik pihenőszobához és elvette a
kulcsot. Mielőtt elvonult a szobába, kerülőt tett az öltözőszekrénye
felé. A BMH minden rezidense kapott ilyet, hogy tudja hol tárolni a
kabátját és egyéb holmiját.

A spártai egyszerűségű, ablaktalan helyiségek tökéletesen
megfeleltek a célra, hogy az ügyeletes két riasztás között pihenjen
egy keveset. A bútorzat egyszerű ágyból, szekrényből és
íróasztalból állt, utóbbin egy kórházi terminállal. Minden hálóhoz
kis zuhanyzó kapcsolódott. A törölközőket és az ágyneműt
naponta cserélték.

Itt azonnal otthon érezte magát. Az elmúlt öt évben
mindenkinél többet használta ezeket a szolgáltatásokat, miután
mindenkinél több időt töltött a kórházban. Egyszer sem fordult elő
vele, hogy nem talált szabad szobát, ezért is gondolta, hogy itt
meghúzhatja magát. Nem tudta, meddig kerülheti el a
lelepleződést, de amíg a végére nem járt ennek, nem kívánt
visszatérni a lakásába.



Miután tiszta ruhát öltött, a telefonján megnézte Roberta
Hinkle utolsó e-mailjét.

Kedves Dr. Rothauser!

Megkaptam legutóbbi e-mailjét, és örülök, hogy folytathatom a dr. Ava
Londonnal kapcsolatos nyomozást. Holnap elmegyek a Brazos Egyetemre.
Nem látok semmilyen különösebb nehézséget, és vélhetően gyorsan végzek,
miután vannak kapcsolataim az adminisztráción. Utánajárok a
névváltoztatási kérelemnek is. ahogy kérte. Ami a fényképeket illeti: sürgős
lenne, vagy ráér akkor is, amikor a legközelebb Brownfieldben járok? Kérem,
tudassa. Máskülönben nemsokára én keresem.

Tisztele el
Roberta Hinkle

Noah azonnal választ küldött:

Kedves Ms. Hinkle!

Köszönöm erőfeszítéseit. A fényképek ráérnek, ezzel együ  feltétlenül küldje
át őket, amikor legközelebb Brownfieldbe utazik. A kérelem sem sürgős.
Sokkal fontosabbnak találjuk, hogy mielőbb ellátogasson a Brazos
Egészségügyi Központjába. Még egyszer emlékeztetnem kell a nyomozás
bizalmas természetére. Várjuk az eredményeket. Kérem, amennyiben
lehetséges, legkésőbb holnap délután tájékoztasson a fejleményekről.

Üdvözle el
Dr. Noah Rothauser

Miután ezt elintézte, gondolatban visszatért Avához. Hiányzott
neki, akárcsak a kapcsolatuk, dacára minden bosszúságának és
Ava érzéketlenségének. Bárcsak akkor este ellenállt volna a
kísértésnek, hogy belenézzen a számítógépébe. Mennyivel



kényelmesebben érezné magát abban a mesés házában, mint a
funkcionálisan egyszerű BMH Hiltonban – ahogyan a rezidensek
egymást közt az ügyeletet nevezték.
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A texasi Lubbock közelében fekvő Preston Smith repülőtéren a
karcsú Citation X sugárhajtású kisgép begurult a polgári gépeknek
fenntartott kifutóra. A gépet az ABC Security bérelte ki, és kedd
este, valamivel kilenc után indult útnak a massachusettsi
Bedfordból. A két utas, Keyon Dexter és George Marlow
kihasználta a repülési időt, hogy alaposan utánajárjon Roberta
Hinkle magánnyomozónak. Megbízójuk arról tájékoztatta őket,
hogy a nő a létező legmagasabb szintű biztonsági kockázat, ezért
kellett még az éjszaka folyamán iderepülniük.

Roberta Hinkle egy kis faházban lakott a várostól nyugatra,
még éppen a körgyűrűn belül. Családon belüli vitákra és házastársi
hűtlenségre szakosodott, amivel nyilván nem kevés ellenséget
szerzett, így Keyon és George bízhatott abban, hogy bőven lesz
elég gyanúsított, lekötni a rendőrök figyelmét – a nő ráadásul
elvált, ami növeli az esélyét, hogy egyedül találják. Az egyetlen
problémát Roberta tizenegy éves lánya jelentette; Keyon és George
aggódott amiatt, hogy felébred az esetleges zajokra. Noha
mindkettőjüket megkeményítette a szakma, maradt néhány dolog,
amitől még ők is ódzkodtak.

Kiszálltak, amint a pilóta kinyitotta a gép ajtaját és leengedte a
lépcsőt. Néhány perc múlva már a Chevy Suburbanben ültek, amit
az ABC Security előre kibérelt a számukra. A landolástól számított
tizenöt percen belül délnek, a városközpont felé tartottak a 27-es
gyorsforgalmin.

George vezetett – és dühöngött azon, hogy Keyon ütközésig
hátratolta az ülést, és szinte azonnal mély álomba szenderült.
Haragjában élesen elrántotta a kormányt, hogy a váratlan
manőver felriassza társát.

– Mi a franc? – tört ki Keyon, aki görcsösen megkapaszkodott
a karfában, mintha az öv nem adna elég biztonságérzetet.



– Egy prérifarkas, vagy mi. – George úgy tett, mintha
belenézne a visszapillantóba. – Remélem, nem ütöttük el…

Keyon vetett egy pillantást a háta mögé. Csak az utat látta.
Visszafordult George-hoz.

– Most szívózol velem, vagy mi?
George elnevette magát.
– Hé, az is lehet, hogy a kengyelfutó gyalogkakukk volt, ezért

tűnt el ilyen gyorsan. – A sivatagos táj is a rajzfilmes környezetet
idézte. Vagy éppen Irakot, melyről kevésbé kellemes emlékeket
őriztek. – Amúgy emlékeztetnélek rá, hogy ez két- emberes
munka.

– Oké, oké. – Keyon vette az üzenetet, és egyenesbe állította az
ülést.

– Tudod – csóválta a fejét George –, tényleg állatira dühít, hogy
nem rendelték el Rothauser kiiktatását mindjárt a felfüggesztése
után. Azt hittem, az a cél, és nem, hogy a nyomában koslassunk.
Ahogy viselkedett, gyerekjáték lett volna öngyilkosságnak
beállítani. Az első pillanattól tudtam, hogy csak a bajunk lesz vele.

– Engem az dühít, hogy meglógott – vágta rá Keyon. – Nem
tudom, mitől pánikolt be.

– Kész rejtély – vigyorgott George.
– Azért nem gondoltam, hogy ennyi hátsó udvar van. Azt még

végképp nem, hogy kivezetnek a többi utcára.
– Talán nem ártott volna körbenézni. Persze, ki gondolta, hogy

menekülőre fogja? Viszont lehetne rosszabb is. Legalább tudjuk,
hol bujkál. Annyi esze sincs, hogy kikapcsolja a mobilját.

– Csakhogy a kórházban nem csinálhatunk semmit. Ki kell
várnunk, hogy előjöjjön a való világba.

– Már az is kész elmebaj, hogy ott van, miután
felfüggesztették. Jó, ha egy éjszakát kap. A kórház nem fogja
elnézni neki. Azt hittem, elmegy egy francos hotelbe vagy
valamelyik haverjához.

– Én is – bólintott Keyon –, de teljesen kiszámíthatatlan. A
múltkor is meglepett, amikor odaállt elém, mielőtt elsétálhattam
volna mellette. Még a karomat is elkapta.

– De mi a franc ütött bele, amikor felfogadott egy
magánkopót?

– Mint egy elszabadult hajóágyú – értett egyet Keyon. – Minél



tovább várunk, annál több kárt fog okozni. Szerintem az első
adandó alkalommal ki kell iktatni.

– Nem ártana szólni a főnököknek. Talán csak nem látnak
tisztán. Nem ők azok, akik egy hete csak meresztik a seggüket.

– Szerintem most már nekik is átment – csóválta a fejét Keyon
–, másképp nem fizettek volna egy kalap pénzt ezért a repülőútért.
Estig vissza kell érnünk Bostonba, különben mehetnénk a
menetrendszerű járattal.

– Szerinted meddig fog tartani ez a meló?
– Ha minden jó megy, legfeljebb egy órát.
– A Ring Road kettő-nyolcvan-kilencbe megyünk. Az nyugatra

van, nem?
– De. – Keyon megnézte a Google Térképet a telefonján. –

Jobbra ráfordulunk a 62-es útra, és ott is vagyunk.
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Miután bevackolta magát a jó ismert és biztonságos ügyeleti
szobába, Noah úgy aludt, mint a bunda. Előző este idebent maradt
és kerülte a társalgót, nehogy belefusson a sebészrezidensekbe, akik
óhatatlanul megkérdezték volna, mit keres itt. Nem kételkedett
abban, hogy együttéreznének vele és nem riasztanák az őrséget,
viszont akaratlanul is útjára indítanák a szóbeszédet, ami azután
járványként söpörne végig a kórházon, hogy idővel a
hatalmasokhoz is eljusson. Az éhség végül mégis rászorította, hogy
gyors látogatást tegyen az étkezdében, ahol ilyen későn, este
tizenegy után, már nem nagyon tartózkodott senki, de amilyen a
szerencséje, így is belefutott dr. Bert Shriverbe, az ügyeletes
sebészrezidensbe, aki az esti műtétek után ide vonult vissza egy
kései vacsorára.

Bert tudott a felfüggesztéséről, és azonnal hangot adott
reményének, hogy a Sebészrezidensi Tanácsadó Testület ülésén
visszahelyezik a régi posztjára. Miután tudta, hogy Bert is az
említett testület tagja, Noah kihasználta az alkalmat a részletek
tisztázására, melyekről – dr. Mason lévén a szóbeszéd forrása –
Bert mindeddig nem értesült. Csak emiatt juthatott arra a téves
következtetésre, hogy Noah minden létező adatot meghamisított a
diplomamunkájában. Miután megtudta az igazat, Bert ígéretet tett
rá, hogy ezt megosztja a többi rezidenssel is.

Amikor rákérdezett, mit keres ilyen későn az étkezőben, Noah
kényszerűen bevallotta, hogy az ügyeleten tölti az éjszakát, miután
a lakásába betörtek. Bert szintén a Beacon Hillen, egy hasonlóan
elhanyagolt bérházban és egy rakat egyetemista között élt, így
nyomban megértette, miért érzi magát ennyire kiszolgáltatottnak.

Habár megkérte, hogy tartsa titokban a kórházi jelenlétét,
Noah tudta, csak idő kérdése, mikor indul el a szóbeszéd. Ébredés
után ezért az volt a legelső dolga, hogy felhívja a házmestert, és



erélyesen követelje tőle a lakás ajtajának helyreállítását, továbbá a
felette lakó diáklány figyelmeztetését.

Fél tízre készen állt, hogy újra próbára tegye a szerencséjét és
kiosonjon a kórházi étkezdébe. Már épp készült előbújni rejtekéből,
amikor megcsörrent a mobilja. A kijelzőn ismeretlen szám
szerepelt, de a 806-as előhívó Roberta Hinkle lakóhelyére utalt.
Abban a hitben, hogy a nő keresi, fogadta a hívást.

– Dr. Noah Rothauser?
– Igen. – Anélkül, hogy tudta volna az okát, Noah-a máris

eluralkodtak a rossz érzések.
– Jonathan Moore nyomozó vagyok a lubbocki rendőrség

életellenes bűnügyi osztályáról. Egy nyomozás kapcsán szeretnék
feltenni néhány kérdést. Alkalmas az időpont?

– Igen. – Noah ösztönösen tudta, hogy nem fog örülni ennek a
váratlan telefonhívásnak. A rendőrségről keresték, ami nem
jelenthetett semmi jót.

– Először is, tisztázni szeretném, hogy igénybe vette-e Roberta
Hinkle magánnyomozói szolgálatait.

– Miből gondolja ezt? – Noah nem éppen ilyen diszkréciói várt.
– A telefonszámát megtaláltuk Roberta Hinkle híváslistáján –

felelte Moore nyomozó. – Az összes ügyfelét megkeressük. Ön az
egyetlen, aki nem itt lakik.

– Igen, megbíztam Ms. Hinkle-t – ismerte be Noah vonakodva.
Nem sejtette, mi ez az egész. Most leginkább az aggasztotta, mit
kezdjen a kórházzal, a felfüggesztésével és a számítógépe
feltörésével. Bárki is hekkelte meg a gépét, nyilván ismerte a
magánnyomozóval folytatott levélváltását is.

– Valamilyen családi ügy miatt vette igénybe Roberta Hinkle
szolgáltatásait? – tudakolta Moore nyomozó.

– Egyáltalán nem. – A kérdés teljesen váratlanul érte. – Minden
rendben Ms. Hinkle-lel?

– Egyelőre hadd tegyem fel én a kérdéseimet – kerülte meg a
választ Moore nyomozó. – Hajlandó elárulni, milyen típusú
nyomozással bízta meg Roberta Hinkle-t? Mielőtt válaszolna,
emlékeztetném, hogy be is idézhetem, tehát nem kevés időt és
energiát takaríthat meg azzal, ha együttműködik. Máskülönben
hatóságilag kényszeríthetem arra, hogy Lubbockba kelljen
utaznia.



Csupán egy alkalmazottunk háttérellenőrzését bíztam rá –
felelte sietően Noah. Úgy érezte, hogy a váratlan hívásnak nincs
köze a BMH-hoz.

– Tisztában volt vele, hogy Roberta Hinlde másként a családi
ügyekre szakosodott?

– Nem, ezt nem tudtam. A weboldala szerint vállalt
háttérellenőrzést, nekünk pedig éppen erre volt szükségünk. Az is
szerepeit az oldalán, hogy a Brazos Egyetemen végzett, ami külön
kapóra jött. Az alkalmazott, aki után nyomoztattunk, szintén ott
szerzett diplomát.

– Akkor tehát a neten találta Roberta Hinkle-t?
– Pontosan – felelte Noah. – Előbb e-mailek útján

kommunikáltunk, majd többször felhívott.
– Személyesen soha nem is találkoztak?
– Nem.
– Melyik kórházat képviseli?
– A Boston Memorialt. Vezető sebészrezidens vagyok. – Arra

nem tért ki, hogy jelenleg éppen felfüggesztett státuszban.
– Oké. Köszönöm az idejét és az együttműködését. Még egy jó

tanács. Keressen magának másik nyomozót a háttérelemzéséhez.
– Miért? – kérdezte Noah.
– Roberta Hinkle az éjjel gyilkosság áldozata lett – közölte

Moore nyomozó. – Úgy véljük, valamelyik korábbi ügyfelének a
hozzátartozója követhette el. Egy rakás emberről tudunk, akivel
szemben távoltartási végzést kért.
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Noah nagyon lassan letette a telefont az egyszerű íróasztal lapjára,
majd úgy meredt rá, mintha felelőssé tenné a megrázó hírért.
Minden éhsége nyom nélkül elpárolgott. Nem lehetett véletlen
egybeesés, hogy az általa alig egy nappal korábban felbérelt
magánnyomozó gyilkosság áldozata lett. Még akkor sem, ha
elfogadta, hogy feje tetejére állt élete logikus módon tekintélyes
üldözési mániát generál benne, emiatt hajlamos magára
vonatkoztatni minden szerencsétlenséget.

Mélyen magába szívta a levegőt, hogy visszatérjen a jelenbe.
Felkelt az íróasztaltól, és kibotorkált a kis fürdőbe, ahol hideg vizet
locsolt az arcára, azután meredten nézte magát a tükörben,
miközben mindkét kezével megkapaszkodott a mosdótál
peremében. Nem tudott másra gondolni, csak hogy aki betört a
lakásába és a számítógépére, annak azt is tudnia kellett, hogy
felbérelte Roberta Hinkle-t. Vajon ő felelt a haláláért is? Ha igen,
erről közvetve ő maga is tehetett.

Megborzongott, és félrefordította tekintetét a tükörképéről. A
felvetés elborzasztotta, valahogy mégis össze kellett szednie magát.
Az ilyen gondolatok csak súlyosbították a paranoiáját. Amióta
kitámolygott dr. Hernandez irodájából, teljes fordulaton pörgött az
agya, és mostanra csak tovább romlott a helyzet. Kezdte úgy érezni
magát, mint egy elszabadult vasúti szerelvény.

Miután visszafordult a tükör felé, ujjaival hátrasimította haját és
eligazította nyakkendőjét, mintha egyetlen mozdulattal a
gondolatait is rendbe tehetné. Visszatért a hálóba, és leült az
asztalhoz. Még a telefont is kézbe vette, amint az a hirtelen ötlete
támadt, hogy visszahívja Moore nyomozót, és beszél neki a
lehetséges érintettségéről, de még idejében leállította magát. Az
önváddal csak annyit érhetne el, hogy magába szippantja egy
gyilkossági nyomozás örvénye, közben pedig jottányit sem halad



előre. Egy ilyen helyzetnek súlyos, beláthatatlan következményei
lehetnek az életére nézve, ami már így is a feje tetejére állt.
Miközben fenyegetően közeledett a tanácsadó testületi ülés, más se
hiányzott, mint hogy rendőrségi vizsgálat induljon ellene.

Úgy dobta le a telefont az íróasztalra, mintha hirtelen égetné a
kezét, ugyanakkor a felismerés, hogy kis híján komoly veszélybe
sodorta magát, furcsamód azzal a hatással is járt, hogy lehiggadt és
végre tisztábban látott. Roberta Hinkle halála nyilván valamelyik
helybéli haragosa lelkén szárad, ahogy a lubbocki nyomozó is
gondolta, főként, ha figyelembe vette az általa kért távolságtartási
végzéseket. Csak idő kérdése, mikor kapják el a tettest.

Miután úgy-ahogy visszanyerte az önuralmát, újra azon
kezdett tépelődni, hogy valójában nem is törtek be a lakásába,
csupán betörésnek álcáztak a számítógépe bepoloskázását. Ki
tehette, és miért? Nem hihette tovább, hogy a kórház áll minden
mögött. De miért követték? És mi köze az egésznek az FBI hoz?

Csak egyvalami köthette össze ezeket az egymáshoz nem illő
mozzanatokat, különösen akkor, ha Roberta Hinkle
meggyilkolását is bevonta a képletbe. A szervezett bűnözés.
Bármilyen elrugaszkodott ötletnek tűnt, akár még Ava ködös
lobbitevékenysége is ezt támaszthatta alá. Az évek során
rezidenstársaival gyakran tréfálkoztak azon, hogy a
táplálékkiegészítő ipar és a szervezett bűnözés sok szempontból
hasonló: többé-kevésbé mindkettő nyíltan működik, és a hatóságok
orra előtt fosztja ki az embereket, amivel tonnaszám keresi a pénzt.
Legfeljebb abban különböztek, hogy a táplálékkiegészítők gyártói
csak átvitt értelemben élősködtek a társadalmon.

