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Kedves Kay!  

A Michigan-tavat bámulva ülök a verandán, és a csíp s szél emlékeztet arra, hogy le kell 
vágnom a hajamat. Az jár a fejemben, amikor utoljára itt jártunk, életünk egy kincset ér 
pillanatára feladva, hogy kik és mik vagyunk. Kay, meg kell hallgatnod. 
Azért olvasod ezt, mert halott vagyok. Amikor a levélírás mellett döntöttem, megkértem Lord 
szenátort, hogy személyesen kézbesítse neked december els felében, egy évvel a halálom 
után. Tudom, milyen nehéz volt számodra a karácsony világéletedben, most meg nyilván 
egyenesen elviselhetetlen. Az irántad érzett szerelemmel kezd dött az életem. Most, hogy 
vége szakadt, ajándékozz meg azzal, hogy te éled tovább a sajátodat. 
Persze nem rendeztél el semmit, Kay. Rohantál tetthelyr l tetthelyre, és több boncolást 
csináltál, mint valaha. Minden er det felemésztette az intézet irányítása és a bíróság, az 
el adásaid, a Lucy-ért érzett aggodalmad és a Marino iránti ingerültséged, a szomszédjaid 
elkerülése és az éjszakától való félelem. Nem mentél üdülni, egyetlen nap betegszabadságot 
nem vettél ki, bármennyire rád fért is volna. 
Ideje, hogy abbahagyd a menekülést a fájdalmad el l, és engedd, hogy megvigasztaljalak. 
Fogd meg a kezem képzeletben, és emlékezz vissza, milyen sokszor beszélgettünk a halálról, 
sosem fogadva el, hogy bármilyen betegség vagy baleset vagy er szakos cselekedet teljes 
megsemmisüléssel járhatna, mert a testünk csak olyan, mint a ruha, amit viselünk. És mi 
sokkal, de sokkal többek vagyunk annál. 
Kay, azt akarom, hogy elhidd, valami módon tudomásom van rólad, miközben ezt olvasod, 
valami módon gondodat viselem, és nem lesz semmi baj. Arra kérlek, tegyél meg valamit a 
kedvemért, hogy megünnepelhessük közös életünket, ami, tudom, sosem ér véget. Hívd fel 
Lucy-t és Marinát. Hívd át ket vacsorára ma este. Készítsd el nekik valamelyik híres 
receptedet, és tarts fenn egy helyet számomra az asztalnál.  

Örökké szeretni foglak, Kay, 
Benton   
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A délel tt az ég kékjét l és az szi színekt l ragyogott, én mégsem leltem benne örömöm. A 
napsütés és a szépség más emberek kiváltsága lett, az én életem sivár volt és énekszó nélküli. 
Kibámultam az ablakon az avart sepreget szomszédra, és tehetetlennek,

 

összetörtnek és 
élettelennek éreztem magam. 
Benton szavai az összes szörny képet életre keltették, melyeket addig magamban elfojtottam. 
Fénykévéket láttam megcsillanni forróságtól szétrepedezett csontokon lucskos szemét közt és 
vízben. Egy újabb megrázó látomásként a kusza alakzatokból kormos ezüst hajcsomókkal 
koronázott, arcvonások nélküli, megperzselt emberi fej lett. 
A konyhaasztalomnál ültem, és a forró teát kortyoltam, amit Frank Lord szenátor f zött 
számomra. Kimerült voltam és kótyagos a rohamokban rám tör hányingert l, kétszer is ki 



kellett rohannom a fürd szobába. Megszégyenülten üldögéltem, hiszen amit l mindennél 
jobban féltem, az önkontroll elvesztése, épp az imént következett be. 
- Megint össze kéne gereblyéznem az avart - mondtam kínomban öreg barátomnak. - 
December hatodika, de mintha október volna. Nézz csak ki, Frank. Észrevetted, milyen 
nagyok a makkok? Ez állítólag kemény telet jelent, pedig nem is úgy fest, mintha akarna tél 
lenni az idén. Nem emlékszem, nálatok Washingtonban van-e makk egyáltalán. 
- Van - mondta. - Már ha megtalálod azt az egy-két tölgyet. 
- És nagyok? Mármint a makkok? 
- Feltétlenül meg fogom nézni, Kay. 
A kezembe temettem az arcomat, és zokogtam. Frank felállt az asztaltól, és odajött a 
székemhez. Mindketten Miami-ben n ttünk fel, és ugyanabban az egyházmegyében jártunk 
iskolába, igaz, én mindössze egy évet végeztem el a Szent Brendan középiskolában, azt is 
jóval kés bb, mint hogy  oda járt. Útjaink, ha id ben eltolódva is, keresztezték egymást, és 
ez el revetítette az elkövetkezend ket.

 

Amikor  volt a körzeti ügyész, én a Dade megyei halottkémi hivatalnál dolgoztam, és 
gyakran kellett tanúskodnom az  ügyeiben. Amikor t az Egyesült Államok szenátorává 
választották, és aztán kinevezték a szenátus jogi bizottságának elnökévé, én Virginia állam 
vezet igazságügyi orvosszakért je voltam, és Frank sokszor megkért rá, hogy hallassam én is 
a hangom a b nözés elleni küzdelemben.

 

Meghökkentem tegnap, amikor felhívott, s közölte, hogy meg fog látogatni, és hogy valami 
fontosat kell átadnia. Alig aludtam az éjjel. Teljesen kétségbeestem, amikor besétált a 
konyhámba, és el húzta öltönyzsebéb l az egyszer fehér borítékot.

 

Ahogy most ott ültem vele, teljesen érthet nek t nt, hogy Benton ennyire megbízott benne. 
Benton tudta, hogy Lord szenátor igazán szívén viseli a sorsomat, és hogy soha nem hagyna 
cserben. Mennyire Bentonra vall: kiötölni egy tervet, mely tökéletesen megvalósul, jóllehet  
maga már nem lehet jelen, hogy végbevigye. Mennyire rá vall, hogy megjósolja, hogyan 
viselkedem a halála után, és hogy minden szava beigazolódik. 
- Kay - szólalt meg fölöttem Lord szenátor, ahogy ott ültem zokogva. - Tudom, milyen nehéz 
most neked, és azt kívánom, bárcsak megszabadíthatnálak ett l az egészt l. Azt hiszem, az 
egyik legkeményebb dolog, amit életemben tettem, amikor megfogadtam Bentonnak, hogy ezt 
majd elintézem. Soha nem akartam elhinni, hogy ez a nap elérkezik, de elérkezett, és én itt 
vagyok melletted. 
Elhallgatott, majd hozzátette: - Soha senki nem kért t lem ilyesmit korábban,

 

pedig rengeteg 
mindent kértek, elhiheted. 
- Benton más volt, mint a többi ember - mondtam halkan, és nyugalmat er ltettem magamra. - 
Te is tudod, Frank. Istennek hála, tudod. 
Lord szenátor szembeötl férfi volt, aki a hivatalához ill méltósággal viselte magát. Dús, sz 
haja volt és átható tekintet kék szeme, magas volt és karcsú, és sötét, konzervatív stílusú 
öltönyt viselt, melyet merész, színes nyakkend vel, mandzsettagombokkal, zsebórával és 
nyakkend t vel egészített ki. Felálltam a székr l, és hatalmas, reszketeg lélegzetet vettem. 
Kikaptam pár papírzsebkend t a dobozból, és megtöröltem az arcomat és az orromat.

 

- Nagyon kedves t led, hogy eljöttél - mondtam Frank-nek. 
- Tehetnék még valamit érted? - kérdezte szomorkás mosollyal. 
- Azzal, hogy itt vagy, már mindent megtettél. El tudom képzelni, mennyi vesz dséget 
vállaltál miattam. A te id beosztásoddal meg minden.

 

- Nos, elismerem, tényleg Floridából röppentem át, mellesleg beszéltem Lucy-val, az a lány 
remek dolgokat m vel odalent.

 

Lucy unokahúgom az Alkohol, Dohány és T zfegyver Irodánál, röviden ADTI-nál dolgozott. 
Nemrégiben Miami-be vezényelték terepmunkára, és hónapok óta nem láttuk egymást. 
- Lucy tud a levélr l? - kérdeztem Lord szenátort. 



- Nem - mondta, és kinézett az ablakon a tökéletes decemberi napra. - Azt hiszem, ez még rád 
vár. Megjegyzem, Lucy úgy érzi, elhanyagolod. 
- Elhanyagolom? - mondtam meglepetten. - Azt a lányt nem lehet utolérni. Nem én kajtatok 
fegyvercsempészek meg más hasonló jómadarak után fedett ügynökként. Beszélni is csak a 
központból vagy nyilvános telefonról beszélhet velem. 
- Téged sem könny utolérni. Lélekben máshol jársz, mióta Benton meghalt. Bevetés közben 
elt nt, és nem hiszem, hogy ez egyáltalán eljutott a tudatodig - mondta Frank. - Tudom. Én is 
megpróbáltam kinyúlni feléd. 
Újra könnyek szöktek a szemembe. 
- És amikor sikerül telefonvégre kapni, mit mondasz? Minden rendben. Csak a szokásos 
hajsza. Arról nem is beszélve, hogy te egyszer sem kerestél meg engem. Azel tt még a híres 
leveseidb l is hoztál nekem. Nem tör dsz azokkal, akik szeretnek téged. Nem fordítasz elég 
gondot magadra sem. 
Sokadszor a beszélgetés során, lopva felpillantott az órára. Felkeltem a székemr l.

 

- És most, vissza Floridába? - kérdeztem reszketeg hangon. 
- Sajnos nem. Washington - mondta. - Már megint jelenésem van A nemzet ítél széke 

 

el tt-ben. A régi nóta. Utálom, mint a b nömet, Kay.

 

- Bárcsak tehetnék valamit, hogy segítsek rajtad - mondtam neki. 
- A politika mocskos dolog, Kay. Ha néhányan hírét vennék, hogy kettesben voltam veled a 
házadban, rögtön beindulna a rágalomhadjárat. Nyakamat rá. 
- Lehet, hogy jobb lett volna el sem jönnöd. 
- Ilyen könnyen nem riadok vissza. És Washington miatt se kellene siránkoznom. Megvan 
neked a magad baja. 
- Bármikor kezeskedem a hibátlan jellemedért - mondtam. 
- Régen rossz, ha arra kerül a sor. Kikísértem a saját tervezés makulátlan házon át, a pompás 
bútorok és m tárgyak és antik orvosi m szerek mellett, melyeket magam gy jtöttem össze, át 
a színes sz nyegeken és keményfa parkettás helyiségeken. Minden tökéletesen az én 
ízlésemet tükrözte, mégis minden teljesen más volt, mint amikor még Benton itt élt a házban. 
Ezekben a napokban az otthonomra sem fordítottam több figyelmet, mint magamra. Saját 
életem szívtelen gondnokává lettem, és akárhová néztem, ennek a bizonyítékai ötlöttek a 
szemembe. 
Lord szenátor is felfigyelt kitárt aktatáskámra a nagy kanapén, és hogy irattartók, levelek és 
feljegyzések lepik az üveg kisasztalt, és jegyzettömbök hevernek a padlón. A díszpárnák 
rendetlenül ledobva, az egyik hamutartó koszosan, mert id közben visszaszoktam a 
dohányzásra. Nem oktatott ki. 
- Kay, ugye megérted, hogy ezután csak korlátozottan tarthatok fenn veled kapcsolatot? - 
mondta. - Az el bb utaltam rá, hogy miért.

 

- Atyavilág, nézd ezt a kuplerájt - bukott ki bel lem a méltatlankodás. - Mintha egyszer en 
képtelen lennék rendet tartani magam körül. 
- Pletykák röppentek fel - folytatta a szenátor kimérten. - Nem megyek bele részletekbe. 
Burkolt fenyegetéseket kaptam. - Hangja felforrósodott az indulattól. - Csak mert barátok 
vagyunk. 
- Én, aki annyira szerettem a rendet. - Csalódottan felnevettem. - Benton és én egyfolytában 
martuk egymást a házam, az ócska vackaim miatt. Az én tökéletes ízléssel kiválasztott, 
tökéletesen elrendezett ócska vackaim miatt. - Hangom egyre emelkedett, ahogy a bánat és a 
düh is mind magasabbra csapott bennem. - Ha Benton más helyre vagy rossz fiókba tett vissza 
valamit... Ez történik, amikor az ember középkorú lesz, és addig egyedül élt, s minden a saját 
szája íze szerint volt körülötte. 



- Figyelsz rám, Kay? Nem akarom, hogy azt hidd, nem tör döm veled, csak mert nem 
telefonálok túl gyakran, vagy nem hívlak meg ebédelni, vagy nem kérem ki a tanácsodat a 
beterjesztend törvényjavaslatokkal kapcsolatban.

 
- Per pillanat arra sem emlékszem, hogy Tony meg én mikor váltunk el - mondtam keser en. - 
Micsoda? Nyolcvanháromban? Tony balra el. Na és? Nem volt rá szükségem, mint ahogy a 
többiekre sem utána. Képes voltam berendezni az életemet a saját akaratom szerint, és be is 
rendeztem. Az én karrierem, az én értéktárgyaim, az én befektetéseim. És nézd. 
Mozdulatlanul álltam az el térben, és végigmutattam kezemmel a gyönyör k házon és 
mindenen, ami benne volt. 
- Na és? Na és akkor mi a franc van? - Lord szenátor szemébe néztem. - Most bezzeg azt se 
bánnám, ha Benton a ház közepén borítaná ki a szemetesvödröt! T lem össze is dönthetné az 
egész isten verte kócerájt! Bárcsak soha ne is számítottak volna ezek a piszlicsáré dolgok, 
Frank. - Letöröltem a düh könnyeit. - Bárcsak mindent elölr l kezdhetnék, és soha semmi 
miatt nem kritizálnám Bentont. Csak azt akarom, hogy itt legyen. Atyavilág, mennyire 
akarom, hogy itt legyen. Minden reggel úgy ébredek, hogy nem emlékszem, aztán belém hasít 
újra, és alig tudok kikelni az ágyból. 
Potyogtak a könnyeim. Úgy t nt, mintha egyszerre az összes ideg felmondta volna a 
szolgálatot testemben. 
- Nagyon boldoggá tetted Bentont - mondta Lord szenátor gyengéd, elérzékenyült hangon. - 
Te voltál a mindene. Elmondta nekem, milyen jó voltál hozzá, mennyire megértetted, milyen 
problémákkal kell megküzdenie, milyen szörny ségeknek volt tanúja, amikor azokon a 
borzalmas ügyeken dolgozott az FBI-nál. Tudom, hogy a lelked mélyén te is tudod ezt. 
Nagy leveg t vettem, és nekitámaszkodtam az ajtónak.

 

- És azt is tudom, hogy most azt akarná, hogy boldog légy, hogy jobbra forduljon az életed. 
Mert ha nem, akkor Benton Wesley szerelme végs soron károsnak és rossznak bizonyul, 
olyasminek, ami tönkretette az életedet. Egyszóval hibának. Érthet , amit mondok?

 

- Igen - mondtam. - Persze. Pontosan tudom, mit akarna Benton éppen most. És azt is tudom, 
én mit akarok. Ezt biztos nem. Ez már-már elviselhetetlen. Néha azt hiszem, mindjárt 
megpattan bennem valami, darabjaimra hullok szét, és valami elmeosztályon kötök ki. Vagy a 
saját istenverte hullaházamban. 
- Az ki van zárva. - Frank a két tenyere közé fogta kezemet. - Ha valamit, hát azt tudom rólad, 
hogy mindig úrrá leszel a bajaidon. Ez így volt eddig is, és jóllehet ez életed legkeményebb 
szakasza, innen már felfelé visz az út. Ígérem, Kay. 
Átöleltem, magamhoz szorítottam. 
- Köszönöm - suttogtam. - Köszönöm, hogy így cselekedtél, és nem süllyesztetted el valami 
dossziéban, emlékezés, tör dés helyett.