Ahogy máskor is tette, ha mélyen a gondolataiba temetkezett,
felállt és járkálni kezdett a kis helyiségben. Azon a korábbi
felismerésén tűnődött, hogy a táplálékkiegészítő ipar számára isten
ajándéka lehet egy olyan lobbista, mint dr. Ava London. Nem
tudott volna alkalmasabb személyt a feladatra – ilyen szakmai
tekintéllyel, értelemmel, külsővel és személyiséggel nyilván
mindenki szemében hitelesnek tűnt, így kivételes hatékonysággal
tehette a dolgát. Nem csoda, ha bőkezűen meghálálták az
erőfeszítéseit.

A szoba közepén hirtelen megtorpant, amint felötlött benne,
hogy az NSC ennek megfelelően talán bármilyen eszközzel



megóvja Ava hírnevét – akár még a háta mögött is. Az egész
zűrzavart az robbantotta ki, hogy megkérdőjelezte a
kompetenciáját? Ha igen, az NSC erősen túlreagálta a dolgot,
hiszen ettől még csodálatos aneszteziológusnak tartotta Avát.
Csupán megfogalmazódott benne néhány kétely.

Ahogy folytatta a járkálást, gondolatban másik irányban
Indult tovább. Ha az eddigiek megállják a helyüket, az NSC talán
egyáltalán nem reagálta túl a dolgot, inkább az akcióival is
bizonyította, hogy valami nincs rendben Ava képzettségével. El se
tudta képzelni, mi lehet ez, hiszen a BMH aneszteziológiai osztálya
nyilván alaposan utánajárt mindennek, mielőtt alkalmazta.
Valahogy mégis ez tűnt logikusnak.

Újra megtorpant. Talán megbízhatna egy másik lubbocki
magánnyomozót. Miért ne? Így legalább kizárhatna egy tényezőt,
ami az NSC-t talán aggasztja, de másként semmi jelentősége sincs.
Végtére is, Ava hosszú időn át anesztéziai beavatkozások ezreiben
működött közre, csak a legutóbbi három esete végződött
tragikusan.

Kézbe vette a telefonját, és azt tervezte, hogy újra rákeres a
lubbocki magánnyomozókra, mégis habozott megtenni.

Miután tudta, hogy megfigyelik – s talán a kíberbűnözésben
jártas FBI, nem néhány Spyware-rel és Keyloggerrel bűvészkedő
amatőr –, vonakodott használni a hálózati kommunikációs
eszközöket, beleértve a mobilját is, ha pedig halvány esélyét is látta
annak, hogy ő sodorta halálos veszélybe Roberta Hinkle-t, nem
akarta megismételni ezt a hibát. S ha már itt tartott: a hatóságok is
bemérhették a telefonját, hogy háromszögeléssel meghatározzák a
helyzetét, ezért sietve kivette az akkut. Tudta, hogy a mobilt
lekapcsolni önmagában nem elég.

Ahelyett, hogy megbízott volna egy másik magánnyomozót,
újabb ötlet merült fel benne, amit két perccel korábban még
elképzelhetetlennek tartott volna. Talán titokban elutazhatna
Lubbockba, amivel kettőnél is több legyet üthetne egy csapásra.
Nem tudta, meddig maradhat észrevétlen az ügyeleti szobában,
így a texasi utazás átmenetileg a szálláskérdést is megoldhatta, s
amennyiben követték – esetleg bántani akarták –, még
vonzóbbnak tűnt az ötlet, hogy mihamarabb szívódjon fel.
Amellett, önmagát bármilyen magánnyomozónál alkalmasabbnak



találta arra, hogy felderítse Ava szakmai hátterét. Csak annyit kell
tennie, hogy besétál a Brazos Egyetemre, és szóba elegyedik az
ottani rezidensekkel, esetleg utal rá, hogy új munkahelyet keres.
Ilyen kapcsolatokkal már szóba állnak vele a tanszéken –
különösen egy ilyen viszonylag új tanszéken –, hiszen minden
rezidensprogramból kikerültek néhányan, akiknek helyet
biztosítottak az orvosi karban, ahogy ő maga is a BMH-ban
szándékozott elhelyezkedni. Még arra is jó esélyt látott, hogy
találkozhat olyanokkal, akik együtt tanultak Avával. Kezdhetne,
mondjuk, Brownfieldben, hogy megnézze a 2000-es iskolai
évkönyv fotóit.

Megújult küldetéstudattal és buzgalommal csomagolt be a
hátizsákjába, míg fehér köpenyét és tabletjét az
öltözőszekrényében hagyta. A kórház ATM-jéből kivett néhány
ezer dollárt, és már készpénzzel a zsebében lépett ki a Stanhope
Pavilion kijáratán. Vonakodott mobilt használni – nem is tudott
volna, miután kivette az akkut –, ezért nem hívhatott Ubert, és a
droszton sem kívánta kivárni, amíg sorra kerül. Azt tervezte, hogy
megvárja az első betegtaxit, majd adandó alkalommal bepattan
hátulra. A taxis aligha örül majd – a taxira várakozó sorról már
nem is beszélve –, de ez sem érdekelte. Meg kellett győződnie arról,
hogy nem követik, ezért csak a lehető legkevesebb időt tölthette a
szabadban. Habár hétfő óta nem látta a fekete-fehér párost, nem
mert kockáztatni.
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– Hé, kelj már fel! – kiáltotta Keyon, miközben nagyot csapott
George vállára. Keyon vesztett, amikor pénzfeldobással
eldöntötték, ki őrködjön elsőként. George-dzsal a Ford furgonban
ültek: járó motorral várakoztak a parkolni tilos területen, szemközt
a Boston Memorial Hospital főbejáratával. Valamivel reggel nyolc
után érkeztek vissza a Bedford reptérre, ahonnét egyenesen a
BMH-hoz jöttek; útközben csak a régi városháza épületét
érintették. Abban a pillanatban, hogy megnyerte a pénzfeldobást,
George mély álomba is zuhant a jobb elsőn. Noha mindketten
aludtak néhány órát a gépen, kezdtek kimerülni.

– Őt láttad? – George küszködve felült, hunyorogva kinézeti a
délelőtti napsütésbe, és próbált a kórház bejáratára fókuszálni.
Zajlott az élet, kocsik és emberek jöttek-mentek.

– Nem tudom biztosan – vallotta be Keyon, míg megfordulás
közben a visszapillantót figyelte. – Csak egy pillanatra látszott.
Valaki kirontott a kórházból, de mintha bankot rabolt volna, és
fejest ugrott abba a fehér taxiba.

– Szerinted az egyikünk maradjon itt, hátha mégsem ő az? –
vetette fel George.

– Ne – vágta rá Keyon habozás nélkül. – Biztosan ő az. Ki más
távozna így a kórházból?

– Ott a pont – bólintott George. – Ez azt jelenti, hogy tud
rólunk.

– Nem mintha bárkit meglepne – horkant fel Keyon. Miután
megfordult, a taxi után eredt, ami mostanra jócskán eltávolodott.
Remélte, hogy nem veszítik szem elől.

– Használta a mobilját? – kérdezte George, miközben
előrehajtotta az ülés háttámláját.

– Volt egy bejövő hívása, de ő nem telefonált. Azután hirtelen
megszűnt a GPS-jel, ami azt jelenti, hogy mégsem teljesen idióta, és



kivette az akksit.
– Ez nem jó jel – csóválta a fejét George. – Ha elveszítjük, a

mobil nélkül bajosan találjuk meg újra.
– Mintha én nem tudnám…
– Ne állj meg. – George előremutatott, ahol a lámpa sárgára

váltott.
– Tényleg ekkora idiótának tartasz? – horkant fel gúnyosan

Keyon. Lassítás helyett még bele is taposott a gázba. Pirosban
hajlottak át a kereszteződésen.

Agresszív bostoni vezetési stílusával Keyonnak sikerült
valamelyest csökkenteni a távolságot. A taxi eddigi útirányából
felmérte, hogy a Callahan-alagúton át Kelet-Boston felé tart.

– Nem tetszik ez nekem – ingatta a fejét George. – Gondolod,
hogy a Logan reptérre megy? Vicces lenne, ha épp most menekülne
el a városból, amikor végre zöld utat kaptunk.

– Nem mintha bármi más lenne Kelet-Bostonban…
Mire elhagyták a Callahan-alagutat, Keyonnak sikerült

négyautónyira megközelítenie a taxit. Néhány perc múlva a kocsi
kiállt a jobb oldali sávba, ami lekanyarodott a Logan repülőtér
terminálja felé.

– Bassza meg – mordult fel George. – Ez egyre rosszabb lesz.
Most már muszáj kiderítenünk, hová a pokolba megy, mert a
biztonságiaktól úgysem csinálhatunk mást.

– Ez a feladat pedig rád vár – mosolyodott el Keyon. Korábban
bánta, hogy vesztett pénzfeldobásban, és neki kellett először
őrködnie, de most már örült. Így George-nak kellett talpalnia.

A taxi lehúzódott az A terminál előtt. A Ford is követte, de nem
ment el odáig, ahol az utasok kiszálltak. George kapkodva kiszállt,
miután meggyőződtek arról, hogy valóban a sebészt követték.

– Rádión tartjuk a kapcsolatot – közölte, mielőtt bevágta maga
mögött az ajtót.

– Vettem – kiáltott utána Keyon. – Sok szerencsét.
George a válla felett bemutatott neki. Még csak vissza se nézett.
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Noah beült a bérelt Ford Fusionbe, és beindította a motort, azután
beütötte a navigációba a „Brazos Egyetem Egészségügyi
Központot”. Noha indulás előtt még úgy tervezte, hogy
Brownfieldben kezdi meg a kutatást, most arra gondolt, körbenéz
egy kicsit a kórházban, és felméri a viszonyokat, ha már egyszer
ilyen korán van.

A texasi Lubbock messzebb esett, mint várta, főként mert
közvetlen járattal, átszállás nélkül nem lehetett eljutni oda. Először
a Delta pultjánál érdeklődött, hátha Atlanta érintésével odarepülhet,
de kiderült, hogy a legrövidebb repülési időt az American kínálja
Dallason keresztül.

Miután a dallasi átszállásra egy teljes órája maradt, arra
használta ki az időt, hogy evett valamit és szállást keresett
Lubbockban. Az Embassy Suitest választotta, az üzleti társalgó
számítógépes szolgáltatásai miatt. Mindig is tudta, hogy függ az
elektronikus eszközöktől, de nem sejtette, hogy ennyire. Internet-
hozzáférés nélkül nem is álmodhatott arról, hogy bármit kideríthet.

Bőven maradt rá ideje, hogy belegondoljon a kiruccanás
önkényes jellegébe, de minél többet gondolkodott ezen, annál
megalapozottabbnak látta – több okból is. Elsősorban még mindig
azért, mert önmagát tartotta legalkalmasabbnak a feladatra. Egy
helybéli magánnyomozó sok mindent megtudhatott Ava szakmai
múltjáról, de nem feltétlenül azokat a részleteket, amelyek őt
érdekelték.

Első benyomásai megfeleltek a Lubbockról alkotott képének. A
száraz forróságot talán elviselhetőbbnek találta, mint a fülledt
bostoni kánikulát, de ahogy elnézte a jellegtelen sivatagi tájat,
egyszerűen nem értette, ki akarhat ilyen helyen élni. A maga
részéről inkább választotta a dombokat és a zöldellő növényeket.

Korlátozott vezetési tapasztalatai dacára jól boldogult.



Nemcsak kevesebb autó járt az utakon, de a sofőrök is
előzékenyebbnek tűntek, amit megkönnyebbülten nyugtázott. A
GPS utasításait követve hamarosan az egyetemi campus területén
találta magát. A BMH-val éles ellentétben itt csupa modern épületet
látott, melyeket mintha ugyanaz az építész tervezett volna, sok-sok
bronz árnyalatú üvegfelülettel és vörös téglafallal. A Stanhope
Pavilion mellett eltörpült a kórház alig öt emelet magas központi
tömbje.

A megérzéseire hagyatkozva követte a jelzéseket a sürgősségi
osztály felé. A rámpánál állt néhány üres mentőautó, de senkit sem
látott. Miután leállt a látogatói parkolóban, elgondolkodott, hogy
menjen-e be, vagy inkább térjen vissza másnap, amikor a
kórházban már zajlik az élet, amint azt eredetileg tervezte.
Hallgatott ugyanarra az ösztönre, ami idevezérelte, és kiszállt az
autóból. Ha valóban olyan csendesen telik a műszak, mint ahogy
látszott, talán alkalma nyílik előzetes beszélgetést folytatnia a
sürgősségire beosztott sebészrezidensekkel. Néhány név birtokában
sokkal könnyebben boldogul majd másnap, amikorra a kórház
újra gőzerővel dolgozik.

A sürgősségin ugyanaz a nyugalom és csend fogadta, mint
odakint. Csupán öten ültek a váróban és meredtek a mobiljaikra,
lapozgatták a magazinokat vagy olvasgatták a lapokat. Nagyobb
élet zajlott a pult mögött, ahol több nővér, ápoló és rezidens élt
zajos társasági életet. Ahogy elindult feléjük, azon tűnődött, hogy a
BMH sürgősségi osztályán mikor volt utoljára ilyen nyugalom.

– Elnézést – szólította meg a nővért a betegfelvételi pultnál.
Bostonban dolgozom rezidensként, és beszélnék valakivel arról,

hogyan lehet bekerülni ebbe a kórházba. Esetleg van egy
sebészrezidens, aki ráér?

– Nem tudom. – A nő láthatóan nem tudott mit kezdeni a
váratlan kéréssel. – Hadd szóljak egy orvosnak.

Öt perc múlva a kórház kávézójában találta magát egy
Argentínából érkezett harmadéves rezidenssel, dr. Ricardo Labattal,
akit lenyűgözött, hogy a BMH-ban végzi a szakképzését. Jóképű,
megnyerő férfi volt, elbűvölő akcentussal. Amikor Noah
megjegyzést tett a nyugalomra, elmagyarázta neki, hogy
Lubbockban nincs hiány kórházi férőhelyekből – kapásból meg is
nevezett még három kórházat, mely jelentős kapacitással



rendelkezett és sürgősségi ellátást is végzett.
– Milyen az itteni aneszteziológia? – kérdezte Noah társalgási

hangnemben.
– Amennyire én tudom, a legkiválóbb – felelte Ricardo.
– Szívesen beszélnék néhány ottani rezidenssel – jegyezte meg

Noah.
– Felmehetek az osztályra, hátha van egy ráérő ügyeletes, bár

kétlem. Történetesen tudom, hogy több sürgősségi műtét is zajlik
éppen.

– Semmi gond – nyugtatta meg Noah –, úgyis azt tervezem,
hogy holnap visszajövök. Hadd kérdezzek valami mást. Van
nálunk egy aneszteziológus, aki úgy öt éve itt végezte el a
rezidensképzést. Dr. Ava Londonnak hívják. Nem ismerős a név?
Nyilván kisebb helyi híresség, hiszen a BMH csont nélkül
leigazolta.

– Sosem hallottam róla – rázta a fejét Ricardo –, de ez nem
meglepő. Az egész egyetem és a kórház is szédítő ütemben fejlődik,
közben meg a világ minden részéből érkeznek a rezidensek.
Amennyire látom, fantasztikus itt a képzés, én is ezért vagyok itt.
Tavaly az egyik sebészrezidens innét egyenesen a Johns Hopkinsra
ment, egy évvel korábban valaki a Stanfordra, másvalaki meg a
Columbiára.

– Elképesztő. – Noah komolyan is gondolta.
– Ha akarja, felszólhatok az osztályra, hátha az ügyeletes

aneszteziológus hallott róla.
– Nem szükséges, de azért kösz. Holnap is ráér.
Tizenöt perccel később újra a kölcsönautóban ült, ahol

ráállította a navigációt a szállodára. Felbátorította a dr. Labattal
folytatott rövid beszélgetés. Ha az itteni rezidensek valóban ilyen
keresettek a patinás klinikákon, abban sincs semmi különleges,
hogy Ava a BMH-ban kötött ki. Ez is csak eredeti feltételezését
igazolta, miszerint a lehető legkiválóbb képzést kapta.

Szobája éppoly jellegtelen volt, mint várta, ugyanakkor a
szükségesnél is nagyobb és fényűzőbb. Miután gyors zuhanyt vett,
lement az üzleti társalgóba, hogy használja a számítógépet. Fel
akart menni a Brazos Aneszteziológiai Tanszékének weboldalára,
hogy összeírja az orvosi kar azon tagjait, akik már legalább öt éve
itt dolgoztak, továbbá a jelenlegi rezidenseket. Az információ



birtokában másnapi látogatása még gyümölcsözőbb lehetett.
Már épp készült elhagyni a weboldalt, amikor eszébe jutott,

hogy megnézhetné, akad-e fénykép a jelenlegi rezidensekről.
Akadt, és a csapat lenyűgözően sokszínűnek tűnt. Észrevett viszont
még valamit: a legelső évig visszamenően archiválták ezeket a
közös fotókat. Előkereste a 2012-est, amelyen a végzős Avának is
szerepelnie kellett. Eleinte nem találta, végül mégis kiszúrta a hátsó
sorban, ahol két testesebb kollégája mögül kémlelt ki. Pontosan
úgy festett, mint manapság, csak a haja tűnt sokkal szőkébbnek.

Miután kilépett a számítógépből, elhagyta a társalgót. Azt
tervezte, hogy visszatér a szobájába, és megpróbál aludni egyet, de
tudta, hogy ilyen felpörgött állapotban és ilyen idegen
környezetben ez nem lesz egyszerű. Sok szempontból a
megszokásai rabja volt – még ha a kórházban ügyelt, akkor is
mindig ugyanazt a pihenőt választotta. S miután nem szívesen
hánykolódott volna órákig az ágyában, miközben az üldözési
mániája csak elhatalmasodott rajta, úgy döntött, inkább beül a
szálloda bárjába egy sörre. Számára ez is merőben szokatlannak
számított, de a nehéz idők nehéz döntéseket szülnek. Egy kis
figyelemelterelés és alkohol csak segíthetett lenyugodni.
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– Huszonnégy órája még csak nem is hallottam Lubbockról –
panaszkodott Keyon –, most meg már másodszor vagyok itt.

– A franc se gondolta volna – értett egyet George.
Ugyanaz a Citation X repülő, amivel előző nap megjárták az

utat, újra az ABC Security rendelkezésére állt, és az imént újra
landolt a Preston Smith repülőtéren. Ezt a kiruccanást legalább
olyan fontosnak tartották, mint a korábbit. Haladéktalanul meg
kellett állítaniuk dr. Noah Rothausert.