 

- Leszel szíves felhívni, ha szükséged van rám? - Ez leginkább utasításnak t nt, miközben 
kinyitottam a bejárati ajtót. - De tartsd észben, amit mondtam, és ígérd meg, hogy nem fogod 
úgy érezni, elhanyagollak. 
- Értem. 
- Ha szükséged van rám, én mindig ott vagyok. Ezt ne felejtsd el. Az irodámban mindig 
tudják, hol találsz. 
Végignéztem, ahogy a fekete Lincoln elt nik az úton, aztán bementem a nappalimba, és 
begyújtottam a kandallóban, jóllehet nem is volt annyira hideg, hogy igazán szükség lett volna 
rá. Elkeseredetten vágytam valami melegre és elevenre, hogy kitöltsem az rt, amit Lord 
szenátor hagyott a távozásával. Újra és újra elolvastam Benton levelét, és belül a hangját is 
hallottam hozzá. 
Magam elé képzeltem t, az ingujja felt rve, er s alkarján kidagadnak az erek, határozott, 
elegáns kezében az ezüst Montblanc tölt toll, amit pusztán azért adtam neki, mert az is olyan 



pedáns és tiszta volt, mint . A könnyeim csak nem akartak elapadni, fölemeltem a 
monogramjával fejlécezett papírt, nehogy a bet k elmosódjanak. 
Benton kézírása és a mód, ahogy kifejezte magát, mindig céltudatos volt és puritán, és szavai 
egyszerre jelentettek vigaszt és gyötrelmet, ahogy mögöttes jelentés vagy hangnem után 
kutatva rögeszmésen szétcincáltam, tanulmányoztam ket. Id nként

 
már-már elhittem, hogy 

kódolva azt közli velem, hogy halála nem is volt igazi, csak valami cselszövés, valami terv 
része, amit az FBI vagy a CIA vagy a jó Isten tudja, kik f ztek ki. Aztán újra rám tört a 
valóság, üres, hideg érzéssel töltve el a szívemet. Bentont megölték, és a halála el tt 
megkínozták. DNS-minták, fogtérképek, személyes holmik igazolták, hogy a felismerhetetlen 
maradványok t le származnak.

 

Megpróbáltam elképzelni, ahogy eleget teszek kívánságának az este, és nem láttam, hogyan 
sikerülhetne. Elgondolni is nevetséges volt, hogy Lucy egy vacsora kedvéért átrepüljön a 
virginiai Richmondba. Aztán mégis felvettem a telefont, és megpróbáltam elérni az 
unokahúgomat, mert Benton erre kért. Jó negyed órával kés bb Lucy visszahívott a 
hordozható telefonján. 
- Szóltak a központból, hogy kerestél. Mir l van szó? - mondta vidáman. 
- Nehéz elmagyarázni - kezdtem bele. - Nem bánnám, ha nem kéne mindig el bb a 
központnál bazseválni, hogy kerítsenek el .

 

- Én se. 
- És tudom, hogy nem mondhatok sokat... - Megint kezdtem kiborulni. 
- Mi a baj? - vágott közbe Lucy. 
- Benton írt egy levelet... 
- Majd máskor megbeszéljük - szakított félbe újra, és megértettem, legalábbis azt hiszem, 
megértettem. A mobiltelefon túl könnyen lehallgatható. 
- Ott fordulj be jobbra - mondta Lucy valakinek. - Ne haragudj - folytatta a telefonban. - 
Beugrunk a Los Bobosba egy stampedli coladára. 
- Mire? 
- Colada. Színtiszta koffein és cukor. 
- Benton azt akarta, hogy most olvassam el, ma. Azt akarta, hogy te és Marino... Mindegy. 
Olyan butaságnak t nik az egész. - Próbáltam úgy tenni, mintha minden a legnagyobb 
rendben volna körülöttem. 
- Mennem kell - mondta Lucy. 
- Kés bb esetleg fel tudsz hívni?

 

- Esetleg - mondta szokásos idegtép flegmájával.

 

- Ki van ott veled? - Elnyújtottam a beszélgetést, mert szükségem volt Lucy hangjára, és nem 
akartam úgy letenni, hogy unokahúgom hirtelen h vössége visszhangozzon a fülemben.

 

- A lelki társam - mondta. 
- Mondd neki, hogy üdvözlöm. 
- Azt mondja, üdvözöl - mondta Lucy a társának, Jónak, aki a kábítószer-hivatal ügynöke 
volt. 
A HIDTA-akciócsoport, amelynél a két lány dolgozott, a kiugróan magas kábítószer-
forgalmat bonyolító térségekben folytatott engesztelhetetlen házkutatás-sorozatairól volt 
híres. Jót és Lucy-t a munkakapcsolaton kívül másfajta szálak is f zték egymáshoz, de ezt 
nem verték nagydobra. Nem esküdtem volna meg rá, hogy akár a munkaadóik is tudnak róla. 
- Akkor kés bb - mondta Lucy, és a vonal megszakadt.   
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Pete Marino richmondi rend rkapitánnyal olyan régóta ismertük egymást, hogy id nként úgy 
t nt, olvasunk egymás gondolataiban. Úgyhogy nem volt nagy meglepetés, amikor felhívott, 
miel tt kideríthettem volna, hogy hol van.

 
- Náthás a hangja - mondta. - Megfázott? 
- Nem - mondtam. - Jó is, hogy hív, Pete, éppen keresni akartam. 
- Tényleg? 
Hallottam, hogy dohányzik, vagy a saját kocsijában, vagy a rend rségi jár rautóban. 
Mindkett ben volt adó-vev és frekvenciakeres , melyek éppen veszett lármát csaptak.

 

- Merre jár? - kérdeztem. 
- Cirkálok, szemezgetek a frekvenciakeres n - mondta Marino, mint aki éppen hátratolta az 
autója ponyvatetejét, és él, mint hal a vízben. - Számolom az órákat a nyugdíjig. Hát nem 
csodás az élet? Nem is hiányzik más, csak a boldogság kék madara. 
Ennyi metsz iróniával papírt lehetett volna vágni.

 

- Mi baja már megint? - mondtam. 
- Nyilván tud arról az oszlásnak indult hulláról, amit most találtak a richmondi kiköt ben - 
felelte. - Úgy hírlik, a kollégák a belüket okádják ki körülötte. Annak örülök, hogy nem az én 
reszortom. 
Leblokkolt az agyam. Fogalmam se volt, mir l beszél Marino. Megszólalt a hívásvárakoztatás 
bejelentkez kopogása. Áttettem a zsinór nélküli telefont a másik fülemre, besétáltam a 
dolgozószobámba, és egy széket húztam az íróasztalhoz. 
- Milyen oszlásnak indult hulla? - kérdeztem vissza. - Marino, várjon - mondtam, mert újra 
felhangzott a hívásvárakoztatás jelzése. - Megnézem, ki az. Maradjon vonalban. - 
Megnyomtam a FLASH gombot. 
- Scarpetta - mondtam. 
- Jack vagyok - szólt bele Jack Fielding, a helyettesem. - Holttestet találtak az egyik 
teherkonténerben a richmondi kiköt ben. Egy er sen oszlásnak indult holttestet.

 

- Marino is éppen err l beszélt az el bb - mondtam. 
- Kay, olyan a hangja, mintha influenzás volna. Azt hiszem, engem is kerülget valami. 
Ráadásul Chuck is kés bb jön be, mert vacakul érzi magát. Legalábbis azt állítja.

 

- A konténert valami hajóról rakták ki? - szóltam közbe. 
- A hajó neve Sirius, mint a csillag. Határozottan fura szituáció. Mit akar, hogyan kezeljem a 
dolgot? 
Jegyzetelni kezdtem egy papírlapra, a kézírásom a szokásosnál is kuszább, központi 
idegrendszerem, mint egy gajra ment merevlemez-meghajtó. 
- Én megyek ki - mondtam szünetet sem tartva. Benton szavai ott lüktettek az agyamban. 
Megint benne voltam a s r jében, vitt a lendület. Talán még gyorsabban is, mint korábban.

 

- Igazán nem szükséges fáradnia, Scarpetta doktorn - mondta Fielding, mintha egyszerre  
lenne a f nök. - Lemegyek én. Maga elvileg szabadnapos. 
- Kit keressek a helyszínen? - kérdeztem. Nem akartam, hogy megint rákezdje. 
Fielding hónapok óta könyörgött, hogy szabadságoljam magam, menjek el valahová egy-két 
hétre, vagy akár hosszabb id re is. Untam, hogy az emberek aggodalmas szemekkel 
méregetnek. Dühített a sugalmazás, hogy Benton halála kihatással van 
munkateljesítményemre, hogy kezdek elszigetel dni a kollégáimtól és másoktól, és állandóan 
kimerültnek és szétszórtnak t nök.

 

- Anderson nyomozó értesített bennünket.  van a helyszínen - mondta Fielding. 
- Kicsoda? 
- Nyilván valami új lány. Scarpetta doktorn , isten bizony megoldom. Miért nem pihen kicsit? 
Maradjon otthon. 
Eszembe jutott, hogy még mindig várakoztatom Marinót. Átkapcsoltam, hogy közöljem vele, 
amint befejeztem a beszélgetést az intézettel, visszahívom. Már nem volt vonalban. 



- Mondja el, hogy jutok oda - mondtam a helyettesemnek. 
- Szóval nem tudom lebeszélni. 
- Jövök a házamtól, ráfordulok a gyorsforgalmira, aztán? - mondtam. 
Fielding útbaigazított. Befejeztem a telefonálást, és Benton levelével a kezemben átrohantam 
a hálószobámba. El nem tudtam képzelni, hol tarthatnám. Nem hagyhattam csak úgy egy 
fiókban vagy egy iratszekrényben. Isten rizz, hogy elveszítsem, vagy a házvezet n m 
ráakadjon, vagy olyan helyre kerüljön, ahol gyanútlanul kézbe veszem, és megint kikészülök 
t le. Agyamban vadul rajzottak a gondolatok, a szívem majd' kiugrott a helyér l, az adrenalin 
sikított az ereimben, miközben a merev, krémszín borítékot bámultam, és rajta a "Kay" szót 
Benton pedáns, visszafogott kézírásával. 
Végül a gardrób padlójához csavarozott kis t zbiztos széfre esett a pillantásom. Lázas 
igyekezettel próbáltam visszaemlékezni, hová írtam le a kombinációt. 
- Meg rülök - kiáltottam fel hangosan. 
A kombináció ott volt, ahol mindig tartottam, a Hunter-féle Trópusi orvostan hetedik 
kiadásának 670. és 671. oldala között. Eltettem a levelet a széfbe, és bementem a 
fürd szobába, és hideg vizet lötyböltem az arcomba. Felhívtam Rose-t, a titkárn met, és 
meghagytam neki, hogy intézkedjen, másfél óra múlva várom a halottszállítókat a richmondi 
kiköt ben.

 

- Feltétlenül közölje velük, hogy a holttest igen siralmas állapotban van - kötöttem a lelkére. 
- És maga hogy fog kijutni? - kérdezte Rose. - Mondanám, hogy ugorjon be ide a 
Suburbanért, de Chuck elvitte olajcserére. 
- Azt hittem, Chuck beteg. 
- Negyed órával ezel tt felbukkant, és elvitte a Suburbant.

 

- Oké, akkor a saját kocsimmal kell mennem. Rose, szükségem lesz a Luma-Lite-ra és egy 
harmincméteres hosszabbítóra. Küldje ki valakivel a parkolóba, majd telefonálok, amikor a 
közelben vagyok. 
- Tudnia kell, hogy Jean teljesen ki van kelve magából. 
- Mi a baj? - kérdeztem meglepetten. 
Jean Adams az adminisztrátorunk volt, és érzelmeket is ritkán mutatott, nem hogy fel legyen 
háborodva. 
- Úgy néz ki, hogy az összes kávépénznek lába kelt. Tudja, ez már nem is az els alkalom, 
és... 
- Francba! - mondtam. - Hol tartottuk a pénzt? 
- Jean lezárt íróasztalfiókjában, mint mindig. Nem úgy néz ki, mintha felfeszítették volna a 
zárat vagy valami, de amikor reggel benyúlt a fiókba, a pénz sehol. Száztizenegy dollár és 
harmincöt cent. 
- Ennek véget kell vetni - mondtam. 
- Nem tudom, követi-e a fejleményeket - folytatta Rose. - A pihen szobából ebédek t ntek el. 
Múlt héten Cleta az íróasztalán hagyta éjszakára a mobilját, és reggel volt mobil, nincs mobil. 
Ugyanígy járt Riley doktor. A köpenyzsebében hagyott egy csinos kis tollat. Másnap reggel a 
toll sehol. 
- Valaki a brigádból, akik munkaid után jönnek takarítani?

 

- Esetleg - mondta Rose. - De én azt mondom magának, Scarpetta doktorn - és nem akarok 
megvádolni senkit -, szerintem közülünk való a bitang. 
- Igaza van. Nem szabad vádaskodni. Jó híre nincs a mai napra? 
- Egyel re nincs - felelte Rose szenvtelenül. 
Rose a vezet igazságügyi orvosszakért i kinevezésem óta mellettem dolgozott, vagyis szinte 
a teljes karrierem során  igazgatta az életem. Rendelkezett azzal a rendkívüli képességgel, 
hogy gyakorlatilag mindenr l tudomása volt, ami körülötte zajlott, anélkül, hogy elragadták 



volna az események. A titkárn m meg rizte kívülállóságát, és jóllehet a beosztottaim 
valamelyest tartottak t le, mégis hozzá futottak els ként, ha probléma adódott.

 
- Vigyázzon magára, Scarpetta doktorn - mondta tovább Rose. - Szörny a hangja. Miért 
nem hagyja, hogy Jack menjen ki a helyszínre, maga meg otthon maradhatna most az 
egyszer? 
- Megyek a kocsimért - mondtam, és átcsapott rajtam a szomorúság újabb hulláma, és ez a 
hangomon is érz dött.

 

Rose felfigyelt rá, és csendben hagyta elúszni a pillanatot. Hallottam, ahogy papírokkal matat 
az asztalán. Tudtam, hogy szeretett volna megvigasztalni valahogy, de én azt soha nem 
szenvedhettem. 
- El ne felejtsen átvedleni, miel tt újra beszáll - mondta végül. 
- Átvedleni? 
- A tiszta ruháiba. Miel tt visszaszáll a kocsijába - mondta Rose, mintha el ször lett volna 
dolgom oszlásnak indult holttesttel. 
- Köszönöm, Rose - mondtam.   
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Bekapcsoltam a riasztót és lezártam a házat, aztán villanyt gyújtottam a garázsban, és 
kinyitottam egy cédrusfából készült, alul-felül szell z résekkel ellátott jókora tárolót. Egy 
túrabakancs volt benne, lábszárvéd , vastag b rkeszty meg egy különleges, viaszra 
emlékeztet bevonatú, vízhatlan Barbour dzseki.

 

Az idekint tárolt zoknik, hosszú alsók, kezeslábasok és más felszerelések soha nem fordultak 
meg a házam belsejében. Kiruccanásaikat rendre az ipari méret rozsdamentes acéltartályban, 
illetve a kinti mosó- és szárítógépben végezték, melyek viszont normális ruháimat nem látták 
soha. 
Bedobtam egy kezeslábast, egy pár fekete b r Reebokot és egy OCME feliratú baseballsapkát 
a csomagtartóba. Ellen riztem a hatalmas helyszínel fémtáskámat, hogy biztosan legyen 
nálam elegend gumikeszty , vastag szemeteszsák, egyszer használatos

 

papírleped , 
fényképez gép és film. Nehéz szívvel indultam útnak, mert újra eszembe ötlöttek Benton 
szavai. Próbáltam kirekeszteni a hangját, a tekintetét és a mosolyát, a b rének tapintását. El 
akartam felejteni t, de nagyon nem ment.

 

Bekapcsoltam a rádiót, és a gyorsforgalmin a 95-ös államközi út felé hajtottam. Richmond 
látképe szikrázott a napsütésben. Éppen lassítottam a Lombardy Toll Plazánál, amikor 
megcsörrent a telefonom. Marino volt az. 
- Gondoltam, tudatom magával, hogy én is beugrok - mondta. 
Dudaszó harsant, amikor sávot váltottam, és majdnem meghúztam egy ezüst Toyotát, amely a 
tükreim holtterében haladt. A sof r mellém vágódott a kocsijával, és trágárságokat üvöltözött, 
számomra hallhatatlanul. 
- A tiédet - kiabáltam utána dühösen. 
- Tessék? - mondta Marino hangosan a fülembe. 
- Csak egy idióta úrvezet .

 

- Ó, nagyszer . Hallott már a vezetés kiváltotta kóros agresszivitásról, doki?