Amint előző nap megtudta, hogy Noah egy Dallasba tartó gép
fedélzetén hagyja el Bostont, George nem kételkedett abban, hogy
a végső úti célja Lubbock. Miután visszasietett a furgonhoz,
nyomban felhívták az irányítótisztet az otthoni irodában, hogy
továbbítsák a meglepő és felkavaró hírt. Eleinte jóleső elégtételt
éreztek – egy hete könyörögtek, hogy végre pontot tehessenek az
ügy végére –, de az örömük rövid életűnek bizonyult, amikor
kiderült, hogy vissza kell térniük Lubbockba. Egyedül az okozott
problémát, hogy a pilótáknak a hatályos előírások értelmében
pihenniük kellett. A késést csak növelte, hogy kisebb mechanikai
gond is adódott a géppel, amit felszállás előtt meg kellett oldani.
Mindezek következtében Keyon és George csak valamivel hajnali
két óra után hagyhatta el a massachusettsi Bedfordot.

Előnyükre fordították a késedelmet: pihentek egy keveset, majd
a bostoni iroda eszközeinek felhasználásával kiderítették, hogy dr.
Noah Rothauser az Embassy Suites Hotel 504-es szobájában szállt
meg. Ez idő alatt hamisítottak egy massachusettsi Vezetői
engedélyt is George képével.

A terminál előtt ezúttal is egy Chevrolet Suburban várakozott
rójuk, és húsz perc múlva már a gyorsforgalmi úton suhantak
Lubbock felé.

– Ez a hely nappal is pont ugyanolyan – jegyezte meg Keyon,



ahogy végignézett a tágas horizonton. Ő vezetett.
– Mint az iraki sivatag – csóválta a fejét George.
– Nem is emlékeztess rá.
Amikor fél nyolckor leparkoltak a hotel előtt, nem sok mozgást

láttak a parkolóban. George olyan közel állt a bejárathoz,
amennyire lehetett, majd a szemellenző mögé rejtette a kulcsot arra
az esetre, ha külön kell távozniuk. Mielőtt kiszálltak, mindketten
ellenőrizték a maguk fegyverét – George a Smith and Wessont,
Keyon a Berettát.

– Mehet? – kérdezte George.
– Csináljuk – bólintott Keyon.
Sietősen haladtak, de nem futottak, nehogy magukra vonják a

figyelmet. Négy taxis várakozott egymás mögött, mind a négy a
kávéját szürcsölgette a maga kocsijában. Odabent néptelennek tűnt
a recepció, csak egyvalaki állt a pultnál, akit éppen eligazított egy
alkalmazott. George és Keyon közelebb lépett, hogy beálljon a
sorba.

Biztosak lehettek abban, hogy öltönyben és nyakkendőben
nem rínak ki innét. Épp olyannak tűntek, mint a többi átutazó
Üzletember – akárcsak az, aki előttük állt.

– Segíthetek? – kérdezte kellemes hangon a recepciós, amint
sorra kerültek.

– Feltétlenül – mosolyodott el George. – A szobában hagytam a
kódkártyát. A nevem Noah Rothauser és az 504-esben lakom.

– Értem – bólintott a recepciós. – Esetleg láthatnék valamilyen
igazolványt?

– Hogyne. – George elővette a tárcáját, hogy átadja neki a
hamis jogosítványt.

A szálloda alkalmazottja csak egy futó pillantást vetett rá,
mielőtt visszaadta. A megfelelő résbe helyezett egy üres kódkártyát,
előállította az új kulcsot, amit néhány billentyű lenyomása után át
is adott.

– Lekötelez – vette át George.
George és Keyon a liftek felé indult, közben a recepciós

kedvéért mindenféléről csevegett. A fülkében az ötödik emelet
gombját nyomta meg. Egy pillanat múlva az ajtó becsukódott és a
lift elindult.

– Eddig minden oké – bólintott Keyon. – Szép tiszta munka



legyen.
George csak bólintott, nem válaszolt. Sosem tudott olyan

higgadt lenni, mint Keyon, és akció előtt még feszültebbé vált. Az
ártatlan ugratás sosem volt ellenére, de most, hogy belevágtak,
szívesebben összpontosított arra, ami az elkövetkező tíz percben
történik vagy történhet.

Az ötödiken kiléptek az épület hosszán végighaladó
főfolyosóra. Mindkét végén láttak vészkijáratot, ami még fontos
lehetett, ha problémák adódnának. Senki sem járt a folyosón.

Miután szótlanul összenéztek, az 504-es szobához léptek, és
felálltak az ajtó két oldalán. Itt ellenőrizték válltáskába rejtett
fegyverüket, majd Keyon előrehajolt, hogy az ajtóra tapassza a
fülét. Egy pillanatig hallgatózott, azután felemelte a hüvelykujját.

Még egyszer mindkét irányban felmérték a folyosót, mielőtt
George a résbe csúsztatta a kódkártyát. Halk kattanás kíséretében
zöld fény jelent meg a kilincs felett. Miután biccentettek
egymásnak, George kinyitotta az ajtót, és a két férfi előreszegezett
fegyverrel a szobába rontott.

Arra számítottak, hogy ágyban lepik meg áldozatukat, de
senkit sem láttak a szobában. Keyon a fürdőszoba csukott ajtajára
mutatott. George biccentett, azzal megismételték a külső ajtónál
bemutatott manővert – csak hogy döbbenten és csalódottan
szembesüljenek az üres fürdőszobával.

– Basszus! – nyögött fel Keyon.
– Azt hittem, simábban fog menni. A szemétláda biztos lent

reggelizik. – Mindketten eltették a fegyverüket.
Visszatértek a hálószobába. Keyon becsukta a külső ajtót, ami a

nagy sietségben nyitva maradt. George elfoglalta az ablak melletti
széket. Keyon kinyújtózott a tágas franciaágyon, miután felhúzta a
takarót a párnákra. Összefonta ujjait a tarkója alatt. Mindketten
szívesebben várták meg itt Noah visszatérését, mint hogy
lemenjenek érte az étterembe.

– Szerinted meddig kell várnunk? – kérdezte George néhány
perc után. – Nem tetszik ez az egész. Lehet, hogy egyből elmegy,
és tovább keveri a szart.

– Adjunk neki fél órát. Ha addig nem tér vissza, az egyikünk
lemegy megkeresni.

– Legjobb lenne hazaszólni, hogy akadt egy kis bökkenő –



vélte George. – Egy vagyonba kerül az a gép a reptéren…
– Bírjuk már ki azt a fél órát – hűtötte le Keyon. – Ha nem tér

vissza, jön a B terv.
– Mi a B terv?
– Majd szólj, ha kitalálod – nevetett fel Keyon. – Szerintem

marad a Brazos, ahol előbb-utóbb tutira felbukkan, ha nincs máris
ott. Közben reménykedjünk, hogy majdcsak visszakapcsolja a
mobilját, és elárulja nekünk a helyzetét.
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Noah fizetett és kilépett a brownfieldi napsütésbe. A hőmérséklet
azóta is látványosan emelkedett, hogy bement az étterembe.

A hotel bárjában elfogyasztott két sör dacára rosszul aludt az
éjjel. Az okozta a gondot, hogy folyton azon pörgött az agya, mit
fog megtudni másnap – előbb Brownfieldben, azután a Brazos
Egyetemen. Ösztöne azt súgta, hogy fontos információk birtokába
fog jutni, és bármennyire remélte, hogy pozitív értelemben,
valahogy már nem bízott ebben.

Fél hatkor, miután hiába is próbált visszaaludni, felkelt. Már öt
órától forgolódott. Zuhany után beült bérelt autójába, így fél hét
körül már úton is volt Brownfield felé. Bár beütötte a GPS-be a
Kendrick Közkönyvtár címét, ezzel sem kellett volna bajlódnia – a
szálloda közelében csak ráhajtott a körgyűrűből kiágazó 62-es útra,
ami egyenesen odavitte.

Talán még sosem autózott ilyen nyílegyenes és sík úton, ami
lüktetően száraz, vöröslő sivatagon vágott át. Az útba eső néhány
falu után maga Brownfield is kisebbnek bizonyult, mint várta. A
62-és út, ami a városba érve előbb a Lubbock Road, majd a South
First Street nevet vette fel, egyenesen bevitte a központba. A
Kendrick Közkönyvtár egy kereszteződésben állt.

Ahogy beállt a parkolóba, a sajátján kívül nem látott más
járművet, ami egyértelműen jelezte, hogy túl korán érkezett, a
könyvtár sajátos megjelenése azonban erről is elvonta figyelmét.
Egyszintes vörös téglaépületet látott maga előtt, mely meredek
oromzatos tetejével és csúcsíves ablakfülkéivel ellenállt
késztetésének, hogy besorolja bármelyik építészeti stílusba. Ahogy
kiszállt a kocsiból, annyira magával ragadta az épület egyedi
jellege, hogy csak a bejárati ajtónál szembesült a kellemetlen
ténnyel, miszerint a könyvtár kilenc óra előtt biztosan nem nyit ki.

Az addig hátralévő időben a városban kocsikázott, így elhaladt



a középiskola előtt is, ahová Ava annak idején – alighanem Gail
Shafterként – járt. A közelben talált egy kellemes reggelizőhelyet.
Csaknem másfél órát kellett agyonütnie, ezért palacsintát és kávét
rendelt, majd nekiállt kiolvasni a helyben kiadott The Brownfield
Gazette-et.

Miután bejutott a könyvtárba, egyenesen a kölcsönzőpultot
vette célba. A mögötte ülő szigorú küllemű, középkorú hölgy
kiköpött mása volt a mindig pedáns, bár kissé ijesztő
vénkisasszonynak, aki gyerekkorában a városi könyvtárban
dolgozott. A külső hasonlóságok dacára a brownfieldi könyvtáros
végtelenül szívélyesnek bizonyult, és eligazította az olvasóterembe,
ahol a brownfieldi középiskola évkönyveit tartották, sőt még azt is
felajánlotta, hogy vele tart.

– Köszönöm, boldogulok egyedül is – utasította el Noah.
Az olvasóterem közepén elhelyezett alacsony, kétfelé nyitott

könyvespolc tartalmazta a brownfieldi középiskola évkönyveit,
méghozzá több mint ötven évre visszamenően. Noah kiemelte a
2000-es kötetet, és leült egy tölgyfa asztalhoz.

Először Ava London fényképét kereste ki. Meglepődött, mert a
fekete-fehér képen látható lány melírozott hajával, hófehér fogaival,
formás kis orrával és markáns állkapcsával valóban hasonlított az
általa ismert Avára. Még magabiztos tekintete is rá vallott. A fotó
alatt impozáns felsorolás tanúskodott arról, hogy a lány vezette a
helyi szurkolócsapatot, tagja volt a diáktanácsnak, iskolai
színielőadásokon lépett fel, és belépett minden létező szakkörbe.
Csak a legutolsó, gyászos sor emlékezett meg korai haláláról, ami
2000. április 14-én következett be.

Noah tovább tanulmányozta a fényképet. El kellett ismernie,
hogy a lány figyelemre méltó módon hasonlít Avára, ugyanakkor
nem volt biztos abban, hogy akkor is így gondolná-e, ha nem állna
ott a neve. Ami persze nem meglepő, hiszen tapasztalatai szerint
nem sokan emlékeztetnek a középiskolai fényképükre.

Ezután kikereste Gail Shafter fotóját. Az arcvonások nem tértek
el túlságosan, habár Gail orra nagyobbra és kissé horgasra nőtt;
barna hajában is csak alig néhány szőke tincset látott. Különösen
az tűnt fel, hogy bár mindkét lány megkapó magabiztossággal
tekintett a kamerába, Gail mintha csak utánozta volna a másik
lány pózát.



Miután elővette mobilját a hátizsákból, Noah épp csak annyi
időre tette vissza az akkut, hogy lefotózza a két lányt. Azt szerette
volna, ha Roberta Hinkle küldi el neki ezeket a képeket, de végül
így szerezte meg őket. Mialatt visszatette a kötetet, s közben a
meggyilkolt magánnyomozóra gondolt, felötlött benne, mit szólna
Moore nyomozó, ha tudná, hogy a környéken tartózkodik.
Igyekezett kiverni a fejéből a kellemetlen gondolatot. Inkább nem
akarta tudni, mi történt Roberta Hinkle-lel.

Visszatért a pulthoz, és megkérdezte a könyvtárost, hol találja a
The Brownfield Gazette régebbi számait. A hölgy visszairányította
az olvasóterembe, ahol a bejárat melletti polcon találta a bekötött
évfolyamokat. Büszkén tette hozzá, hogy a lap alapításától kezdve
az összes megvan.

Alig egy perc alatt megtalálta a kötetet, melybe a hetilap 2000.
április 17-i és április 24-i száma került. Elvitte ugyanahhoz az
asztalhoz. Amennyire látta, egyedül ő látogatta a könyvtárat.

Amint azt Roberta Hinkle az e-mailjében is megemlítette,
számtalan cikk foglalkozott Ava London öngyilkosságával, ami
szinte napra pontosan egy évvel az apja halála után történt. Hamar
kiderült, hogy az apa és a lány egyaránt kisebb helyi hírességnek
számított – az apa mint jótékony emberbarát; a lány mint népszerű
középiskolás, pomponlány és bálkirálynő. Az újságírók azt is
hozzátették, hogy mióta az anya és feleség két évvel korábban
mellrákban elhunyt, ők ketten kivételesen közel álltak egymáshoz.

Noah ennél is érdekesebbnek találta azt az újságírói okfejtést,
miszerint a közösségi média nagy szerepet játszott abban, hogy
Ava London követte az apja példáját. E-maileket, privát üzeneteket
és kommenteket idéztek, melyek a lányt okolták az apja haláláért,
és arra biztatták, hogy ő is ölje meg magát. Az egyre kíméletlenebb
zaklatás három felbujtója Connie Dugan, Cynthia Sanchez és Gail
Shafter volt, amint azt Roberta Hinkle említette, bár mások is
kivették belőle a részüket, különösen a chatoldalakon. Egy cikk
szerint Ava London annyira kikészült a szüntelen zaklatástól, hogy
a halála előtti héten már iskolába se járt. Az üggyel kapcsolatban
két közösségi oldalt, a Six-Degreest és az AOL Instant Messengert
emlegették leggyakrabban.

Noah el tudta képzelni, mekkora felfordulást okozott a
kisvárosban, hogy a közösség ilyen tragikus módon veszítette el két



meghatározó tagját. A tény, hogy az újkori Ava minden
szabadidejét a közösségi médiának szentelte, szintén nem kerülte el
a figyelmét. Biztosan tudta, hogy amint a dolgok visszatérnek a
régi kerékvágásba, szembesítenie kell őt mindezzel – ha másért
nem, hogy meghallgassa a másik oldalt is.

Miután észrevette, hogy a kötet végén név- és tárgymutató is
szerepel, visszatért a polchoz, és levette a 2002-es kötetet. Az index
alapján több cikket is talált dr. Winston Herbertről, akinek Ava a
középiskola után dolgozott. Ezek alapján beigazolódott, hogy dr.
Winston Herbert a későbbiekben létrehozta a Brazos Egyetem
Fogászati Tanszékét, ahogyan azt Ava is mondta. Jó előjelnek találta
az egyezést. Hinni akart Avának, még a bizarr névcsere ellenére is.

Miután visszatette a két kötetet a polcra, és köszönetet mondott
a könyvtárosnak, kilépett a nyugat-texasi forróságba. Még
valahová el kellett mennie itt Brownfieldben, mielőtt a Brazos
Egyetem Egészségügyi Központjában folytatja: a Terry megyei
bíróságra.

– A mobilja elég ideig működött, hogy hozzávetőlegesen
meghatározzuk a helyzetét. – Keyon felnézett a laptopról. – Ez a jó
hír. A rossz az, hogy megint eltűnt a térképről, de legalább annyi
kiderült, hogy Brownfieldben van. Mit mondasz? Csak egyetlen út
vezet Lubbockból Brownfieldbe, és tudjuk, hogy egy szürke Ford
Fusiont vezet.

– Kigugliztad már az odavezető utat? – kérdezte George. –
Mennyi ideig tart?

– Innen körülbelül egy óra. – Keyon visszafordult, és eltette a
laptopját.

– Szerintem maradjunk itt, és várjuk meg – vélte George.
– Ha megpróbálunk eljutni Brownfieldbe, megkockáztatjuk,

hogy elkerüljük. Pedig Brownfield sokkal alkalmasabb helyszín
lenne…

Miután egyértelművé vált, hogy Noah Rothauser nincs a
szállodában, Keyon és George megvitatta a lehetséges lépéseket.
Végül úgy döntöttek, elhajtanak az egészségügyi központhoz, és a
kórházi parkolóban megkeresik Noah autóját. Megkönnyebbültek,
amikor nem találtak egyetlen szürke Ford Fusiont sem. Ekkor



leparkoltak ezen a helyen, ahonnét a kórház és a parkoló
bejáratára egyformán ráláttak. Míg Noah Rothauser
felbukkanására vártak, járni hagyták a motort, hogy tovább
működtessék a klímát.

– Azt hiszem, igazad van. – Keyon hátradöntötte a támlát és
visszatette lábát a műszerfalra, ahol azelőtt tartotta, hogy jelzést
kapott Noah telefonjának aktiválásáról. A jobb oldali ablakon
éppen a kórház bejáratára látott, ahol csak alig néhányan
lézengtek.

A vezetőülésből George a parkoló bejáratát figyelte. Habár a
hely csaknem megtelt, nem látott akkora mozgást, mint érkezésük
idején, nem sokkal nyolc előtt. Akkor érkezett a délelőttös műszak
és távozott az éjszakás. A szokásos reggeli csúcs.

– Szerinted szóljunk Hanknek? – utalt Keyon Hank Ander-
sonra, közös főnökükre, aki közvetlenül Morton Colmannek, az
ABC Security igazgatójának jelentett.

– Ne – rázta a fejét George. – Ő is tudja, hogy nem megy
egyszerűen. Majd szól, ha akar valamit.

A Terry megyei bíróság a középiskolára emlékeztette Noah-t:
ugyanúgy sárga téglából emelték, három szint magasra, a bejárat
mellett a falba ágyazott pillérekkel. Bostonban megfordult néhány
kormányhivatalban, ezért kellemes meglepetésként érte, mennyire
szívélyesek és segítőkészek a brownfieldi bíróságon. Azt akarta
megtudni, van-e bármilyen nyoma annak, hogy Gail Shafter
törvényesen megváltoztatta a nevét. Hamar megkapta az
eredményt. Nem találtak erre vonatkozó iratot.