 

- Igen, éppen abban szenvedek. 
A Kilencedik utcánál lehajtottam az államközir l az intézethez, és tudattam Rose-zal, hogy 
két percre vagyok. Amikor bekanyarodtam a parkolóba, Fielding már várt a fémkonténerrel és 
a hosszabbítóval. 
- Gondolom, a Suburban még nincs itt - mondtam. 



- Talált, süllyedt - felelte Fielding, és berakta a felszerelést a csomagtartómba. - Nem semmi 
lesz, amikor megjelenik ezzel a járgánnyal. Szinte látom a sok dokkmunkást, ahogy tátott 
szájjal bámulnak egy ilyen csinos sz ke n re a fekete Mercedesben. Nem akarja kölcsönvenni 
az én kocsimat? 
Testépít helyettesem éppen akkor jutott túl egy váláson, és ezt azzal ünnepelte meg, hogy 
egy piros Corvette-re cserélte a Mustangját. 
- Nem is rossz ötlet - mondtam szárazon. - Feltéve, hogy a magáé is V-nyolcas. 
- Jól van, na. Hallom ám. Telefonáljon, ha kellek. Az utat tudja, igaz? 
- Igen. 
Fielding instrukcióinak megfelel en dél felé vettem az irányt, és már majdnem Petersburgben 
voltam, amikor elhagytam az autópályát, és a Philip Morris-gyár mögött, vasúti síneken át 
folytattam utamat. A keskeny út gyomos, fákkal ben tt senkiföldjén vezetett, mígnem 
váratlanul egy biztonsági ellen rz pontba torkollott. Úgy éreztem magam, mintha valami 
ellenséges ország határát készülnék átlépni. A túloldalon egy teherpályaudvar volt, és több 
száz marhavagon méret narancssárga konténer, három-négy emelet magasan feltornyozva. 
Hivatását igen komolyan vev biztonsági lépett ki a fülkéjéb l. Leeresztettem az ablakomat.

 

- Segíthetek valamiben, hölgyem? - kérdezte szenvtelen, katonás hangon. 
- Dr. Scarpetta vagyok - feleltem. 
- És kihez jött? 
- Azért vagyok itt, mert haláleset történt - magyaráztam. - Az igazságügyi orvosszakért 
vagyok. 
Megmutattam az igazolványomat. Elvette, és gondosan tanulmányozta. Az volt az érzésem, 
hogy fogalma sincs, kicsoda-micsoda az igazságügyi orvosszakért , és nem

 

is szándékozik 
megkérdezni. 
- Szóval orvosszakért - mondta, és visszaadta az elny tt fekete irattárcát. - És melyik 
kórháznál tetszik szakérteni? 
- Virginia állam vezet igazságügyi orvosszakért je vagyok - feleltem. - A rend rök már 
várnak. 
Az r visszalépett a fülkéjébe, és telefonálni kezdett. Egyre türelmetlenebb lettem. Úgy t nt, 
ahányszor rzött területen akad dolgom, mindig ezen kell átmennem. Azel tt feltételeztem, 
hogy n i mivoltom az ok, és eleinte ez igaz is volt, az esetek egy részében legalábbis. Most a 
terrorista fenyegetéseknek, b nözésnek és bírósági pereknek tudtam be a dolgot. Az r 
lejegyezte az autóm típusát és rendszámát. Aláíratta a belépti ívet, és adott egy belép t, amit 
nem csíptettem fel. 
- Látja azt a feny t ott lent? - mutatta. 
- Több feny t is látok.

 

- Azt a kis megd ltet. Annál balra fordul, aztán csak egyenesen el re a víz felé, hölgyem - 
mondta az r. - Legyen kellemes a napja. 
Irdatlan gumiabroncsok között haladtam tovább, aztán vöröstéglás épületek következtek, 
melyek el tt

 

táblák hirdették az Egyesült Államok Vámhivatalát és a Szövetségi Mélyvízi 
Terminált. Maga a kiköt hatalmas raktárépületek sorait jelentette, ahol a narancssárga 
konténerek úgy sorakoztak a rakodómólóknál, mint a vályúból lefetyel disznók. A parttól 
beljebb két konténerszállító hajó horgonyzott a James-folyón, a Euroclip és a Sirius, 
mindkett majd' kétszer olyan hosszú, mint egy futballpálya. Száz méter magas emel daruk 
nyúltak úszómedencényi rakodónyílások fölé. 
Egy konténert forgalomterel bójákkal rögzített sárga helyszínel szalaggal vettek körbe, a 
konténer alatt kerekeken gördül alváz. Senki nem volt a közelben. Ami azt illeti, 
rend rségnek nyomát se láttam, leszámítva egy jelöletlen kék Caprice-t a dokk szélén, 
melynek sof rje a kormány mögül, az

 

ablakon át beszélgetett egy fehér inges, nyakkend s 



férfival. A munkát leállították. Kobakot és fényvisszaver mellényt visel rakodómunkások 
itták unott képpel az üdít t és az ásványvizet, fújták a füstöt.

 
Felhívtam az irodámat, és Fieldinget kértem a telefonhoz. 
- Mikor kaptunk értesítést err l a holttestr l? - kérdeztem t le.

 
- Pillanat. Ellen riznem kell a naplóban. - Papírzizegés. - Pontosan tíz-ötvenháromkor. 
- És mikor találtak rá? 
- Ööö, ezt Anderson mintha nem tudta volna. 
- Hogy a fenébe lehet ilyesmit nem tudni? 
- Mint mondtam, azt hiszem, új munkaer .

 

- Fielding, egy árva zsarut nem látni a környéken, Andersont leszámítva, már ha  az 
egyáltalán. Mit mondott pontosan magának, amikor telefonált az eset miatt? 
- Ismeretlen személyazonosságú, er sen oszlásnak indult tetem, és azt kérte, hogy a doktorn 
menjen ki a helyszínre. 
- Személy szerint engem kért? - kérdeztem. 
- Hát, a francba is. Mindig magát kérik els ként. Ebben nincs semmi új. Viszont Anderson 
azzal jött, hogy Marino mondta neki, hogy magát hívja ki a helyszínre. 
- Marino? - hitetlenkedtem. -  mondta Andersonnak, hogy engem kérjen?

 

- Igen, gondoltam is, hogy ez kissé meredek volt t le.

 

Eszembe jutottak Marino szavai, hogy beugrik a helyszínre, és még jobban felhúztam magam. 
Rávesz egy zöldfül t, hogy gyakorlatilag kirendeljen a hullához, és aztán ha Marino kapitány 
úrnak belefér a programjába, esetleg kiugrik  is, és megnézi, hogy boldogulunk?

 

- Fielding, maga mikor beszélt utoljára Marinóval? - kérdeztem. 
- Több hete. Akkor is harapós kedvében volt. 
- Én kétszer annyira harapós kedvemben leszek, amennyiben és amikor végül úgy dönt, hogy 
ide tolja a képét - ígértem. 
A dokkmunkások figyel tekintetét l kísérve kiszálltam a kocsimból, és felnyitottam a 
csomagtartót. Kivettem a helyszínel táskámat, a kezeslábast és az edz cip t, és éreztem, 
ahogy majd' felfalnak a szemükkel, miközben a jelöletlen autó felé gyalogoltam, lépésr l 
lépésre egyre dühösebben, ahogy a nehéz helyszínel táska nekicsapódott a lábamnak.

 

Az inges-nyakkend s férfi felhevült, savanyú képpel bámult tenyere alól a két tévéhíradós 
helikopterre, melyek jó száz méter magasan lassan köröztek a kiköt fölött. 
- Istenverte riporterek - dörmögte, és rám nézett. 
- A helyszín biztosításáért felel s személyt keresem - mondtam. 
- Az én lennék - jött a n i hang a Caprice belsejéb l.

 

Kétrét hajolva benéztem az ablakon a kormánykeréknél ül fiatal n re. Er sen lesült

 

b r, 
rövid, hátrafésült barna haj, er s orr és áll. A tekintete kemény volt, koptatott farmernadrágot, 
f z s magas szárú bakancsot és fehér pólót viselt. A pisztolyát a csíp jén hordta, láncról 
lelógó rend rjelvénye a póló kivágásába dugva. A légkondicionáló a legmagasabb fokozaton 
m ködött, a rádió könnyed rockzenét úsztatott a frekvenciakeres b l érkez zsarudumák fölé.