Miután visszaült bérelt autójába, visszafelé is ugyanazt az utat
tette meg: a 62-esen autózott Lubbock és a Brazos Egyetem
Egészségügyi Központja felé. Úgy érezte, komoly haladást ért el,
de tudta, hogy csak most jön a neheze. Azt tervezte, hogy a
kórházban megkeresteti dr. Labatot. Ha pedig az argentin nem
tartózkodik a sebészeten, azt találta a leghasznosabbnak, ha
megismerkedik néhány aneszteziológusrezidenssel.
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Ahogy lehúzódott a kórház elé, jobbról elhagyta az elágazást, ami
a sürgősségi bejárata felé tartott. Az épülethez tágas fedett előtér
kapcsolódott, a parkoló ettől balra feküdt. Ahogy behajtott ide, a
zsúfoltságban elsőre nem talált helyet, és csak néhányan lézengtek
az ajtók körül. Végül nem messze kiszúrt egy asszonyt, aki
gyerekével beoldalazott két autó mögé. Beletaposott a fékbe.
Ahogy várta, az asszony távozni készült: kinyitotta a hátsó ajtót, és
betuszkolta a gyereket az ülésre. Azután megkerülte az autót, hogy
beüljön előre.

Noah kitette az indexet, ezzel jelezve, hogy el kívánja foglalni
az asszony helyét. Már csak azért is így tett, mert a
visszapillantóban nagy fekete terepjárót látott, amint lassan felé
gurult, miközben nyilván helyet keresett. A megürülő hely a
kórházi bejárat kényelmes közelségébe esett, és Noah jelezni
kívánta, hogy lefoglalta magának.

Amint az asszony visszatolatott és elhaladt mellette, nyomban
betette a Ford Fusiont a frissen megürült helyre.

Miközben levette a gyújtást, észrevett valamit. Az eddig
mögötte haladó fekete terepjáró előregurult, és most leállt, hogy
ezzel elzárja előle a kiutat. Nem értette, miért állt elé – attól tartott,
így akar perpatvart kezdeményezni, amiért elfoglalta a
parkolóhelyet, amit valamiért a sajátjának gondolt. Bostonban
gyakran előfordult ilyesmi. Azután a vére is meghűlt. Egy férfi
pattant ki a járműből, mielőtt az teljesen megállt volna, hogy széles
ívben megkerülje. Azonnal ráismert. A fekete férfi volt, aki
Bostonban követte. Egy szemvillanással később fehér társa is
kiugrott a vezető felőli ajtón. Míg a fekete férfi az ő oldalán
közelített, kollégája a kocsi másik felén.

Noah reflexből lenyomta a gombot, hogy lezárja az ajtókat,
azután megpróbálta kiszabadítani zsebéből a mobilt és visszatenni



az akkut. Szemernyi kétsége sem maradt. Azonnal hívnia kell a
911-et.

– Nyissa ki az ajtót! – rivallt rá az egyik férfi. – FBI. – Társa
rácsapott a kocsi tetejére.

Noah elfordult és felnézett a fekete férfira, aki egy FBI-jelvényt
nyomott az autó ablakához. A szemközti oldalon fehér társa
ugyanezt tette. Abban a hitben, hogy a szövetségi hivatallal
szemben nincs más választása, Noah a kilincsért nyúlt, ám ahogy
ezt tette, a telefonja életre kelt.

Ahogy vetett egy újabb pillantást a fekete férfi arcára, habozni
kezdett. Dühvel határos indulatot látott, amit a helyzet a
legkevésbé sem indokolt. Ajtónyitás helyett kapkodva próbálta
beütni a 911-et.

Mielőtt a három számjeggyel végezhetett volna, beomló üveg
csörgése hallatszott és apró szilánkok záporoztak az arca egyik
felére. Felnézve láthatta, amint a fekete férfi automata pisztolya
agyával megkísérli betörni a felé eső ablakot. Az üveg szerencsére
ellenállt, de már nem bírhatta sokáig. Noah kétségbeesett
igyekezettel tekerte ki testét, hogy kiszabadítsa bal lábát a
kormány alól, azután beletalpalt az ajtóba, és ezzel egy időben
feloldotta a zárat. Minden erejét összeszedte, ahogy kinyújtotta a
lábát, ennek eredményeként az ajtó rácsapódott a fekete férfira, aki
egy pillanatra beszorult a két autó közé.

Noah abban a pillanatban ki is ugrott a kocsiból. Csak abban
reménykedhetett, hogy előbb eléri a kórházat és a biztonsági
őröket, mint a két férfi – akár valódi FBI-ügynökök, akár nem.
Sajnos nem jutott messzire. Egy pillanatra talán kiiktatta a fekete
férfit, de utána máris elkapta az ingét, és ezzel lelassította annyira,
hogy az autót megkerülő fehér férfi is csatlakozhasson a
közelharchoz, és jobbjával a nyakát, baljával a karját markolja
meg. Bárhogy próbált szabadulni, Noah-t arccal előre a poros
aszfaltra kényszerítették.

Próbált segítségért kiáltani, de egy kéz durván befogta a száját,
és összezárva tartotta állkapcsát. A következő pillanatban már
hátra is csavarták a karját, hogy összebilincseljék csuklóit. Egy
másodperccel később kis szúrást érzett a fenekén, amit éles helyi
fájdalom követett. Orvosként tudta, hogy beinjekciózták.
Pillanatokon belül úgy érezte, mintha zuhanni kezdene, bele a



feneketlen mélységbe.

– Basszus, de virgonc! – sziszegte Keyon összeszorított fogakkal.
George-dzsal benyúltak Noah hóna alá, hogy nehézkesen talpra
állítsák. Amint egyenes helyzetbe került, elindultak vele a
Suburban felé. Keyon meggörnyedt menet közben, miután a
kicsapódó kocsiajtó a legérzékenyebb ponton találta el. A félig
öntudatlan Noah is ránehezedett holt súlyával – az erős altatótól
össze is csuklott volna, ha nem tartják. Néhányan megtorpantak a
kórház előtt, hogy végignézzék a váratlanul kibontakozó drámát.
Mindnyájan értetlenül ráncolták a homlokukat. Az egész olyan
gyorsan történt.

– FBI! – kiáltott fel George, miközben felmutatta a jelvényét,
hogy mindenki láthassa. – Ez egy törvényes letartóztatás. A
célszemélyt fél tucat államban körözik. Elnézést kérünk a
fennakadásért.

Miután elérték a Suburbant, sietve beültették Noah-t a hátsó
ülésre, majd rögzítették a biztonsági övvel. Noah feje előrebukott.

– Nem kéne inkább elfektetni? – kérdezte George.
– Honnan a pokolból tudjam? – csattant fel Keyon.
– Egy lónak is elég lenne, amit kapott. Talán már nincs is

pulzusa.
– Oké, oké – sóhajtott lemondóan Keyon. Átemelte az övet

Noah feje felett, mire a test zajosan oldalra zuhant. – Most jobb?
– Hé, mindketten tudjuk, hogy ha nem sértetlen állapotban

szállítjuk le, cseszhetjük.
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Noah csak fokozatosan eszmélt rá a környezetére, tökéletes
ellentéteként aznap reggeli hirtelen eszméletvesztésének, ami, mint
kiderült, csaknem tizenkét órával korábban következett be. Először
az tudatosult benne, hogy sokkal puhább közegen fekszik, mint az
utolsó emlékeiben szereplő aszfalt. Bal kezével egy ágyat tapintott,
jobb kezét azonban lekötözték a feje felett, és amikor mozdítani
próbálta, béklyója belevágott a csuklójába. Szeme sem
engedelmeskedett, amikor ki akarta nyitni, pedig még a homlokát
ráncoló izmokat is latba vetette.

Annak érdekében, hogy lenyugodjon és ellazuljon, néhányszor
mélyen beszívta a levegőt. Ez használt. Néhány pillanat múltán a
szeme magától felpattant, hogy meglássa a gipszmennyezetet. A
fejét megemelve körülnézett a keskeny és hosszú hálón, a
kartonvászon függönyön és virágmintás tapétán. Egy pillanattal
később az is tudatosult benne, hogy nincs egyedül. A közeli
fotelben sötét öltönyös férfi ült, aki a kezében tartott újság mögé
rejtette arcát.

Ahogy felsandított a feje fölé, már látta, hogy csuklóját
valójában egy bilincs fogja, melynek másik vége a sárgaréz
ágykerethez kapcsolódik. Ahogy tisztulni kezdett az elméje, már
látta, hogy ugyanazt a ruhát viseli, amit aznap reggel; erről az is
eszébe jutott, hol van. Istenem – gondolta. – Ez Texas! Azután már
lavinaként zúdulták rá a kellemetlen emlékek és részletek, mint a
fekete terepjáró, az FBI-jelvényeket mutogató férfiak, a beszakadó
ablaküveg, kudarcba fulladt szökési kísérlete. Mintha újból
végigélte volna az egész rémálmot.

Némi erőfeszítéssel változtatott a testhelyzetén, mire a bilincs
odacsörrent a réz ágykerethez, és őrzője a hangra lassan leengedte
újságját. Noah ráismert. A fekete férfi félretette az újságot, mielőtt
komótosan felállt. Egy szót sem szólt, csak kisétált a szobából.



– Hé! – kiáltott fel Noah. – Jöjjön vissza! Hol vagyok? Maguk
tényleg az FBI-tól vannak? – Mintha csak tetézni akarná
nyomorúságát, a férfi tudomást se vett róla. Ha valóban az FBI-tól
vannak, mi a nyavalyának bilincselték meg ebben a proccos
hálószobában?

Miután magára maradt, Noah megpróbált felülni. Ehhez
átvetette lábát az ágy jobb oldalán, de amint megtette, olyan
szédülés tört rá, hogy vissza kellett feküdnie. Behunyta a szemét, és
csak várta, hogy elmúljon a rosszullét.

– Szóval úgy döntöttél, hogy felébredsz és csatlakozol hozzánk
– hallott néhány perccel később egy ismerős női hangot.

– Annyira örülök. Már attól féltem, hogy túltolták az altatót.
Döbbenetében és félelmében, hogy csak hallucinál, újra

felpattant a szeme. Az ágy mellett, csípőre tett kézzel, dr. Ava
London állt. Noah meredten nézte, mint egy jelenést, ami
bármelyik pillanatban eltűnhet a szeme elől. Ava mögött ott állt a
fekete férfi, akinek jelenléte megerősítette abban, hogy nem
képzelődik.

– Mit keresel te itt? – sikerült kinyögnie.
Ava torkából feltört a jellegzetes, gyöngyöző kacaj.
– Szerinted hol van ez az „itt”?
– Valahol Texasban, Lubbockban.
Ava tovább kacagott. Természetesen és őszintén.
– Nem szívesen ábrándítalak ki, de ez nem Lubbock.

Bostonban vagyunk, közelebbről pedig a házamban. Az egyik
vendégszobámban aludtad ki a nyugtató hatását.

Noah látta, ahogy a fekete férfi oldalt lépett.
– Ez meg ki? – akarta tudni.
– Ő Keyon Dexter – intett felé Ava a válla felett.
– Neked dolgozik? – kérdezte Noah.
Ava újra felnevetett.
– Nem, nem nekem dolgozik.
– Akkor az FBI-nak?
– Azt sem hinném. – Ava Keyonhoz fordult. – Ugye, nem az

FBI-nak dolgozik?
– Nem, hölgyem – felelt udvarias hangon Keyon.
– Mi az ördög folyik itt? – csattant fel Noah.
– Majd én elmondom, mi az ördög folyik itt – felelt Ava színlelt



szigorúsággal, amit sugárzó mosolyával azonnal feloldott,
miközben a mutatóujjával megintette Noah-t, mint egy
rakoncátlan kiskölyköt. – Rengeteg bajt és álmatlan éjszakát
okoztál nekünk, nekem és még néhány embernek. Szerencsére,
ennek már vége. – Ava mosolya még tündöklőbb lett. – Azt hiszem,
ideje tisztáznunk néhány dolgot.

Noah kísértést érzett rá, hogy hangot adjon keserűségének, de
inkább tartotta a száját, miután újra tudatosultak benne az előző
hét történései – különös tekintettel Roberta Hinkle meggyilkolására.
Inkább megrázta az ágy rácsát.

– Miért vagyok megbilincselve?
– Nem tudom – vallotta be Ava. Visszafordult Keyon felé. –

Miért van megbilincselve?
– Nem akart együttműködni – vont vállat Keyon.
– Jó, de most már eloldozhatja.
– Biztos ebben, hölgyem? – ráncolta a homlokát Keyon. –

Rendesen megnehezítette az életünket. Szerintem ez kockázatos
lehet.

– Vegye le a bilincsét! – parancsolta Ava.
Keyon engedelmeskedett, majd újra háttérbe vonult, és várta,

mikor lesz rá szükség.
Noah felült, és megdörgölte sajgó csuklóját. Egy pillanatra

megszédült, de utána nyomban kitisztult a feje. Mindenesetre
megnyugtatónak találta, hogy a fekete férfi engedelmeskedik Ava
utasításainak.

– Hogy érzed magad? – tudakolta együttérző hangon Ava. –
Úgy tudom, több midazolámot nyomtak beléd, mint amennyit
mondtam, ráadásul néhány óra múlva kaptál még egy adagot.

– Amennyit mondtál? – harsant fel indulatosan Noah. – Szóval
te állsz az egész mögött!

– Jól figyelj, kishaver – komolyodott el Ava. – Ha én nem
lennék, már rég nem élnél, de az biztos, hogy nem feküdnél a
vendégszobámban. Szerintem ne mondj elhamarkodott ítéletet,
amíg nem hallottad a teljes történetet. Ahogy mondtam: ideje
tisztáznunk a dolgokat.

– Muszáj itt lennie? – biccentett Noah Keyon felé. A férfi puszta
jelenléte idegesítette, akár követte Ava parancsait, akár nem.

Ava megvonta a vállát.



– Nekem nincs rá szükségem. – Keyonhoz fordult. – Esetleg
várhatna odakint a folyosón.

– Rendben, hölgyem. – Keyon távozott.
– Elégedett vagy?
– Tartsd meg a gúnyos kis megjegyzéseidet – mordult fel Noah.

– Hogy a pokolba kerültem ide?
– Miután Keyon és George találkozott veled Lubbockban,

meginvitált egy bérelt magángépre.
– Meginvitált! – Noah úgy köpte ki a szót. – Kirángattak a

kocsimból, miután rám törték az ablakot. Mi a franc lesz az
autókölcsönzővel? Jesszusom!

– Ez elképesztő – csóválta a fejét Ava. – Tényleg az
autókölcsönző a legnagyobb gondod?

– A saját nevemen vettem ki. Az autókölcsönzőnél megvannak
az adataim.

– Te tényleg nem vagy ép. – Ava minden előjel nélkül hirtelen
kikiáltott Keyonnak, aki abban a másodpercben a szobában
termett. Arckifejezése alapján a legrosszabbtól tartott.

– Keyon – sóhajtott fel elcsigázottan Ava mi lett dr. Rothauser
bérelt autójával?

– Hank Anderson gondoskodott róla – felelte Keyon. –
Kiküldött érte valakit, hogy vigye vissza. A kárbecslést és a
biztosítót is elintézte.

– Köszönöm, Keyon – bólintott Ava. – Egyelőre ennyi.
– Értem, hölgyem. – Keyon a homlokához érintette

mutatóujját, mintha tisztelegne.
– Elégedett vagy? – fordult vissza Ava Noah-hoz.
– Ki az a Hank Anderson? – firtatta Noah.
– Keyon és George közvetlen felettese – felelte Ava.
– Ettől nem lettem okosabb. Egész pontosan ki ez a Keyon

Dexter és George mittudomén?
– George Marlowe – árulta el Ava. – Vele korábban is

találkoztál. A személyi edzőm. Igazából testőr és biztonsági ember,
de ő is sokat edz, ezért praktikusnak tűnt, ha együtt csináljuk.

Noah bólintott, ahogy gondolatban összekapcsolta az Ava
személyi edzőjeként ismert fehér férfit azzal, aki később követte és
nemrég rátámadt Lubbockban. Néhányszor valóban látta egy-egy
futó pillanatra – ezért tűnt olyan ismerősnek.



– Keyon és George egy ABC Security nevű biztonsági céghez
tartozik – magyarázta Ava. – Kezdettől csak azzal a feltétellel
dolgozhattam a Táplálékkiegészítő Tanácsnak, ha elfogadom
Keyont és George-ot mint… – Keresni kezdte a megfelelő szót. –
Mint testőrt, tartótisztet, vagy ha még lazábban fogalmazunk:
bébiszittert. Eleinte alig láttam őket, de az elmúlt egy évben
megváltoztak a dolgok, amikor ez a közösségimédia-cirkusz
kezdett eldurvulni.

– Ez meg mi a frászt akar jelenteni? – Bárhogy tisztult az
elméje, Noah még most is úgy érezte, mintha álmodna. – Hogy
tudnak ők segíteni a netes dolgaidban? – Az ötlet is képtelenségnek
tűnt.

– Volt néhány… incidens, amikor súlyosan zaklatták
valamelyik profilomat, leginkább Teresa Puksart. Keyonnak és
George-nak közbe kellett lépnie, mielőtt én is belekeveredem. Nem
igazán tudom, hogyan intézték el, de a problémák megoldódtak,
ami pedig a jövőt illeti, már ott az ipari szintű titkosításom. Most,
hogy a dr. Mason-ügy megoldódott, és téged is betereltek az
akolba, szerintem már nincs miért aggódnom.

– Hogy érted azt, hogy betereltek az akolba? – csattant fel
Noah.

– Erről akarok beszélni veled, de mielőtt megtennénk, hadd
kérdezzem meg, hogy érzed magad? Mármint egészségileg.

– Mit mondhatnék? – Noah kényszerítette magát, hogy
lehiggadjon, mielőtt az érzelmei teljesen elragadják. – Az első
felülésnél még szédelegtem, de már elmúlt. Inkább az a gond, hogy
mentálisan nem vagyok a csúcson.

– Hadd nézzek rá az életfunkcióidra. Jókora adag midazolámot
kaptál. Meglep, hogy nincs jelentős anterográd amnéziád. – Ava
kitapintotta a pulzusát, majd használta az éjjeliszekrényen fekvő
vérnyomásmérőt és sztetoszkópot. Noah figyelte, ahogy
koncentrált és következetesen kerülte a tekintetét, miközben
vérnyomást mért a felkarján. Nem sokkal ezután végzett is. – Oké,
minden rendben. Próbálj felállni, lássuk, hogy megy. – Kinyújtotta
felé a kezét, hogy talpra állítsa. – Nos? – kérdezte, miután felállt.