 

- Feltételezem, Anderson nyomozó - szólaltam meg. 
- Rene Anderson. Teljes életnagyságban. Maga pedig nyilván a doki, már rengeteget 
hallottam magáról - mondta azzal a fajta önhittséggel, ami az én szememben az olyan 
emberek ismérve, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy mit csinálnak. 
- Joe Shaw vagyok, a kiköt igazgató - mutatkozott be a férfi. - Maga meg nyilván az, aki 
miatt az el bb telefonált a biztonsági r.

 

Nagyjából egykorú volt velem, sz ke haj, csillogó kék szem, és a túl sok napfényt l ráncos 
b r. Lerítt az arcáról, hogy utálja Andersont és mindent, ami ezzel a nappal kapcsolatos.

 

- Ha esetleg bármi fontosat tovább kívánna adni, miel tt belekezdünk? - szóltam Andersonhoz 
a helikopter-rotorok és az áramló leveg süvöltésén át. - Például miért nem biztosítják 
rend rök a helyszínt?

 



- Nincs rájuk szükség - mondta Anderson, kilökve az autó ajtaját a térdével. - Ide nem hajthat 
be csak úgy akárki, mint maga is tapasztalhatta. 
Letettem a földre az alumíniumtáskát. Anderson körbekerült hozzám a kocsi túloldalára. 
Meglepetten láttam, milyen apró termet .

 
- Nem sokat mondhatok - mondta. - Az van, amit lát. Egy konténer és benne egy igazi 
b zbomba. 
- Nem, még egy sor dolog van, amit elmondhat nekem, Anderson nyomozó - mondtam. - 
Hogyan fedezték fel a holttestet és mikor? Maga látta-e már? A közelébe ment-e bárki? 
Sérültek-e a helyszínen található nyomok bármi módon? És ezen utolsó kérdésemre ajánlom, 
hogy a válasz nem legyen, vagy magát fogom felel ssé tenni érte.

 

Felnevetett. Elkezdtem felhúzni a kezeslábast a ruhámra. 
- Senki nem ment a közelébe se - mondta aztán. - Nem akadt önként jelentkez .

 

- Nem is kell bemenni, hogy tudja, mi van ott - tette hozzá Shaw. 
Átvettem a fekete Reebokot, és fejembe húztam a baseballsapkát. Anderson a Mercedesemet 
bámulta. 
- Lehet, hogy foglalkozást kellene változtatnom? - szólalt meg. 
Végigmértem. 
- Javaslom, hogy öltözzön be, ha be akar menni oda - mondtam neki. 
- El kell intéznem pár telefont - válaszolta, és faképnél hagyott. 
- Nem szeretném mások munkájába ártani magamat - szólalt meg Shaw. - De mi a fene folyik 
itt? Itt van egy hulla a nyakunkon, és a zsaruk egy ilyen kis csipszart küldenek ki? 
Állán megfeszültek az izmok, arca fényes piros volt, csöpögött róla a verejték. 
- Tudja, ebben a szakmában egy vasat sem keresünk, ha nem mozognak a dolgok - folytatta. - 
Márpedig több mint két és fél órája egy hadd ne mondjam, milyen láda nem sok, annyit sem 
raktunk arrébb. 
Keményen megdolgozott azért, hogy ne káromkodjon el ttem.

 

- Nem mintha nem sajnálnám, hogy valaki meghalt - mondta tovább. - De marhára szeretném, 
ha elvégeznék a munkájukat és távoznának végre. - Újfent az ég felé sandított. - A médiát is 
beleértve. 
- Mr. Shaw, mit szállítottak abban a konténerben? - kérdeztem. 
- Német videokamerákat. Tudnia kell, hogy a plomba a konténeren ép és sértetlen. Úgyhogy a 
jelek szerint a rakományhoz nem nyúlt hozzá senki. 
- A plombát még a külföldi szállítmányozó tette fel? 
- Így van. 
- Vagyis a test, holtan vagy elevenen, minden valószín ség szerint már a plomba felhelyezése 
el tt a konténerben lehetett? - mondtam. 
- Úgy fest a dolog. A szám egyezik a vámtisztvisel által rögzítettel, úgy t nik, minden a 
legnagyobb rendben. S t ezt a szállítmányt már vámkezelték is. Öt nappal ezel tt - mondta 
Shaw. - Azért is rakták fel egyenest a sasszira. Aztán éreztük, hogy valami b zlik Dániában, 
és lemeszeltük, hogy sehová. 
Körülnéztem, igyekezve átfogni tekintetemmel az egész jelenetet. Könny szell csörrentett 
neki vaskos láncokat emel daruknak, melyek éppen acélgerendákat raktak ki a Euroclip-b l, 
három fedélzeti nyíláson át egyszerre, amikor minden tevékenységet leállítottak. Villás 
targoncák és nyerges vontatók álltak magukra hagyva. A dokkmunkásoknak és 
legénységeknek nem volt más dolguk, mint hogy minket bámuljanak a betonról. 
Egyesek a hajójuk orrából és a szálláskörletek kajütablakain át bámészkodtak. A 
fagerendákkal, távtartókkal és féksarukkal teleszórt olajfoltos aszfaltról forróság szállt fel, és 
a raktárépületek mögötti keresztez désen vasúti szerelvény haladt át csattogva és csikorogva. 
A kátrányszag er s volt, de így sem leplezhette a rothadó emberi test füstként szállingózó 
b zét.

 



- Honnan indult a hajó? - kérdeztem. Észrevettem, hogy egy jár rautó parkol le a Mercedesem 
mellé. 
- Antwerpenb l, Belgiumból, két héttel ezel tt - felelt Shaw, tekintetét a Sirius-ra és a 
Euroclip-re függesztve. - Külföldi hajók, mint az összes többi, amit kapunk. Egyedül akkor 
látunk amerikai zászlót, ha valaki tiszteletadásként felvonja - tette hozzá némileg csalódottan. 
A Euroclip fedélzetér l egy férfi távcs vel nézett vissza ránk. Különösnek találtam, hogy 
valaki hosszú ujjú inget és hosszú nadrágot visel ilyen rekken h ségben.

 

Shaw hunyorított. - Kutya meleg van. 
- Mi a helyzet a potyautasokkal? - kérdeztem. - Bár nem tudom elképzelni, hogy valaki 
önszántából két hétre bezáratná magát egy konténerbe a nyílt tengeren. 
- Nem tudok róla, hogy nálunk lett volna egy is. Ráadásul nem mi vagyunk az els kiköt . 
Chester az, Pennsylvaniában. A legtöbb hajónk Antwerpenb l Chesterbe megy és úgy ide, és 
aztán egyenest vissza Antwerpenbe. Egy potyautas nagy valószín séggel már Chesterben 
meglép a hajóról, nem várja meg, míg Richmondba ér. Kis, specializált kiköt vagyunk, 
Scarpetta doktorn - mondta. 
- Hitetlenkedve figyeltem, ahogy Marino kikászálódik a jár rautóból, amit az imént parkolt le 
az én kocsim mellé. 
- Tavaly jó, ha százhúsz óceánjáró hajó és uszály kikötött nálunk - mondta Shaw. 
Marino nyomozó volt, mióta ismertem. Nem dolgozott egyenruhában. 
- Ha rólam volna szó, és meg akarnék pattanni egy hajóról, vagy illegális bevándorló volnék, 
azt hiszem, én valami igazi nagy kiköt t pécéznék ki magamnak, mint Los Angeles vagy 
Miami, ahol fel tudnék szívódni a nyüzsgésben. 
Anderson rágógumival a szájában odasétált hozzánk. 
- Persze nem törjük fel a plombát, és nem nyitogatjuk szíre-szóra a konténereket, csak ha 
valami illegálist gyanítunk, kábítószert, elvámolatlan rakományt - folytatta Shaw. - Id r l 
id re kijelölünk egy-egy hajót teljes átvizsgálásra, nehogy elkanászodjanak a népek. 
- Azért örülök, hogy nekem már nem kell így öltöznöm - jegyezte meg Anderson, miközben 
Marino felénk vette az irányt, harciasan, mint valami bokszoló. Mindig így viselkedett, 
amikor bizonytalannak érezte magát, és különösen pocsék kedvében volt. 
- Miért van Marino egyenruhában? - kérdeztem Andersont. 
- Visszamin sítették.