– Jól vagyok. – Noah egy pillanatra megingott. – Legalább már
nem szédelgek.

– Helyes – bólintott Ava. – Nem akarod használni a mosdót?



Nehogy szétpukkanjon nekem a hólyagod.
– Most, hogy így mondod, tényleg kimennék. – Eddig ez fel se

ötlött benne, de most hirtelen sürgető késztetéssé vált.
Vizelés közben, míg Ava odakint várakozott, próbálta

megerőltetni az agyát, de bármennyire is emlékezett a fájdalmas
élményre, hogy lebirkózzák a kórházi parkolóban, minden másra
homály borult. Teljesen megkavarodott, amiért nem emlékezett
arra, hogyan szállították Bostonba és Ava házába – ettől úgy érezte,
mintha csak álmodta volna a lubbocki kiruccanást. Egy dolgot
ugyanakkor biztosan tudott. Minden gyanúja beigazolódott azzal
kapcsolatban, hogy az NSC ádáz erővel védi legjobb befektetését:
Avát. Ha igaz, amit hallott, magángépen hozták vissza Bostonba,
ami egész vagyonba kerülhetett.

– Azért is helyeztelek el ebben a hálóban, mert egy szinten van
a dolgozószobával – közölte Ava, amint kinyitotta az ajtót.

Noah megtámaszkodott az ajtókeretben, mielőtt kilépett a kis
fürdőből.

– Ha benne vagy, ott is folytathatnánk a beszélgetést – tette
hozzá Ava. – Mégiscsak kényelmesebb és ismerősebb közeg. A
konyhából felhoztam egy kis harapnivalót, ha éhes lennél. Na, mit
mondasz?

Olyan sok gondolat rajzott Noah fejében, hogy nehezére esett
volna tiltakozni. Nem tudta, mennyi lehet az idő, bár feltűnt neki
az ablakon túli sötétség. Ava vezetgette. A folyosón szemben találta
magát Keyonnal és George-dzsal, akik szó nélkül utat nyitottak
nekik. Noah-t lenyűgözte kifejezéstelen arcuk; szemlátomást
mindketten profik voltak. George személyében ráismert a személyi
edzőre is.

Ava segített neki leülni a szokott helyére. Letett a keze ügyébe
egy kis szendvicsekkel teli tálat, egy pohár vizet és egy doboz
diétás kólát meg egy adag chipset.

– Keríthetek egy kis bort is – ajánlkozott, amikor Noah elvett
egy szendvicset.

– Jó így. – Miután beleharapott a szendvicsbe, töltött magának
a kólából. A koffein talán segít ráncba szedni a gondolatait, és
különben is kiszáradt a torka. Most a bor hiányzott neki a
legkevésbé.

Keyon és George, aki szótlanul követte őket a szobába, a



padlótól a mennyezetig érő könyvespolcnak támaszkodott.
Mindketten ugyanazzal a hűvös, higgadt és szenvtelen
arckifejezéssel nézték, ahogy odakint a folyosón.

– Muszáj itt lennie ennek a két vadbaromnak? – kérdezte Noah
elég hangosan, hogy Keyon és George is hallgassa.

– Nem feltétlenül – válaszolt Ava –, de amúgy is ismerik az
összes vonatkozó részletet, hiszen ők végezték a nyomozást. Persze,
ha ettől jobban érzed magad, várhatnak a földszinten.

– Jobban érezném magam – vágta rá Noah habozás nélkül.
– Nem gond? – fordult Ava Keyonhoz és George-hoz. – Ha úgy

gondolják, hogy kockázatot jelent, várhatnak, mondjuk, a bejárati
ajtónál.

– Természetesen, hölgyem – bólintott Keyon. A két férfi minden
további nélkül távozott, és nemsokára hallani lehetett, ahogy
letrappoltak a lépcsőn.

– Rendben. – Ava is leült a szokott helyére. – Essünk túl rajta.
– Rajtam ne múljon. Mi az ördög folyik itt?
– Higgadj már le – szólt rá élesen Ava. – Ne felejtsd el, hogy ezt

az egészet csakis magadnak köszönheted.
Noah gúnyosan felnevetett.
– Erre azért nem vennék mérget. – Ahogy tisztult az elméje,

úgy fokozódott a haragja s vele a félelme. – Mielőtt bármibe
belekezdenénk, tudni akarom, hogy az NSC-s haverjaidnak van-e
bármilyen közük ahhoz a lubbocki gyilkossághoz, ami nem hagy
nyugodni.

– Nem tudok semmilyen gyilkosságról. Ki halt meg?
– Felbéreltem egy magánnyomozót, akit az interneten

találtam. Roberta Hinkle-nek hívták. Miután megbíztam, másnap
megölték a saját otthonában. Állítólag egy helybéli haragosa
végzett vele. Többnyire családi perpatvarokkal foglalkozott.

– Mi a frászt akartál egy kopótól, aki hűtlen házastársak után
kémkedik?

– Nem tudtam, hogy ez a szakterülete – csattant fel bosszúsan
Noah. – A weboldalán semmi sem utalt rá. Csak azt akartam, hogy
végezzen el egy háttérelemzést.

– Az én hátterem elemzését? – kérdezett rá Ava.
– Igen – ismerte be Noah. Eljött az igazság pillanata. Arra

számított, hogy ezzel kihozza a másikat a béketűrésből, de



legnagyobb meglepetésére Ava nyugodt maradt.
– Nem tudok semmilyen gyilkosságról – felelt Ava nyugodt

hangon –, de egyvalamit elárulhatok: ha egy magánnyomozó
éppen most kezd szaglászni a múltam körül, azzal finoman szólva
is nagyon nyugtalanná és elégedetlenné teszi a munkaadóimat.

– Azt akarod mondani, hogy az NSC is érintett ebben? – Noah-
t elborzasztotta a következtetés, hiszen ez azt is jelentette, hogy
közvetve felelős a nő haláláért.

– Bizonyára nem közvetlenül – próbálta megnyugtatni Ava.
– Az NSC sosem tenne semmi törvénybe ütközőt, viszont hogy

az ABC Security mit tesz, az már más lapra tartozik. Emlékszel a
Blackwaterre, a biztonsági cégre, amelyik a háború idején Irakban
ténykedett?

– Azt hiszem. – Noah nem is sejtette, hová akar kilyukadni Ava.
– Szerintem az ABC is hasonló társaság, de persze, ki tudja? A

lényeg, hogy ez nagyon fontos időszak az NSC számára, és csak
az hiányzik, hogy valaki éppen most kérdőjelezze meg a
hitelességemet. Jelenleg egyedül én tartom vissza a kulcsfontosságú
kongresszusi képviselőket és szenátorokat attól, hogy
megváltoztassák, vagy akár hatályon kívül helyezzék az étrend-
kiegészítők forgalmazását szabályozó 1994-és törvényt. Emlékszel
a The Annals of Internal Medicine cikkére és arra a tanulmányra,
ami olyan fontos az egész iparág számára? A konyhában
beszélgettünk róla.

– Azt hiszem.
– Nagy hatással volt a döntéshozókra. Sokan kifejezték

fenntartásaikat a jelenlegi szabályozással szemben, s én vagyok az
egyetlen, aki visszafordíthatja ezt a folyamatot. Az NSC számára
logikus módon mindennél fontosabb, hogy az FDA lehetőleg
továbbra is maradjon ki a regulációból. Ezért kellett olyan sok időt
Washingtonban töltenem. Ha úgy tetszik, én végzem a kármentést.

Noah meredten nézte, miközben eltompított agya a
hallottakkal birkózott, és kezdte összekötni a pontokat, hogy a
kirajzolódó kép beigazolja legszörnyűbb félelmeit. Tehát mégiscsak
létezett egy sötét folt Ava aneszteziológiai képzésében, amit az NSC
bármi áron titokban akart tartani. S amit az általa megbízott
magánnyomozó bármelyik percben kideríthetett.

Mintha a gondolataiban olvasna, Ava levette lábát a zsámolyról,



és előrelendült, hogy átüljön rá, s így egészen közel kerüljön hozzá.
Azután előrehajolt, és lehalkította a hangját, talán hogy az odalent
várakozó két férfi ne hallhassa.

– Mielőtt elmondanám, amit akarok, meg kell kérdeznem,
hogy mire jött rá az a magánnyomozó, ami miatt hirtelen
Lubbockba kellett repülnöd?

Noah megdermedt. Kritikus pillanathoz, útkereszteződéshez
érkeztek, de lehetett bármily ideges Keyon és George miatt, akik a
jelenlétükkel emlékeztették rá, hogy idegen pályán játszik,
elérkezettnek látta az időt, hogy dűlőre vigye a dolgot – bármi
legyen is a következménye.
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Nem is tudta, hol kezdje. Legelőször is, megacélozta magát arra,
ami rá várt, azután abban a sorrendben, ahogy feltárta őket,
ismertetni kezdte a tényeket.

– Azt mondtam Roberta Hinkle-nek, hogy 2000-ben végeztél a
lubbocki Coronado Középiskolában, ezért innét indult el. Azután
kiderült, hogy az elmúlt ötven évben egyetlen Ava London sem
tanult a lubbocki Coronado Középiskolában.

Elhallgatott, Ava reakcióját fürkészte. Leginkább a harag és
sértettség keverékére számított, amiért rajtakapta az arcpirító
hazugságon, de Ava csak bólintott, mint aki pontosan ezt várta tőle.

– Roberta Hinkle ekkor úgy döntött, hogy szétnéz a Lubbock
környékén található középiskolákban is. – Ava reakciójának
elmaradása teljesen készületlenül érte. Úgy tűnt, még mindig csupa
meglepetés; mintha csak újabb réteget hántolt volna le róla. –
Hosszas keresgélés után talált is valamit. Rájött, hogy Lubbocktól
hatvan kilométerre van egy kisváros, Brownfield, ahol a
középiskolában valóban tanult egy Ava London.

Ava ezúttal is csak biccentett.
– Ez minden? – kérdezte, válaszként Noah újabb szünetére.
– Nem, dehogy. Ava London 2000-ben volt végzős, de már nem

érettségizett le. 2000. április 14-én éjjel öngyilkos lett. Csaknem
napra pontosan egy évre az apja után, ráadásul ugyanazzal a
fegyverrel és ugyanabban a szobában. Többen úgy gondolták,
hogy az apja halála után Ava Londont zaklatták a közösségi
oldalakon, sőt rá akarták venni arra, hogy kövesse az apja példáját.
Akkoriban ez még nem számított olyan gyakorinak, mint
manapság.

– Ez a Roberta Hinkle értette a dolgát – jegyezte meg Ava
színtelen hangon.

– Nem tőle tudok minden részletet. A halála után olvastam a



Brownfield Gazette témába vágó cikkeit. A tragédia nagy port
kavart Brownfieldben.

– Azért lefogadom, hogy az embered megtudott még ezt-azt –
mosolyodott el Ava szinte gúnyosan.

– Meg bizony – bólintott Noah. – Kiderült, hogy Ava London
osztályába járt egy bizonyos Gail Shafter is. Előre közöltem Ms.
Hinkle-lel, hogy ez az egyik Facebook-álneved.

– Nocsak, nocsak – mosolyodott el Ava. – Mi van még?
– Ez minden. Ms. Hinkle azt tervezte, hogy kiterjeszti a

nyomozást a Brazos Egyetem Egészségügyi Központjára is, de
mielőtt megtehette volna, megölték az otthonában. Attól tartok, ez
nem csak véletlen egybeesés.

– Attól tartok, egyet kell értenem – komolyodott el hirtelen Ava.
– Ilyen véletlenek nincsenek.

Noah borzongva meredt Avára. Máris itt az újabb meglepetés:
tagadni se próbálja, hogy köze lehet Roberta Hinkle
meggyilkolásához.

– Ki vagy te? – tette fel a kérdést.
– Ava London – válaszolt Ava pillanatnyi habozás nélkül.

Annyira átlényegültem Ava Londonná, néha még azt is elfelejtem,
hogy nem voltam mindig az. Sokszor tényleg elhiszem, hogy az én
apám lett öngyilkos. Emlékszem, egyszer arról beszélgettünk,
hogy akik a neten élnek, egy idő után már nehezen választják szét
a valóságot a virtuális világtól, és szívesebben választják azt az
életet, ami egy külső szemlélő számára sokkal boldogabbnak tűnik.

– És Ava London öngyilkossága? – emlékeztette Noah. – Az
hogyan illik a képbe? – Nehezen értette meg, miért fedett fel az
általa ismert Ava oly sok fontos részletet a múltjából, főként, ha
szerepet játszott az igazi Ava zaklatásában is.

– Nyilvánvalóan megváltoztattam ezt-azt – ismerte el Ava. –
Képzelem, hogy ez milyen érthetetlen a számodra, de tudnod kell,
hogy mindig is féltékeny voltam Avára. Mindig olyan akartam
lenni, mint ő. A halálával ez lehetővé vált, nekem pedig
mindenképpen szükségem volt egy új személyazonosságra.
Könnyen ment, hiszen még hasonlítottunk is egymásra, bár ő
persze mindig szebb volt. Csak egy orrműtét kellett, amit
mindenhogyan megcsináltattam volna, meg egy kis hajfesték.
Azután egyszerűen kitöltöttem néhány űrlapot a lubbocki



bíróságon.
– Miért nem Brownfieldben intézted el a papírmunkát? –,

Noah-nak eszébe se jutott volna a lubbocki bíróságon kutakodni.
– Nem biztos, hogy ott ment volna. Ha beadsz egy

névváltoztatási kérelmet, a hatóságok nem mindig jegyzik be a
hírességek neveit, márpedig Ava arrafelé igazi celebnek számított.

– Azt mondtad, mindenképp szükséged volt egy új
személyazonosságra. Ezt nem értem. Miért?

– A régi csak visszahúzott. Amikor a fogorvos főnökömmel
Lubbockba költöztem, és megértettem, mekkora előrelépés lehet
egy jó iskola, elölről akartam kezdeni mindent. Ava Londonná
változtam, ez lett az új kiindulópont. Ava előtt fényes jövő állt,
nagyszerű tanulmányi eredmények. Főiskola, egyetem. Belőle
sosem lett volna fogászati asszisztens, de minimum fogász.

– A Brownfield Gazette cikkei szerint Gail Shafter és két
osztálytársa zaklatta Ava Londont az apja halála után az AOL
üzenetküldő szolgáltatásán, hogy arra biztassák, kövesse az apja
példáját. Igaz ez?

– Bizonyos szempontból – ismerte el Ava –, de tudnod kell,
hogy minden lány féltékeny volt Avára, aki iszonyú sznob tudott
lenni. Leginkább az borított ki minket, hogy idővel kezdte
felhasználni az apja öngyilkosságát, így akart mindenféle
előnyökhöz jutni a szegény kis árva. Ezt sokan undorítónak
találtuk, én pedig nem féltem megmondani. Viszont sosem
biztattam arra, hogy ölje meg magát. A barátnője voltam, már
amennyire bárki barátnője lehet a suli legnépszerűbb csajának,
akinek soha semmi nem elég. Amikor szembesítettem azzal, hogy
az apja öngyilkosságával takarózik, elérte, hogy az egész suli
kiközösítsen és ribancnak tartson. Még valami. Kilencedikben
engem zaklattak a neten, amíg végül már a suliba se mertem
bemenni, és azt Ava London meg a két legjobb barija csinálta. – Ava
megrázta a fejét. – Egyre nehezebb úgy felnőni, hogy a közösségi
média azonnali és állandó kommunikációs lehetőséget teremt. Nem
is annyira a fiúknak, mint a lányoknak, hiszen a legtöbb üzi a szex
körül forog. Ha nem vagy partner, prűdnek tartanak, ha az vagy,
ribinek. Az egész gimiben csak egy fiúm volt, de az se sokáig.

– De soha nem zaklattad Avát azzal, hogy kövesse az apját?



– Soha. Csak megírtam neki, hogy hasznot próbál húzni ebből
a tragédiából.

– Miért nem meséltél erről korábban, amikor még tényleg
közel álltunk egymáshoz? – kérdezte Noah.

– Nem tudom – sóhajtott fel Ava. – Talán meglep, de nem túl
gyakran gondolok erre. Megszoktam az új személyazonosságomat,
és sokkal jobban szeretem, mint a régit. Végül talán elmondtam
volna, de az is lehet, hogy nem. Nem tartom fontosnak. S ha már
itt tartunk, mi a fontos, rá is térnék egy sokkal fontosabb kérdésre.

Ava még halkabbra fogta a hangját, és még közelebb húzódott,
amíg a zsámoly már nekiütközött Noah székének.

– Mielőtt előállnék a lényeggel, szeretném, ha tudnád, hogy
kedvellek, Noah Rothauser. Tényleg kedvellek, sőt tisztellek, azért is
voltunk meg olyan jól. Ezért is remélem, hogy a kapcsolatunk
folytatódhat, vagy akár újabb szintre léphet. Szerintem jól
passzolunk egymáshoz, de hogy ténylegesen együtt maradunk-e,
az nagyban függ az együttműködési készségedtől.

– Az együttműködési készségemtől?
– Hogy csatlakozol-e a csapathoz. A csapatomhoz. A személyes

érintettségen túl, úgy gondolom, sokat segíthetnél az NSC-nek is.
Jó csapat lennénk. Tudnod kell, hogy rengeteget lobbiztam az
érdekedben, ami vicces. Egy lobbiszervezetnél lobbiztam az
érdekedben. Ennek köszönheted, hogy most itt ülsz, máskülönben
a jó ég tudja, hol lennél. Hidd el, nem olyan nehéz eltűnni, főként,
ha senki se tudja, hogy elutaztál a városból.

Fagyos borzongás futott végig Noah gerincén.
– Minden követ meg kellett mozgatnom azért, hogy most itt

beszélgethessünk – folytatta Ava. – Szó szerint megzsaroltam a
főnökeimet azzal, hogy lemondom a washingtoni
megbeszéléseimet, ha bármi történik veled. Ezen a ponton
szeretnélek emlékeztetni arra a hasonlatra, amit a legelső este
használtál, amikor az első M&H Konferenciára készültünk. Valami
olyasmit mondtál, hogy „egy csónakban evezünk”, emlékszel?

– Persze hogy emlékszem – bólintott Noah. – Akkor értettem
meg, hogy te is mindent alárendelsz a hivatásodnak.

– Attól tartok, ez a hasonlat sem váltotta be a hozzá fűzött
reményeket – sóhajtott fel Ava.

– Hogy érted? – Noah ösztönösen tudta, hogy nem fog örülni



annak, ami következik.
– Miután szemlátomást ugyanolyan komolyan vetted a

sebészetet, mint én az aneszteziológiát, okkal feltételeztem, hogy
ha felfüggesztenek a vezető rezidensi posztodról, minden
energiádat leköti majd az igyekezet, hogy visszaszerezd a helyedet,
így pedig nem marad erőd mással foglalkozni – mondjuk velem.

A harag és az elárultság érzése feltolult Noah agyában.
Döbbenten meredt Avára.

– Azt mondod, miattad függesztettek fel?
– Csak áttételesen – vont vállat Ava. – Én csupán elmondtam a

bébiszittereimnek, Keyonnak és George-nak, hogy meghamisítottál
néhány adatot a diplomamunkádban. Meg még annyit, hogy dr.
Mason mindenáron ki akar rúgatni. Elég találékony fickók, több
nem is kellett ahhoz, hogy elérjék a felfüggesztésedet.

Noah érezte, ahogy elvörösödik. Még most is nehezére esett
elhinni, hogy olyasvalaki tette tönkre az életét, akihez ennyire közel
állt, s akiben ennyire megbízott.

– Megértem a zaklatottságodat – folytatta Ava ugyanazon a
színtelen hangon –, de mielőtt teljesen átadnád magad a jogos
felháborodásnak, hadd tegyem hozzá, hogy még a felfüggesztésed
után sem lehettem teljesen nyugodt, mert egyszerűen muszáj volt
azon rugóznod, milyen rossz érzéseid vannak a kompetenciámmal
kapcsolatban. Emiatt aztán, a biztonság kedvéért, meg kellett
kérnem Keyont és George-ot, hogy az ABC Security minden
erőforrását latba vetve járjon utána a te múltadnak. Egészen
érdekes dolgokat találtak. Kiderült, hogy a legtöbb emberhez
hasonlóan még dr. Noah Rothausernek is vannak olyan titkai,
amelyek nehezen egyeztethetők össze a képpel, amit a külvilág felé
vetít. Vagy, ha úgy tetszik, az ő profilja is csak kamu. Szóval, ki is a
valódi Noah Rothauser?

A korábban Noah arcába szökő szín mostanra fehérre fakult.
Hosszú időbe telt, amíg rendszerezni tudta gondolatait.

– Hadd kérdezzek valamit – szólalt meg akadozó hangon.
– Parancsolj.
– Te és az NSC miért vagytok ennyire ellene, hogy ellenőrizzem

a szakmai háttered? Mert eleinte semmi más nem érdekelt, csak
hogy rezidensként milyen esetekben működtél közre. Akkor is ezt
próbáltam kideríteni, amikor használtam a gépedet.



– Az NSC azért nem akarja, hogy bárki megkérdőjelezze a
képzettségemet, mert megmondtam nekik, hogy senki sem
kérdőjelezheti meg. Ennyire egyszerű.

– Az NSC azt is tudja, miért vagy ennyire ellene?
– Nem, nem tudja. Most én jövök. Miért érdekelt annyira az

előképzettségem, amikor tudtad, hogy átlagon felüli eredményt
értem el az összes szóbeli és írásbeli vizsgateszten, vagy, ahogy te
magad emlékeztettél rá, a BMH-ban gond nélkül közreműködtem
több mint háromezer műtétben?

– Egyszerűen nem hagyott nyugodni az a három haláleset.
Úgy éreztem, erkölcsi kötelességem utánajárni a dolognak. Ahogy
megmondtam.

– Én pedig azt mondtam meg, hogy a kételyeid minden alapot
nélkülöznek. Mi volt még? Gyerünk, elő a farbával.

– Oké, az aneszteziológiai jegyzeteid megfogalmazása is zavart
– vallotta be Noah. Szégyellte, hogy elő kell hozakodnia egy ilyen
jelentéktelen kérdéssel, de olyan volt ez a számára, mintha kavics
került volna a cipőjébe. – Sokkal kevesebb rövidítést és több
szuperlatívuszt használsz, mint más orvosok.

– Ez nevetséges – csóválta a fejét Ava. – Na, ezt nevezem én
elitista sznobságnak. Pontosan úgy írom a jegyzeteimet, ahogyan a
Brazos Egyetemen írtam, a texasi Lubbockban. Még valami?

– Meglepett, hogy nincsenek igazi barátaid a kórházban.
Mindenkivel szemben tartod a három lépés távolságot, és
szívesebben éled a társasági életedet a közösségi médiában. Mintha
kerülnéd az embereket, de miért? Tudom, hogy szereted a
társaságot. Az egésznek semmi értelme, különösen, hogy olvasol az
emberek fejében…

– Ez nem egy olyan „bagoly mondja verébnek” típusú helyzet?
– kérdezte élesen Ava. – Mintha te másmilyen lennél. Emlékszel?
Ketten egy csónakban. Talán te nagyobb gondot fordítasz rá, hogy
felszínesen barátságos légy mindenkivel, de akkor sem állsz közel
senkihez, leszámítva az állítólagos barátnődet, akivel soha senki
nem találkozott, és aki úgy döntött, hogy többet vár egy
kapcsolattól, mint amit te megadhatsz neki. Ami a közösségi
médiát illeti, szerintem csak azért nem vagy benne, mert még arra
sincs időd, legalábbis rezidensként. Ha majd lesz, meglátod,
benned is újjáéled a „játékos”, manapság pedig nincs izgalmasabb



játék, mint a közösségi média. Mondjak valamit? Mindketten a
digitális kor gyermekei vagyunk, amikor az olyan elvont fogalmak,
mint az igazság és a magánszféra, mindinkább elvesztik a
jelentőségüket. Hála a mindenütt jelen lévő közösségi médiának,
mindnyájan önimádóvá válunk. Talán nem olyan manifeszt
módon, mint a kedvenc barátunk, Vad Bill Mason, de azért mind a
folyamatos megerősítésre vágyunk. Te is ezért hajtasz úgy a
kórházban, én is ezért szeretem az aneszteziológiát. Mindenki
életében elválaszthatatlanul összekeveredik a valóságos és virtuális,
a tiédben és enyémben egyformán.

Noah meredten nézte Avát. Eddig is sejtette, merre tart ez a
különös, egyoldalú beszélgetés, de most már biztosan tudta, és
lassan szétáradt benne a félelem – a felkavaró tudat, hogy a másik
irányít, nem ő. Ava, aki előtt nyilvánvalóan nincsenek titkai.

– A Facebook és a többi közösségi oldal növekvő népszerűsége
előre jelzi, milyen lesz a jövő – folytatta Ava, miután kivárta, hátha
Noah is hozzáfűzne valamit. – A technológiai fejlődésnek
köszönhetően mindenki az lehet, ami csak akar. A legjobbak, mint
te meg én, bármit elérhetnek, bármilyen múlt áll is mögöttük.

Ava újra elhallgatott, s úgy tűnt, ezúttal eltökélten kivárja Noah
válaszát. Arcán önelégült nyugalom tükröződött – pontosan tudta,
hogy ő irányít –, míg Noah összepréselt ajakkal, feszülten
grimaszolt.

Egy pillanatra félrefordította a tekintetét. Ingerültté tette Ava
önhittsége és látványos könnyedsége, miközben áldozatnak látta
önmagát, akivel úgy packáznak, mint macska az egérrel. Amikor
újra felnézett, erősebbé vált meggyőződése, hogy ideje tiszta vizet
önteni a pohárba. Épp csak az újabb meglepetésre és a még
nagyobb sokkra nem számított.



44

Augusztus 18., péntek, 00.05

– Elég a mellébeszélésből – csattant fel bosszúsan. – Azt akarom,
hogy mondd el végre, miért titkolod ennyire a szakmai előéleted.

– Egyszerű – mosolyodott el szélesen Ava. – Nem akarom,
hogy bárki feszegesse az aneszteziológiai képzettségemet, mert
nem rendelkezem ilyennel.

Noah-nak az álla is leesett. Megint Avára meredt, ezúttal is
teljes hitetlenkedéssel.

– Szeretném, ha ezt bővebben is kifejtenéd.
– Mondjuk úgy, hogy modern kori sarlatán vagyok, ami persze

egészen mást jelent, mint régen. Nem is arról van szó, hogy a
közösségi oldalakon elhintett kis hazugságok által kicsit mindenki
sarlatánná válik. Én egészen másféle sarlatánnak tartom magam.
Minden szempontból felkészült és hozzáértő sarlatánnak.

– A képzés melyik részét nem végezted el? – kérdezte óvatosan
Noah.

– Egyiket sem – vágta rá Ava.
– Nem egészen értem – zavarodott össze Noah.
– Elmagyarázom – ajánlkozott Ava. – Emlékszel, meséltem

róla, hogy én adtam be az érzéstelenítőt a fogorvos főnököm
felügyelete alatt, aki persze rá se bagózott az egészre. Akkor
kezdtem el komolyan érdeklődni a farmakológia és az altatógázok
iránt. Miután a Brazos Egyetemre kerültünk, különféle előadásokra
jártam, még egy aneszteziológiai kongresszusra is eljutottam, amit
az iskola szponzorált. A főnököm is erre bátorított. A neten
utánaolvastam mindennek, így többet megtudtam, mint az
előadásokból, mert könnyebben és gyorsabban értelmeztem az
írott szöveget, mint a tanárok szövegét. Lenyűgözőnek találtam ezt
a világot, meg persze vonzott a fizetés és a presztízs, ami egy
képzett altatóorvosnak jár. Pontosan ez kellett nekem. Nagyjából
ugyanezzel is foglalkoztam, csak egy fogorvosi rendelőben, nem a



műtőben. Meg persze a különféle eszközök, a nővérek és a
rezidensek segítsége nélkül.

– Csak hogy pontosan értsem – emelkedett felül Noah növekvő
hitetlenkedésén. – Sosem voltál aneszteziológusrezidens?

– Nem volt rá szükségem.
– Hát a vizsgák? – hebegte Noah tátott szájjal. – Azokat

letetted?
– Hát persze! Minden gond nélkül letettem a vizsgákat. Még

élveztem is őket, megerősítettek a hitemben, hogy nem feleslegesen
tanultam annyit.

– De hát a kamarai felvételhez végig kellett csinálnod a
rezidensképzést.

– Ez általában alapkövetelmény – bólintott Ava –, de az én
esetemben kicsit másképp volt. Eldöntöttem, hogy egy az egyben
átugrom a rezidensképzést, miután felesleges, ráadásul úgyis csak
kihasználják az embert. Amennyire én látom, az egész arra van,
hogy az aneszteziológusok három-négy évig bagóért gürcöljenek,
miközben a kórház betegre keresi magukat rajtuk. Bocs a
szóviccért.

– De hogyan tudtad elintézni, hogy egyáltalán letehesd a
szakvizsgákat? – Noah egyre kevésbé értette a dolgot. Még az 
is megfordult a fejében, hogy Ava csak játszadozik vele.

– Aránylag könnyen ment. Az tette lehetővé, hogy
Brownfieldből átköltöztem Lubbockba, ahol a főnököm lett az új
Fogászati Tanszék rektora. Mint alapító tag, a legteljesebb körű
hozzáférést kapta a Brazos rendszerében, és a jelszava birtokában
én is. Ezek után már könnyen létrehoztam egy teljes törzslapot Ava
Londonnak, pontosan olyat, amilyen a többi
aneszteziológusrezidensnek volt, osztályzatokkal, értékelésekkel és
ajánlólevelekkel együtt. Sokat segített, hogy az egyetem és az
egészségügyi központ exponenciálisan fejlődött. Napi szinten
töltötték fel az új emberek profiljait és szakmai életrajzát.
Akkoriban még nem létezett tűzfal sem, úgyhogy szerintem a
főnököm jelszava nélkül is meg tudtam volna csinálni. Persze, a
jelszóval könnyebben ment. A csoportképeken csak
odaszerkesztettem magam a többi rezidens közé.

Noah azon kapta magát, hogy bólogat. Eszébe jutott az a
2012-es fotó és Ava a leghátsó sorban. Bármilyen fantasztikusan



hangzott, kezdett hinni neki.
– A névváltoztatás? – kérdezett közbe. – Az mikor történt?
– Csak amikor meg kellett szereznem a kamarai engedélyt.

Amikor új személyazonosságot kellett felvennem. A szakvizsgák
előtt.

– Szóval sokan úgy tudják, hogy Gail Shafter még mindig
létezik – vonta le a következtetést Noah.

– Még szép. Ez a lényeg. Különösen igaz ez a régi főnökömre,
dr. Winston Herbertre, aki még mindig a Brazos Egyetem
Fogászati Tanszékének rektora. Ezért van egy Facebook-profilom
Gail nevével is. Jelenleg egy nem létező fogorvosnak dolgozik az
iowai Davenportban. Persze végezhetnék vele, de miért tenném?
Még mindig élvezem, hogy ennyire más az életünk. Segít értékelni,
amit elértem.

– Szentséges ég! – Noah újra szédelgett. – És ki szerzett
diplomát, Gail vagy Ava?

Ava felkacagott. Szemlátomást pompásan érezte magát.
– Természetesen Ava.
Habár Noah-t meglepte a hír, felismerte, hogy ez nem

történhetett meg.
– Vagyis sosem jártál orvosira?
– Persze hogy nem! Se máshová, ha már itt tartunk. Még

nagyobb időpocsékolás lett volna, mint a rezidensképzés.
Aneszteziológus akartam lenni. Minek vesztegettem volna az
időmet arra a sok elméleti tantárgyra, különösen, amiket a
magadfajta borostyánligás sznobok olyan nagyra tartotok?

– Tehát még doktor se vagy – csattant fel Noah.
– Hozzáállás kérdése – vont vállat Ava. – Letettem a

szakvizsgákat, méghozzá kilencvenöt százalékos eredménnyel,
mert szakadtra tanultam magam. Massachusetts állam szerint
orvosdoktor vagyok. Megvan az engedélyem. Mindenki doktornak
szólít. Doktornak érzem magam, doktorként is élek. Tudom, amit a
doktorok. Doktor vagyok.

– A táplálkozástudományi szak?
– Azt is csak kitaláltam. Később kiderült, mennyire hasznos

lehet. Akkor utánaolvastam a neten.
Noah behunyta a szemét és végigsimított a haján. Annyira

elképesztőnek tűnt az egész; még úgy is nehezére esett felfogni,



miközben erről beszéltek.
– Egyszerűen nem tudom elhinni…
– Ébresztő, kishaver! Ez már a huszonegyedik század, a

digitális világ! Nem véletlenül hívják tudásalapú társadalomnak. A
tudás többé már nem a tudományos világ, a drága elit egyetemek
kiváltsága. Ma már bárki bármit megtudhat és megtanulhat az
interneten, nemcsak a kiváltságosok, akik bejutnak a jó iskolákba.
Még az orvosi hivatáshoz szükséges tudás és gyakorlat is
megszerezhető a szimulációs központok számítógéppel vezérelt
robotjain, ami sok tekintetben többet ér a valós helyzeteknél is. A
robotokon egy diák újra és újra lefuttathat egy programot, amíg
már reflexszerűen megoldja az olyan bonyolult problémákat is,
mint a malignus hipertermia. A legtöbb aneszteziológus még
életében nem találkozott MHS-és beteggel. Én hetet is ismertem,
hogy egész pontos legyek. Hat szimulált esetet és egy valódit.

– Szóval a szimulációs központot tényleg használtad. – Noah
ezt inkább kijelentésnek szánta, mint kérdésnek.

– Még szép – bólogatott Ava. – Amikor csak hozzájutottam.
Néhány hónappal azután, hogy megérkeztem a Brazosba, már
igazi aneszteziológus akartam lenni, ezért szinte minden éjjel
gyakoroltam a szimulátorokon, miközben az orvostanhallgatók és
rezidensek az igazak álmát aludták. Fanatikusan gyakoroltam.
Még programoztam is a gépeket, javítgattam a rendszert, ami a
kezdeti időkben tele volt bugokkal. Fantasztikus lehetőség ez a
tanulásra, messze hatékonyabb a bevett módszereknél. Már-már
bűn, hogy az orvosképzés száz éve alig változik, még mindig tartja
magát a huszadik század elején született paradigmához. Az ég
szerelmére! Hiszen mennyi minden megváltozott azóta: a kultúra,
a technológia! Szerinted nem elképesztő, hogy csak az orvosképzés
ragaszkodik foggal-körömmel az idejétmúlt pedagógiai elvekhez?

– Ezen még sosem gondolkodtam…
– Hát én igen! Tényleg kell a négyéves alapképzés ahhoz, hogy

valakiből jó orvos legyen? Francokat. Talán 1910-ben még kellett,
de ma már nem. Sokan azt hiszik, hogy ez veti meg a biztos
alapokat, de én kétlem. Tényleg kell még négy év orvosi egyetem
ahhoz, hogy valakiből jó orvos legyen? Francokat. 1910-ben még
kellett, mert akkor a legtöbb orvosi egyetem még profitorientált
diplomagyárként működött, de ma már csak rossz vicc. Tényleg



kell még az a három-négy év gyakorlat? Csinálja, akinek nincs
jobb dolga. Ki akar helyben topogni éveken át? Nézz csak rám, én
vagyok az élő bizonyíték. Tudod, mit? Átkozottul jó
aneszteziológus vagyok, jobb a legtöbb kollégámnál, akiket volt
alkalmam megfigyelni itt a BMH-ban. Több mint háromezer
műtétem volt, rezidensek és műtős nővérek tucatjait felügyeltem.
Oké, tudom, hogy rossz érzéseid vannak ezzel a három halálesettel
kapcsolatban. Hidd el, engem legalább annyira felzaklattak, mert
először és remélhetőleg utoljára fordult elő velem ilyesmi, de azt is
hidd el, hogy nem azért történtek, mert nem részesültem a
hivatalos aneszteziológusképzés áldásaiból. Mindketten tudjuk,
hogy a Bruce Vincent-esetben az a pöcsfejű dr. Mason, az
asszisztense és maga a páciens tehetett mindenről. A Gibson-
ügyben az a szabály bukott meg, ami megkövetelte, hogy egy
időben két párhuzamosan zajló műtéti altatást felügyeljek, és az
egyiknél a rezidens a távollétemben kezdett bele a munkába.
Persze az sem segített, hogy a számítógép két elektronikus
beteglapot generált, egyet a nyaksérüléssel és egyet a nélkül,
ráadásul az aneszteziológusrezidensnek az utóbbi jutott. Ami a
malignus hipertermiás esetet illeti, azt senki sem csinálta volna
nálam jobban, bármi is lett a kimenetele. Ezt a vizsgálat is igazolta.
Azt is elárulom, hogy a BMH-ban dolgozó aneszteziológusok
túlnyomó többsége életében nem látott MHS-es beteget, sem a
valóságban, sem szimulációban. Ha az én életem forogna kockán,
sokkal szívesebben választanám önmagamat, mint bármelyiküket.
Ami pedig a nővér vádaskodását illeti, hogy nem állítottam le
időben az altatógázt… nos, sejtelmem sincs, mert ez számomra
reflexszerűen megy. Talán csak nem bírja elnézni, hogy én
aneszteziológus vagyok, ő meg nővér, vagy talán fiatalabb vagyok
és vonzóbb. A franc se tudja…

Ava hirtelen az ég felé lökte karját, mintha megadná magát.
– És ennyi! – jelentette ki. – Ez a teljes sztori, és rajtam kívül te

vagy az egyetlen, aki ismeri. – Lassan leengedte a karját, miközben
várakozással teli pillantást vetett Noah-ra.