 

- Az egyértelm .

 

- Egy csomó változás volt a kapitányságon, mióta Diane Bray parancsnokhelyettes idekerült - 
mondta Anderson, mint akit ez a tény büszkeséggel tölt el. 
El nem tudtam képzelni, miért akarna bárki újra egyenruhás zsarut csinálni egy ilyen értékes 
rend rb l. Azon t n dtem, mikor történhetett a dolog. Fájt, hogy Marino nem szólt, 
ugyanakkor szégyelltem is, hogy magamtól nem szereztem tudomást róla. Több hét, de talán 
egy teljes hónap is eltelt, mióta utoljára rátelefonáltam, hogy mi van vele. Nem is 
emlékeztem, mikor hívtam meg utoljára, hogy ugorjon be az irodámba egy kávéra vagy 
vacsorázni a házamba. 
- Mi folyik itt? - morogta Marino üdvözlésképpen. 
Andersont egy pillantásra sem méltatta. 
- Joe Shaw vagyok. Hogy s mint? 
- Szarul, de büszkén - felelte Marino savanyúan. 
- Anderson, maga úgy döntött, hogy szólóban oldja meg az ügyet? Vagy csak a többi zsaru 
nem akart egy leveg t szívni magával?

 

Anderson gyilkos pillantást vetett rá. Aztán kivette a rágógumit a szájából, és elhajította, 
mintha Marino miatt tönkrement volna az íze. 
- Elfelejt vendégeket hívni a kis külön bejáratú bulijára? - fortyogott tovább Marino. - Jézus! - 
Teljesen felhergelte magát. - A kurva életbe! 



Marino állig begombolt, rövid ujjú fehér ingben és csíptet s nyakkend ben fuldokolt. 
Hatalmas pocakja állandó küzdelmet vívott sötétkék egyennadrágjával és a merev szolgálati 
derékövvel, amin kilenc milliméteres Sig-Sauer pisztolya, bilincsek, tartalék tölténytárak, 
gázspray és az összes többi kellék fityegett. Az arca rákvörös volt. Szakadt róla a verejték, 
egy fekete Oakley napszemüveg rejtette a tekintetét. 
- Beszélnünk kell egymással - mondtam neki. Próbáltam félrevonni, de tapodtat sem mozdult. 
Kipöckölt egy szál Marlborót a dobozból, ami mindig ott volt nála valahol. - Tetszik az új 
szerkóm? - kérdezte maró gúnnyal. - Bray parancsnokhelyettes úgy gondolta, meghív egy új 
ruhára. 
- Marino, magára itt semmi szükség - szólalt meg Anderson. - S t azt hiszem, nem is szeretné, 
hogy bárki megtudja, egyáltalán eszébe jutott, hogy idejöjjön. 
- Magának Marino kapitány - fújta ki a szavakat Marino egy adag cigarettafüsttel. - Nem 
ártana, ha vigyázna az okoskodó beszólásaira, mert magasabb rangfokozatúval beszél, szivi. 
Shaw szótlanul figyelte a torzsalkodást. 
- Ha jól sejtem, a n i rend rök megszólítása sem szivi a szolgálati szabályzat szerint - mondta 
Anderson. 
- Nekem még meg kell néznem egy holttestet - szólaltam meg. 
- A raktárépületen át visz az út - mondta Shaw. 
- Menjünk hát - mondtam. 
Shaw a raktárépület folyóval szemközti bejáratához vezetett engem és Marinót. A hatalmas, 
félhomályos, leveg tlen bels tér édes dohányillattal volt tele. Ezer és ezer vitorlavászonba 
csomagolt bálát halmoztak egymásra raklapokon, de volt ott acélgyártáshoz szükséges homok 
és orifet is tonnaszám, és a ládákra pecsételt feliratok tanúsága szerint Trinidadba tartó 
gépalkatrészek. 
Néhány csarnokrésszel lejjebb, az egyik rakodómólón megláttuk a konténert. Minél közelebb 
értünk hozzá, annál er sebb lett a szag. Megálltunk a konténer sárga helyszínel szalaggal 
elrekesztett nyitott ajtajánál. A b z tömény volt és forró, mintha az utolsó molekula oxigént is 
kiszorította volna, én pedig azon imádkoztam, nehogy érzékeim önálló véleményt 
formáljanak. Gyülekezni kezdtek a legyek, vészjósló döngésük távirányítású repül modellre 
emlékeztetett. 
- A konténer felnyitásakor is voltak legyek? - kérdeztem Shaw-tól. 
- Ennyi nem - mondta. 
- Mennyire mentek közel? - kérdeztem. Marino és Anderson utolértek bennünket. 
- Eléggé közel - mondta Shaw. 
- De senki nem ment be? - Ezt le akartam szögezni. 
- Azért kezeskedem, asszonyom. - A b z egyre jobban kikezdte Shaw-t. 
Marino nem zavartatta magát. Kirázott még egy cigarettát, és azzal a szájában dörmögött, 
miközben meggyújtotta. 
- Szóval, Anderson - mondta. - Nem gondolom, hogy valami haszonállat volna, tudja, 
mivelhogy maga cseszett megnézni. Anyám, lehet, hogy egy nagy dög kutya, amire véletlenül 
rácsukták a konténert. Akkor aztán eláshatja magát, iderángatja a dokit, a média teljes 
harckészültségben, közben meg kiderül, hogy csak egy szerencsétlen öreg ki köt i blöki rohad 
odabent. 
Marino is, én is tudtuk, hogy ez nem kutya vagy disznó vagy ló vagy bármilyen más állat. 
Míg Marino és Anderson tovább köszörülték egymáson a nyelvüket, kinyitottam a helyszínel 
táskámat, belepottyantottam a kocsikulcsot, és magamra húztam pár réteg gumikeszty t meg 
egy sebészmaszkot. A Nikonomra vakut tettem, és a harmincöt milliméteres objektívet 
huszonnyolc milliméteresre cseréltem. A gépbe szuper fényérzékenység film került, hogy a 
fotók ne legyenek szemcsések, a cip mre steril nejlon lábzsákot húztam. 



- Mint mikor rossz szagok kezdenek szivárogni egy lezárt házból július közepén. Benézünk az 
ablakon. Be is törjük, ha muszáj. Meggy z dünk róla, hogy van-e holttest, és csak aztán 
riasztjuk az orvosszakért t - okította tovább új védencét Marino. 
Átbújtam a szalag alatt, és beléptem a sötét konténerbe, megkönnyebbülten nyugtázva, hogy a 
takarosan egymásra rakott fehér kartondobozok csak félig töltik ki, úgyhogy b ven lesz 
helyem a mozgáshoz. Elemlámpámmal jobbra-balra pásztázva követtem a fénykévét a 
konténer belsejébe. 
Egészen hátul, amikor a fény az egyik dobozhalom alsó sorára esett, láttam, hogy a 
kartondobozok attól a vöröses hullalét l lucskosak, ami az oszlásnak indult holttestekb l 
csordogál az orron és a szájon át. Elemlámpám fénye cip kön és lábszárakon siklott föl, és 
hirtelen egy puffadt, szakállas arc ugrott el a sötétb l. Guvadt szempár meredt rám 
tejfehéren, a feldagadt nyelv el türemkedett a szájból, mintha a halott férfi gúnyolódna 
rajtam. Bárhova léptem, nejlonpapucsos cip m cuppogó hangokat adott.