– Miért mondtad el? – tette fel a kérdést Noah. – Miért
helyezted a vállamra ezt a felelősséget?

– Két okból – komolyodott el Ava. – Először, hogy mentsem a
bőröd, és vele a karriered. Az NSC szerint komoly fenyegetést



jelentesz rám nézve, amit az ABC Security elől sem titkolnak el.
Remélem, felfogod, hogy mit jelent ez. Másodszor, mert kedvellek,
és sok szempontból tényleg egy csónakban evezünk. Ezt vedd
bóknak. Élvezem a társaságodat. Ha tudni akarod, eleinte nem
láttam benned mást, csak lehetőséget arra, hogy az ABC Security
bevonása nélkül is elvegyem a dr. Mason-féle fenyegetés élét, de ez
még azelőtt volna, hogy jobban megismertelek.

– Én is élvezem a társaságodat – vallotta be Noah –, csak…
– Köztünk nincs helye a „csak”-oknak – vágott közbe Ava. –

Abba kell hagynod ezt. Mindent kockára tettem érted. Tudom,
hogy nem helyesled az utat, amin át idáig jutottam, de meg kell
értened, hogy ez a jövő. Én vagyok a jövő. Az orvosképzés drámai
módon meg fog változni az elkövetkező öt-tíz évben. Meg kell
változnia. Tíz évembe telt idáig jutni, de közben el is kellett
tartanom magam. Ha nem dolgoztam volna, feleennyi idő alatt
megcsinálom. Elkerülhetetlen, hogy a középiskolától számítva az
eddigi tizenkét év helyett hat év alatt is eljuthassunk a
szakvizsgáig, akár egy olyan komplex szakma esetében is, mint az
aneszteziológusé. Muszáj csökkenteni az egészségügyre fordított
kiadásokat, ezen belül az orvosképzésre fordított kiadásokat. Az
aneszteziológus is csak egy szakma, az ég szerelmére!

– Nem hiszem, hogy képes lennék arra, amit kérsz tőlem –
csóválta a fejét Noah. – Mint igazi orvos, erkölcsi kötelességemnek
tartom, hogy leleplezzelek. Sajnálom. Talán még igazad is van.
Talán az orvosképzés tényleg reménytelenül le van maradva, talán
nem értjük meg az idők szavát, de ezt akkor sem nekem kell
megítéltem.

– Ezt sajnálattal hallom. Ha le akarnál leplezni, akkor én is
kötelességemnek érezném, hogy ugyanezt tegyem veled
kapcsolatban.

– Ezt hogy érted? – kérdezte tétován Noah. A korábban érzett
félelem újjáéledt benne.

– Néhány perce már említettem, hogy Keyon és George az
ABC Security erőforrásainak birtokában feltárta néhány kis
titkodat. Ezúttal messze többről van szó, mint néhány megtippelt
kísérleti eredményről egy érdektelen diplomamunka kapcsán.
Akarod tudni, mire jöttek rá?



Noah vonakodva bólintott.
– Először is, kiderült, hogy az apád nem halt meg

szívrohamban, sokkal inkább börtönben van, és még hosszú-
hosszú ideig ott is lesz kábítószer-terjesztésért, gyilkossági
kísérletért, pénzmosásért és hasonlókért. Egész szép bűnlajstroma
van, és Peter Forresternek hívják, ahogyan téged is ifjabb Peter
Forresternek hívtak, mielőtt törvényesen Noah Rothauser lettél. A
Rothauser a mamád leánykori neve. A Noah amúgy tetszik, szép
bibliai név. Folytathatom?

Noah nem moccant, még csak nem is pislantott, csak a
homlokán ütköztek ki a verítékcseppek, mint a belső vívódás
bizonyítékai.

– A hallgatás beleegyezés – vont vállat Ava. – Megállapítást
nyert, hogy tizennégy éves korodban téged is letartóztattak,
amikor megpróbáltad továbbvinni a családi üzletet, s mint
erőszakos hajlamú fiatalkorú bűnelkövető, te is leülted a magadét
egy dél-karolinai börtönben. Amikor tizennyolc éves korodban
kiengedtek, természetesen törölték a priuszodat, de bármilyen
sajnálatos is a számodra, ebben a szép új digitális korban
mindennek nyoma marad. Régen egyszerűen bezúzták a
papírokat, és kész. Manapság semmi sem tűnik el végérvényesen,
és az ABC Security nyomozói bármit képesek előásni. Persze a
becsületedre válik, hogy emelt szintű érettségit tettél, a smasszerok
nyilván dagadoztak a büszkeségtől, hogy milyen jó útra tértél. A
börtönigazgató, miután megtudta, hogy mindenáron orvos
szeretnél lenni, latba is vetette a befolyását, hogy felvegyenek a
Columbiára.

– Hivatalosan töröltek a bűnügyi nyilvántartásból – talált rá a
hangjára Noah. – Ezt nem használhatod fel ellenem.

– Ez igaz, bizonyos mértékben. – Ava ajka halvány, de
sokatmondó mosolyra húzódott. – Ugyanakkor a mi
szakmánkban kívánatos erény az őszinteség. Amikor a Kábítószer-
ellenes Hivatal engedélyét igényelted, hogy praktizálhass, az
űrlapon volt egy apró kis rubrika. Itt azt kellett volna beikszelned,
hogy igen, elítéltek bűncselekmény elkövetése miatt, majd a
nyomtatvány hátoldalán ki kellett volna fejtened, hogy a
fiatalkorúak börtönébe kerültél, és csak később töröltek a bűnügyi
nyilvántartásból. Érdemes lenne beszélni erről a hivatallal és kikérni



a véleményüket, már csak azért is, mert a kérdéses bűncselekmény
éppen a kábítószer-terjesztés volt. A Kábítószer-ellenes Hivatal a
jelenleg érvényes törvények alapján haladéktalanul visszavonná az
engedélyét, ami szinte lehetetlenné tenné, hogy tovább praktizálj.
Azt is érdemes lenne kideríteni, mit szólna a Sebészrezidensi
Tanácsadó Testület – ami mellesleg nemsokára döntést hoz a
felfüggesztésedről –, hogy hazudtál a hatósági engedély
igénylésekor, ami azért messze súlyosabb vétség, mint hazudni a
kutatási adatokról.

– Töröltek a bűnügyi nyilvántartásból – hajtogatta Noah
konokul, bár egyre kevesebb meggyőződéssel.

– A tanácsadó testület feladata csak annyi, hogy az etikai
alkalmasságodról döntsön – emlékeztette Ava –, de inkább ne
lovagoljunk ezeken a részleteken, hiszen van más is. Tudjuk, hogy
az édesanyád egy alzheimeres betegeknek fenntartott
intézményben lakik. Tudjuk, hogy van egy nővéred, akit a születési
rendellenességei miatt intézetbe kellett zárni. Tudjuk, hogy azért
kellett hat évig húznod az orvosi egyetemet, mert az édesanyád, a
nővéred és önmagad eltartása komoly anyagi nehézségeket
okozott, emiatt dolgoznod kellett, ami szép és nemes, de miután az
orvosi egyetem adminisztratív részlegén dolgoztál, nyilvánvaló
módon közvetlen hozzáférésed volt az egyetem számítógépes
rendszeréhez. Pontosan úgy, ahogy nekem a Brazoséhoz. S miután
számítástechnikai téren is egy csónakban evezünk, azt ajánlottam
Keyonnak és George-nak, hogy nézzenek utána az anyagodnak.
Talán nem találtak ordító hibákat, de így is valószínűsíthető, hogy a
rád vonatkozó adatokat megváltoztatták a nyilvántartásban.
Egyelőre nem tudom megmondani, hogy történt-e olyan
változtatás, ami segített bejutni a BMH rezidensprogramjára, ezt
majd a későbbi vizsgálatok döntik el, de ez is egy fontos terület,
ahol s ebezhető vagy.

Ava elhallgatott, és nagy levegőt vett. Valamilyen reakcióban
reménykedett, de Noah csak meredten nézte, miközben sekélyessé
vált a légzése.

– Látom, meg vagy szeppenve, s meg is van rá minden okod –
állapította meg. – Oké, beszéljünk inkább a céljainkról. Te a világ
legjobb sebésze akarsz lenni, és rengeteget dolgozol azért, hogy ez
megtörténjen. Én ugyanezt akarom elérni az aneszteziológia



területén, és ugyanilyen keményen hajtok érte, még ha más pályát
jártam is be. Azért hozattalak ide és fedtem fel előtted olyan
titkokat, amikről senki sem tud, mert kedvellek, és mert engem
inkább az érdekel, ami összeköt, nem az, ami elválaszt. Azért
mondtam el mindezt, mert van egy megoldás. Olyan helyzet jött
létre, mint egy westernben, ahol egyszerre hárman párbajoznak: ez
esetben te, én és az NSC. Mindhárman pisztolyt fogunk egymásra,
ezért csak akkor győzhetünk, ha megállapodunk valami
elfogadható konszenzusban, és letesszük a fegyvert. Ha nem
tesszük, mindhárman veszítünk.

– Valahányszor megszólalsz, egyik meglepetésből a másikba
esem – csóválta a fejét Noah. – Azt mondod, az NSC fegyvert 
tart a fejedhez? Miközben te vagy az adu ászuk?

– Ha az egész világ előtt sarlatánnak kiáltasz ki, többé nem
leszek az adu ászuk.

– Szóval az NSC-nél nem tudják, hogyan jutottál idáig? –
döbbent meg újra Noah.

– Sejtelmük sincs róla – bólintott Ava.
– És te? Mivel tartod sakkban az NSC-t?
– Egyszerű – vont vállat Ava. – Bármikor lerombolhatom

mindazt, amit az 1994-és törvény kapcsán eddig felépítettem.
Amellett, az évek során épp eleget megtudtam a táplálékkiegészítő
iparról, hogy megfosszam minden hitelétől.

Újabb hallgatás jelezte, hogy Noah küszködve próbálja logikus
rendszerbe foglalni mindazt, amit az elmúlt fél órában hallott.
Végül fojtott hangon megszólalt:

– Szerinted mit kéne tennem?
– Semmit – mosolyodott el Ava. Számára úgy tűnt, most

először értek el áttörést. – Pont az a lényeg, hogy ne csinálj semmit.
Meg kell győznöd arról, hogy nem csinálsz semmit. Az NSC-nek
száz százalékig biztosnak kell lennie abban, hogy nem próbálsz
meg semmilyen módon hitelteleníteni. Jól sejtetted: a szívük csücske
vagyok, elég ránézni a házamra, a Mercimre, a számítógépemre
meg a többi játékszeremre. Élvezem ezt az életet. Ami persze még
jobb lehetne, ha valóban egy csónakban eveznénk.

– Remélem, ezzel nem arra célzol, hogy én is támogassam a
főnökeid üzletét.

– Pontosan erre célzok – kacagott fel Ava. – Ideje leszállni a



magas lóról, dr. Rothauser! Az iparágnak is érdeke, hogy rendet
tegyen a soraiban. Nem minden cég gonosz és ártalmas. Olyan ez,
mint bármi más, mondjuk, a kórházak és az orvosok – vannak jók
és vannak rosszak. A rosszak tényleg ártalmasak, különösen, ha
Kínából és Indiából szerzik be a termékeiket, fűt- fát ígérnek, és
nem törődnek semmivel, csak a profittal. Belülről sokat tehetnél ez
ellen. Együtt talán rászoríthatnánk az ilyen cégeket, hogy
vegyenek vissza és viselkedjenek felelősen, ne forgalmazzák ezeket
a szarokat. Hidd el, ez érdeke a jó cégeknek is, amelyek
odafigyelnek a termékeikre, rendes vitaminokat és
táplálékkiegészítőket gyártanak. Nekik éppúgy ártanak a
lelkiismeretlen nyerészkedők, hiszen ők felelnek minden ártalomért
és rossz sajtóért. Az igazság az, hogy belülről lenne esélyed
változtatni a dolgokon, de kívül az egész csak szélmalomharc.

Ava elhallgatott. Máris túlságosan elragadta a lelkesedés.
– Szóval, mit gondolsz? – kérdezte nyugodtabb hangon.
– Nem tudom, mit gondoljak…
– Pedig nem olyan nehéz. Azt mondtad, nehezen viseled el a

táplálékkiegészítő ipar túlkapásait. Hát most itt a lehetőség, hogy 
változtass, hogy tegyél valamit ez ellen. Magától semmi sem 
változik meg. Ugyanaz a gond, mint az egészségügy többi 
részével: túl sok pénz forog kockán, és a fejesek túl sok politikust 
tartanak a zsebükben. Ha a patinás iskoláiddal és a szakmai 
hírneveddel odaállsz az NSC mellé, elfelejtheted a diákhiteledet, az 
édesanyád és a nővéred ápolási költségeivel együtt. Mi rossz van 
ebben?



EPILÓGUS

Augusztus 24., csütörtök, 13.53

Noah egyetlen öltönyében és nyakkendőjében átverekedte magát a
Stanhope Building forgóajtaján. Miután heteken át aggódott
amiatt, hogy a sebészrezidensi gyakorlata idő előtt véget ér, most
végre magabiztosan várhatta a felfüggesztése végét. Előző nap
megtartották a Sebészrezidensi Tanácsadó Testület rettegett ülését,
de minden jól, a várakozások szerint alakult. Nyolc tag jelent meg,
köztük a program igazgatója, dr. Cantor, és két helyettese, dr.
Mason és dr. Hiroshi, valamint öt rezidens, akik a képzés egy-egy
évfolyamát képviselték. Noah helye kézenfekvő okokból üresen
maradt. Amúgy minden évben beválasztották a testületbe.

Bár szorongva várta a fejleményeket, a feltett kérdésekből
hamar kiderült számára, hogy ügyvédje, John Cavendish
egyértelműen tisztázta: nem manipulált semmilyen adatot, csupán
jó közelítéssel megbecsülte az utolsó kísérletek eredményét, majd
ezeket az első alkalommal kicserélte a valós számokkal, s mindezt
kizárólag azért, hogy a diplomamunkáját is figyelembe vegyék az
orvosi egyetemre történő jelentkezéskor. Az ülés végén közölték
vele, hogy a testület szavazni fog a kérdésben, és ennek eredményét
huszonnégy óra múlva hozza a tudomására.

Egyedül az lepte meg, hogy dr. Mason az egyórás
meghallgatás során egyetlenegyszer sem szólalt fel. Noha Keyon és
George előre jelezte, hogy talált néhány kompromittáló információt
vele kapcsolatban, amit a tudomására is hoztak, örök ellenlábasától
mégis rosszabbra számított. Nem is tudta meg, mi történt, csak az
Avánál töltött utolsó estén.

Ahogy a kerttel összenyitott étkezőben vacsoráztak, Ava
elmondta, hogy Keyon és George szerint dr. Mason az utóbbi
években sajátos szokást vett fel: az Emírségekből és Szaúd-
Arábiából érkező arab sejkektől különféle drága ajándékokat várt



azért cserébe, hogy időben foglalkozzon az esetükkel, ami a
hasnyálmirigyrákos betegek esetében mindennél fontosabb. Ezek
az ajándékok eleinte a kutatási programok és kórházfejlesztések
elősegítését célzó támogatások formájában érkeztek, ám az elmúlt
hét évben már csak dr. Masont gazdagították – egyebek mellett
imádott lángvörös Ferrarijával.

Miután konzultált az adószakértőkkel, Keyon és George arra a
meggyőződésre jutott, hogy az adóhivatal szemszögéből ezek az
adományok bizony jövedelemnek számítanak, miután egy adott
szolgáltatást ellentételeztek, és korántsem önként fizették be őket.
Miután pedig ez az összeg meghaladta dr. Mason egyetemi
fizetésének 25 százalékát, az adóelkerülést minden valószínűség
szerint börtönbüntetéssel szankcionálnák. Mindezt az információt
dr. Masonnel is megosztották, azzal a jó tanáccsal együtt, hogy
lehetőség szerint tartózkodjon dr. Noah Rothauser további
zaklatásától.

Noah most a Stanhope harmadik emeletére liftezett fel. Amint
felért, a szőnyegezett folyosón elsétált a kétszárnyú
mahagóniajtóhoz, amely mögött előző nap a tanácsadó testület
ülését tartották. Jelezte érkezését a kórházigazgató titkárnőjének,
majd helyet foglalt odakint. Még két perc maradt két óráig.
Igyekezett pontos lenni – nem akart sem túl korán, sem túl későn
érkezni, ezért gratulálhatott magának az időzítéshez. Noha
optimistán tekintett az előtte álló találkozóra, a várakozás lassan
pergő percei alatt eluralkodott rajta a szorongás, ahogy mindig, ha
befolyásos személlyel kellett konfrontálódnia. Még mindig fennállt
az esélye, hogy újra feje tetejére áll az élete. Nyugtalanul
lapozgatta a magazint, amit az előtte álló kis asztalról vett fel.

Előző este, miután megvacsoráztak és beszéltek dr. Mason
adóügyeiről, szokás szerint visszavonultak a dolgozószobába.
Egész héten a házban éjszakázott, és minden estéjük a
dolgozószobában végződött, ahol folytatták beszélgetésüket. Múlt
éjjel, közvetlen lefekvés előtt végül közölte, hogy van egy feltétele,
ami a bébiszittereire vonatkozik. Miután kifejtette, mire gondol,
Ava gondolkodási időt kért, majd fél órával később vonakodva
elfogadta a javaslatát.

– Most már befáradhat – jelezte a titkárnő öt perccel később.
Noah felállt, eligazította a nyakkendőjét, majd vett egy nagy



levegőt, mielőtt odalépett a tanácsterem impozáns, túlméretezett
ajtajához. Itt egy pillanatra megtorpant, amíg még egyszer
teleszívta a tüdejét, azután belépett. Némi meglepetéssel nyugtázta,
hogy csupán dr. Cantor, dr. Mason és dr. Hiroshi foglal helyet a
hatalmas tárgyalóasztalnál. Egyik rezidens kollégája sem jelent
meg. A szíve kihagyott egy ütemet. Lehet, hogy túlzottan derűlátó
volt? Betette maga mögött az ajtót, mielőtt elindult a hosszú
tárgyalóasztal közelebbi vége felé. A tanácsadó testület végrehajtó
bizottságát képviselő három orvos szemközt foglalt helyet.

– Köszönjük, hogy újra eljött – bólintott dr. Cantor. – Ha
gondolja, foglaljon helyet.

– Inkább állok. – Noah egyenként végigmérte őket. Dr. Mason
kerülte a tekintetét, kitartóan az asztalon összefűzött ujjaira
meredt.

– A tanácsadó testület egy tag távollétében egyhangú döntést
hozott – váltott hivatalos hangnemre dr. Cantor. – A döntés
értelmében ön folytathatja vezető rezidensi munkáját.

A megkönnyebbülés olyan erővel áradt szét benne, hogy meg
kellett kapaszkodnia az előtte álló szék támlájában.

– Mindazonáltal – szónokolt tovább dr. Cantor biztosak
akarunk lenni abban, hogy megértette, milyen központi szerepet
játszanak hivatásunk gyakorlásában az erkölcsi értékek. El kell
fogadnia, hogy az etikai hiányosságok semmilyen körülmények
között nem pótolhatók a magas színvonalú szakmaisággal, sem
a…

Már nem figyelt dr. Cantorra – csak arra tudott gondolni, hogy
vissza kell térnie a sebészeti osztályra, összeállítani a másnap
reggeli beosztást, mely hozzárendeli a rezidenseket az előttük álló
feladatokhoz. Azután pedig el kell mennie az intenzív osztályra,
hogy megismerkedjen az esetekkel. Azután pedig ugyanezt kell
tennie a sebészeti osztályon is. Rengeteg munkát kell elvégeznie,
újra beilleszkednie a rendszerbe…

– Dr. Rothauser – emelte fel a hangját dr. Cantor –, lenne szíves
válaszolni a kérdésünkre?

– Elnézést – tért magához Noah. – Annyira megörültem a
hírnek, hogy fejben máris az előttem álló feladatokkal
foglalkoztam. Sajnos nem hallottam tisztán a kérdést.
Megismételné?



– A kérdés a következő: van bármilyen egyéb etikai természetű
ügy, amit fel kíván tárni a testület előtt? A diplomamunkájával
kapcsolatos polémia készületlenül ért minket, mi pedig nem
szeretjük a meglepetéseket, főként nem a vezető rezidensünk
esetében, akinek állandó pozíciót kívánunk biztosítani az orvosi
karban.

Noah meredten nézett a programigazgatóra, miközben a
fejében hirtelen támadt vihar dúlt. Oly sok mindent akart
elmondani, de megtehette? El akarta mondani, milyen nehéz
helyzetbe került – hogy egyszerre fenyegeti egy iparág, amit
mélyen megvet, és egy nő, akit valaha szeretett. Hogy csapdába
esett múlt és jövő, a régi etika és az új kor között, melynek szédítő
iramban fejlődő világa teljesen összemossa a valóságot és a
képzeletet.

– Nos? – sürgette dr. Cantor.
– Nem is tudom… – nyögött fel Noah.
– Dr. Rothauser – szólt rá erélyesen dr. Cantor. – Sejti, hogy

nem ezt a választ kívánjuk hallani. Mit ért azon, hogy nem tudja?
Noah hallhatóan felsóhajtott; mintha egy léggömb eresztett

volna le.
– Talán mégiscsak leülök. – Hirtelen erőtlennek és

bizonytalannak érezte a lábát. Kihúzta a széket, hogy nehézkesen
lerogyjon rá. Ahogy nagy sóhajjal felnézett, észrevette, hogy a
többiekkel együtt dr. Mason is várakozó tekintettel mered rá, csak
arcán kaján kis mosoly játszik. Fájdalmasan tudatában volt
minden eltelt másodpercnek, ami egyre csak rontott a helyzetén.
Azonnal határozott „nemmel” kellett volna felelni, és már rég túl
lenne az egészen, de nem. A kérdés teljesen készületlenül érte,
kibillentette nehezen fenntartott egyensúlyából.

– Dr. Rothauser! – csattant fel dr. Cantor. – Azonnal válaszoljon!
Noah megköszörülte a torkát, és próbálta egyenletesen venni a

levegőt, ahogy ködös agyában végre megszületett egy ötlet.
– Ez a polémia a diplomamunka kapcsán engem is meglepett.

– Egy pillanatra elakadt a hangja, de egyre magabiztosabban
folytatta. – Újraéledtek bennem a kamaszkori félelmek, hogy
valami váratlan fog történni, s emiatt nem teljesülhet az álmom,
hogy a lehető legjobb sebész legyek. Sosem hittem volna, hogy a
diplomamunkám valaha is alapot szolgáltathat egy etikai



vizsgálathoz, de most már látom, hogy hibáztam, amikor nem
szóltam erről korábban. Mindezek figyelembevételével lenne még
egy etikai kérdés, amit feltétlenül elő kell hoznom, hogy ez a kínos
helyzet ne ismétlődhessen meg.

– Hogyne. – Dr. Cantor egyre növekvő aggodalommal és
szörnyülködéssel hallgatta. Amikor feltette a kötelező kérdést,
eszébe sem jutott, hogy igenlő választ kap rá.

– Egyszer letöltöttem az internetről egy értekezést, s miután
kicsit átírtam, saját dolgozatként adtam be. Tudtam, hogy ez
helytelen, de akkor kezdtem az alapképzést, és erős késztetést
éreztem arra, hogy kitűnjek a többi elsős közül.

Dr. Cantor arcvonásai, melyek a várakozás hatására egyre
keményebbé váltak, hirtelen ellágyultak. Láthatóan
megkönnyebbült attól, hogy Noah egy ilyen apróság miatt
gyakorolt bűnbánatot.

– Ez minden? – kérdezte jóindulatúan. – Elsőévesként letöltött
egy dolgozatot az internetről?

– Pontosan – bólintott Noah. – Mindenki ezt csinálta, de ez
persze nem mentség.

Miután gyors pillantást váltott kollégáival, akik hasonlóképpen
megkönnyebbültek, dr. Cantor atyai mosollyal fordult vissza
hozzá.

– Köszönjük az őszinteségét, dr. Rothauser. Bár a plagizálást
természetesen nem tartjuk követendő gyakorlatnak, úgy vélem,
mindnyájan azonosulni tudunk a megfelelési kényszerrel, mely az
igyekvő orvostanhallgatókat jellemzi. – Újabb pillantást vetett
kollégáira, és meggyőződött arról, hogy az ő nevükben is beszél.
Dr. Hiroshi megértően bólogatott.

– Bármilyen egyéb vétség a dolgozatán kívül, dr. Rothauser? –
fordította a figyelmét újra Noah felé.

– Tudomásom szerint nincs – felelte Noah.
– Rendben – nyugtázta dr. Cantor elégedett arckifejezéssel,

ahogy hátradőlt, kinyújtotta karját, és az asztal lapjára fektette
tenyerét. – Örülök, hogy minden tisztáztunk. Köszöntőm újra a
fedélzeten! Azt hiszem, a kollégáim nevében is mondhatom, hogy
hiányzott a munkája.

– Köszönöm, dr. Cantor. – Noah bizonytalanul felegyenesedett,
majd engedte, hogy a tekintete egy pillanatra dr. Mason felé



rebbenjen. Tüstént látta, hogy ellenlábasa nem osztozik dr. Cantor
lelkesedésén, mindazonáltal szerencsére tartotta a száját.

Minden további szó és anélkül, hogy akár csak visszanézett
volna a programigazgatóra, Noah tétova léptekkel az ajtó felé
indult. Úgy érezte, mint aki egy robogó vonat elől ugrott el, de
tennie kellett valamit, hogy feloldja a feszültséget, amit dr. Cantor
váratlan és veszélyes etikai kérdése ébresztett benne. Szerencsére,
kéznél volt a gyógymód. S ahogy tervezte, a műtők felé vette az
irányt, hogy belevesse magát a munkába.

15.10

A nyolctonnás, fenyegető megjelenésű, fekete Lenco BearCat
páncélozott teherautó – hátoldalán a BOSTONI RENDŐRSÉG
felirattal – csikorogva fékezett, ahogy leállt a Boston belvárosában
fekvő School Street padkájánál. A régi városháza felújított épülete
előtt lézengő turisták legnagyobb döbbenetére a kocsiból a taktikai
egység hat állig felfegyverzett tagja ugrott ki szervezett egységben,
majd rohant egyenesen a díszes viktoriánus kori épület
bejáratához. Az augusztusi kánikula dacára hosszú ujjú fekete
egyenruhájukon felül katonai sisakot, golyóálló mellényt és
hevedereket is viseltek, az utóbbiban tartalék lőszerrel, hang- és
fénygránátokkal, sokkolókkal. A fekete símaszktól, ha lehet, még
fenyegetőbbnek tűntek.

A kommandósok nem haboztak és egyetlen szót sem váltottak.
Nem is kellett. Másodpercre pontosan megtervezték és elpróbálták
az egész akciót; mindenki pontosan tudta, hol a helye és mi a
feladata. Amint az első ember elérte az ajtót, kitárta a társai előtt,
majd követte őket az épület belsejébe.

Miután távolról már leállították a felvonókat, a főlépcső felé
vették az irányt, majd egy ír tánccsoport pontosságával és
szinkronjával szedni kezdték a fokokat. A negyediken egymás után
kisorjáztak a lépcsőházból, és felsorakoztak az ABC Security
irodája előtt. A második ember leemelte az ajtók betöréséhez
használt Thor Hammert az előtte álló hátáról, mire az sietve
félreállt az útjából. A férfi ekkor oldalt lépett, és pillanatnyi habozás
nélkül meglendítette a pörölyt, hogy teljes erejével, közvetlenül a



zár alatt lecsapjon az ajtóra, ami fülsüketítő reccsenés kíséretében
beszakadt. A két kommandós máris berontott, hogy a kis kaliberű
gépfegyverekkel körbepásztázzon, miközben azonosítja magát. A
taktikai előírásoknak megfelelően a két rendőr felosztotta egymás
közt a helyiség jobb és bal oldalát; két társuk közben követte őket,
és előreszegezte két kézzel tartott automata Glock-pisztolyát.

A szobában három kővé dermedt embert találtak. George
Marlowe közvetlen a bejárat mellett, egy kanapén ücsörgött
laptopjával, míg Keyon Dexter az ablaknál állt, és zsebre vágott
kézzel nézett ki a Kings Chapel temetőre. Mindketten levették
zakójukat és feltűrték ingujjukat. A kisegítő Charlene Washington a
balra álló íróasztalnál foglalt helyet.

– A földre! – kiáltotta a szobába érkező első kommandós, aki
George-ra szegezte fegyverét. Tudta, hogy társa Keyont veszi célba.
– Le a földre! Tempósan, mindenki! Kinyújtott kézzel!

George és Keyon gyorsan magához tért. A katonai rutin –
„megfigyelés, tájékozódás, döntés, cselekvés” – rövid úton a helyére
kattant, de már hiába. A pillanat törtrésze alatt felmérték, hogy
semmit sem tehetnek. Megadóan felemelték a kezüket, és a
parancsnak engedelmeskedve a földre hasaltak. Csak Charlene ült
tovább a helyén, kővé meredve a rá szegeződő Glock-pisztoly
látványától.

Az ajtót betöréséért felelős két rendőr és utolsóként érkező
társuk előrelépett, hogy sietve megbilincselje a földön fekvő Keyont
és George-ot. Miután a letartóztatottakat megbénították, elvették
fegyverüket, mobiltelefonjukat és hamis FBI- igazolványukat, majd
mindkettőjüket talpra állították. Senki sem szólt. A Colt-
géppisztolyt szorongató rendőrök csak ekkor vették le ujjukat a
ravaszról és engedték le fegyverük csövét.

Ezután a rajtaütést végző különítmény parancsnoka és a
szobába érkező első személy lépett ki. Egyedül ő nem viselt fekete
símaszkot. Miután átadta fegyverét egyik kollégájának, előhúzta a
viharvert kártyát, melyen a letartóztatottak jogai szerepeltek.
Először Keyon Dexterhez lépett, akit a teljes nevén szólított, majd
tájékoztatott arról, hogy letartóztatja Roberta Hinkle
meggyilkolásáért, emberrablásért, és mert szövetségi ügynöknek
adta ki magát. George Marlowe esetében elismételte ugyanezt,
majd miután végzett a letartóztatásba vétellel, mindkét férfinak



felolvasta a jogait.
Ahogy hátrébb lépett, a SWAT-csapat vezetője egy hosszú

pillanatra elnémult, amíg végigmérte a két megbilincselt férfit.
Gyakran előfordult, hogy a stresszre való természetes reakcióként
olyasmi hangzott el, ami terhelő lehetett a letartóztatottra nézve, de
ezúttal hiába várt ilyesmire. Keyon és George igazi profiként
viselkedtek, semmivel sem árulták el magukat, ahogy azt is tudták,
hogy az ABC Security ügyvédei órákon belül megkeresik őket.
Attól sem kellett tartaniuk, hogy a rácsok mögött éjszakáznak.
Volt, aki letette értük az óvadékot.



A SZERZŐ JEGYZETE

Az orvosi szakmában mindig is problémát okoztak a sarlatánok.
Számos olyan eset vált hírhedtté, amikor az elkövetők még a
gondatlanságból elkövetett emberölés vádját is megúszták, miután
felvették olyan orvosok személyazonosságát, akik meghaltak vagy
másik államba költöztek. Manapság, miközben a világ átlép az új
digitális korba, a probléma csak súlyosbodik és eszkalálódik,
miután a könnyen feltörhető adatbázisok lehetővé teszik a szakmai
életrajzok kiegészítését, sőt akár teljesen új „profilok” létrehozását.
Ez a hackertevékenység feleslegessé teszi a személyi adatokkal való
visszaélést is. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az interneten
elérhetővé vált a szükséges szaktudás, sőt még a szakmai gyakorlat
is elsajátítható a virtuális valóságra alapuló programokkal és az
elképesztően valósághű, számítógép-vezérelt robotokat hasznosító,
csúcstechnológiás szimulációs rendszerekkel, melyek pontosan
leutánozzák az emberi patopszichológiát és a kezelésekre adott
reakciót. Mindezek következményeként az alapvető tudás és a
látszólagos szakmai hozzáértés terén egyre inkább elmosódik a
határ egy orvos és egy orvosi képzettséggel nem rendelkező lelkes
amatőr – az igazi orvos és a sarlatán – között.

A „sarlatán” kifejezés a tizenhatodik századi Franciaországból
ered; eredetileg a kuruzslókra és csodadoktorokra alkalmazták,
mielőtt a jelentését kiterjesztették minden imposztorra. Napjainkra
a szó új jelentőséget és jelentést nyert. A közösségi média
robbanásszerű fejlődésével (jelenleg csak a Facebooknak közel
kétmilliárd regisztrált felhasználója van) és figyelembe véve a tényt,
hogy a Facebook felhasználóinak 75 százaléka hazudik, de
legalábbis is eltorzítja a tényeket, mindenféle új sarlatánok jelennek
meg. Olyannyira, hogy lassan már ez a viselkedés válik normává.
A becslések szerint a Facebook csaknem kétmilliárd felhasználója
közül 5-10 százalék a „kamu profil”, vagy ha úgy tetszik: sarlatán.
(Mások úgy vélik, hogy ez az arány számottevően magasabb.) Az
előnyöket figyelembe véve ez aligha meglepő. A pszichológusok



szerint a közösségi média egy mindinkább nárcisztikus és önimádó
kultúra virtuális játszótere lett. A valós emberi kapcsolatokra
jellemző szociális korlátok eredendő hiánya disszociatív anonimitást
eredményez, ami megakadályozza a másokra nézve hátrányos
viselkedés szankcionálását, miközben határtalan lehetőségeket
kínál az önigazolás, a jutalmazás és a jóleső érzések megélésére.
Mindenki az lehet, ami csak akar, és azt mondhat, amit csak akar,
függetlenül attól, hogy ez milyen ártalmatlan vagy nem annyira
ártalmatlan következményekkel jár – akár önmagára nézve is.
Beköszöntött a „szép új világ”, ami ráadásul fokozatosan fejlődik
tovább.

Az orvostársadalom tagjai természetesen éppúgy használják a
közösségi médiát, beleértve a Facebookot, Twittert, Instagramot,
Snapchatet, a különféle társkeresőket és a többit. Ők is áldozatul
esnek csáberejének. A felmérések kimutatták, hogy az orvosok több
mint 90 százaléka személyes okokból használja a közösségi
oldalakat, és valamivel kevesebben üzleti megfontolásból is. A
személyes használat nem is marad következmények nélkül. Az
állami orvosi kamarák több mint 90 százalékához érkezett már
bejelentés arról, hogy a közösségi oldalakat használó orvosok
elítélhető módon viselkedtek a neten, ami több esetben fegyelmi
eljárást vont maga után.

A digitális és kapcsolódó technológiák rohamos fejlődése
ugyanúgy átformálja az orvosi hivatást, minta társadalom egészét.
A közvélemény szemében többé nem az orvosok az egészség- ügyi
információk kizárólagos forrásai, egyre fontosabb szerepet kap az
internet. Néhány éven belül teljes paradigmaváltásnak lehetünk
szemtanúi: a tizenkilencedik századi kórházcentrikus betegellátó
rendszer átadja helyét a betegcentrikus, személyre szabott,
preventív gondoskodásnak, melynek alapját a valós idejű,
folyamatos állapotfelmérést és kezelést végző algoritmusok vetik
meg, miközben a helyszín a költséges és veszélyes kórházakról az
otthonokra, munkahelyekre és ambuláns betegellátó
intézményekre tevődik át. Annak érdekében, hogy
alkalmazkodjunk ehhez a földindulásszerű változáshoz – s részben
az elszabaduló egészségügyi költségek visszaszorítására –,
gyökeresen át kell formálnunk az orvosképzést, melynek rendszere
messze a legavultabb. A jelenlegi, még 1910-ben bevezetett



módszer – négy év alapképzés, négy év orvosi egyetem, plusz akár
hét év rezidensi képzés – teljes átalakításra szorul, mert túlzottan
költséges és hosszadalmas, ráadásul hatalmas terhet jelent minden
érintett számára. Regényem erre a drámai változásra reflektál,
emellett feltesz egy ma még talán értelmetlennek tűnő kérdést:
Vajon az orvosunk csakugyan rendelkezik azzal a képzettséggel,
mely meglétével a falon függő bekeretezett diplomák oly
hivalkodóan dicsekednek?



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szeretnék köszönetet mondani kiterjedt családomnak és
barátaimnak, ők mindig készek elmondani véleményüket és
őszinte kritikával illetni vázlataimat. Mindenkinek hálás vagyok
értékes segítségéért és támogatásáért.
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