 

A hiánytalan ruházatú holttest a konténer fémfalai által közrefogva, ül pozitúrában 
helyezkedett el a sarokban. A lábak kinyújtva, kezek az ölben egy lepottyant kartondoboz 
alatt. Eltávolítottam a dobozt, és horzsolásokat és beszakadt körmöket kerestem, védekezési 
sérüléseket, melyek arra utalhattak volna, hogy a férfi a puszta kezével próbált szabadulni. 
Nem láttam vért a ruháin, sem szembeötl sérülést vagy küzdelemre utaló nyomokat. Vizet 
kerestem és ennivalót, bármilyen úti holmit, vagy a konténer falán ütött szell z lyukakat, de 
nem találtam semmit. 
Nekifogtam a dobozok közötti folyosók átvizsgálásának. Leguggoltam, a lámpa fényét a 
fémpadlóra irányozva cip talplenyomatokat kerestem. Abból persze volt b ven. Araszról 
araszra haladtam, azt hittem, leszakad a lábam. Találtam egy üres m anyag papírkosarat. 
Azután találtam két ezüstös pénzérmét. Egészen közel hajoltam hozzájuk. Az egyik egy 
német márka volt. A másikat nem ismertem fel, és nem nyúltam semmihez. 
Mintha egy kilométerre lett volna, Marino a konténer bejáratában álldogált. 
- Ott a kocsikulcsom a táskámban - kiáltottam ki neki a sebészmaszkon át. 
- Igen? - mondta, és belesett. 
- Idehozná nekem a Luma-Lite-ot? Kell a száloptikás toldalék és a hosszabbító is. Mr. Shaw 
esetleg segít megmutatni, hová dugja be. Földelt aljzat kell hozzá, 115 voltos váltóáram. 
- Imádom, mikor ilyen csúnyán beszél - mondta Marino.  
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A Luma-Lite nev alternatív fényforrás tizenöt wattnyi nagy intenzitású ívfényt bocsát ki 450 
nanométeres hullámhosszon, 20 nanométer sávszélesség mellett. Segít a testnedvek, mint a 
vér vagy az ondó, kimutatásában, de alkalmas kábítószerek, ujjlenyomatok, 
anyagmaradványok és a szabad szem el l rejtve maradó egyéb meglepetések láthatóvá 
tételében is. 
Shaw talált egy aljzatot a raktárépületben, én pedig eldobható m anyag huzattal láttam el a 
Luma-Lite alumíniumlábait, hogy még véletlenül se hozhassak át semmit egy el z 
helyszínr l. A leginkább házi vetít gépre hasonlító alternatív fényforrást a konténerben egy 
kartondobozra állítottam, és teljes egy percig m ködtettem a ventilátort, miel tt bekapcsoltam 
a készüléket. 
Míg arra vártam, hogy a lámpa elérje maximális kimen teljesítményét, Marino megjelent a 
borostyánszín szemüvegekkel, melyek a nagy energiájú fényt l óvták a szemünket. Egyre 
s r bben röpködtek a legyek. Bódultan ütköztek nekünk, és hangosan belezümmögtek a 
fülünkbe. 
- Franc a pofájukba, de utálom ezeket a dögöket! - fakadt ki Marino, vadul csapkodva. 



Észrevettem, hogy nincs rajta kezeslábas, csak gumikeszty és cip véd .

 
- Így akar hazaautózni egy csukott autóban? - kérdeztem. 
- Van nálam másik egyenruha a csomagtartóban. Arra az esetre, ha valami rám ömlene vagy 
ilyesmi. 
- Arra az esetre, ha valamit magára öntene vagy ilyesmi - mondtam. Az órámra pillantottam. - 
Még egy perc. 
- Észrevette, hogy elslisszolt Anderson? Tudtam, hogy ez lesz, amint hallottam az esetr l. 
Csak arra nem gondoltam, hogy senki más nem lesz kint. Francba, valami piszkosul nem 
stimmel itt. 
- Hogy az ördögbe lett ebb l a n b l gyilkossági nyomozó?

 

- Bray seggét nyalja, úgy. Azt hallani, hogy csicskázni is hajlandó neki, mosóba hordja a 
parancsnokhelyettes asszony vadiúj fekete Crown Vic-jét, lehet, hogy ceruzát is hegyez neki, 
és kipucolja a cip jét.

 

- Készen állunk - mondtam. 
Elkezdtem körbepásztázni a seregnyi anyagmaradvány és szennyez dés kimutatására 
alkalmas 450 nanométeres sz r vel. Véd szemüvegünkön át a konténer belseje 
áthatolhatatlanul sötét csillagközi rnek tetszett, amely a fehér és a sárga különböz 
árnyalataiban fluoreszkáló alakokkal telt meg, bárhova irányítottam a lencsét. A kibocsátott 
kék fény hajszálakat tett láthatóvá a padlón, és elemi szálakat mindenütt, ahogyan várható is 
volt egy ilyen helyen, ahol sok-sok ember közrem ködésével árut tároltak. A fehér 
kartondobozok puha fehér fénnyel ragyogtak, mint a hold. 
Beljebb vittem a Luma-Lite-ot a konténerben. A hullalé nem fluoreszkált, és a holttest 
odavetett sötét rongycsomóként hevert a sarokban. 
- Ha természetes halállal halt meg - szólalt meg Marino -, akkor miért gunnyad így a kezével 
az ölében, mintha templomban volna vagy ilyesmi? 
- Amennyiben a halált fulladás, kiszáradás vagy túlzott sugárterhelés okozta, meghalhatott 
ülve. 
- Hát nekem ez nem frankó. 
- Csak annyit mondtam, hogy lehetséges. Kicsit kevés itt a hely. Ideadná a száloptikát, kérem? 
Marino kartondobozoknak ütközve felém indult. 
- Ha gondolja, leveheti a véd szemüveget, míg ideér - javasoltam, mert a szemüvegen át 
kizárólag a nagy energiájú fényt lehetett látni, ami viszont pillanatnyilag nem esett Marino 
látóterébe. 
- Nincs az az isten - szólalt meg. - Állítólag elég belepislantani. És kampec. Hályog, rák, ami 
belefér. 
- A sóbálvánnyá válásról nem is beszélve. 
- Mi van? 
- Marino! Óvatosan! 
Marino belém ütközött, és nem igazán tudtam, hogy mi történt ezután, de egyszerre 
kartondobozok roskadtak meg, és Marino kis híján engem is feldöntve elvágódott. 
- Marino? - Zavarodott voltam és rémült. - Marino! 
Kikapcsoltam a Luma-Lite-ot, és levettem a véd szemüvegem, hogy lássak.

 

- Rohadt tetves szarházija! - üvöltötte Marino, mintha kígyó marta volna meg. 
A hátán kiterülve feküdt a padlón, ütötte-rúgta maga körül a dobozokat. A m anyag vödör 
átrepült a leveg n. Leguggoltam Marino mellé.

 

- Maradjon nyugton - szóltam rá határozottan. - Ne csapkodjon, különben nem tudom 
megállapítani, hogy minden rendben van-e magával. 
- Ó, Istenem! Ó, a büdös francba! Teljesen beterít ez a szar! - óbégatott rémülten. 
- Fáj valamije? 
- Ó, Jézus. Mindjárt kidobom a taccsot. Ó, Jézus, ó, Jézus. 



Felpattant, és a dobozokat félresöpörve a konténer nyílása felé iramodott. Hallottam, ahogy 
öklendezik. Felnyögött, aztán okádott tovább. 
- Ett l majd helyrejön - mondtam. 
Marino öklendezve és zihálva feltépte magán a fehér inget, és kiveszk dött az ujjakból. 
Atlétatrikóra vetk zve gombóccá gy rte az ing maradványait, és kihajította az ajtón. 
- Mi van, ha AIDS-es volt a pasas? - Marino hangja, akár az éjfélt kongató harang. 
- Nem fog AIDS-et kapni ett l a pasastól - mondtam. 
- A büdös francba! - Megint öklendezett egy sort. 
- Idebent már egyedül is végzek, Marino - mondtam. 
- Csak egy percet adjon. 
- Miért nem megy, és keres egy zuhanyozót valahol? 
- El ne mondja ezt bárkinek is - mondta, és tudtam, hogy Andersonra gondol. - Tudja, 
lefogadom, hogy valaki piszok jó boltot csinál ezzel a sok videokamerával. 
- Valaki biztos. 
- Kíváncsi lennék, mit kezdenek velük. 
- Megjöttek már a halottszállítók? - kérdeztem. A szájához emelte az adó-vev jét.

 

- Jézus! - Köpködött és öklendezett még egy sort. 
Kapkodva nadrágja elejébe törölte az adó-vev t, aztán köhögve és harákolva nyálat gy jtött a 
szájába, és kiköpött. 
- Kilences egység - mondta a leveg be, jó negyven centire eltartva magától a készüléket.

 

- Kilences egység. 
A diszpécser egy n volt. A hangjában melegséget véltem felfedezni, és ez meglepett. A 
diszpécserek és a segélykér hívásokat fogadó telefonkezel k szinte mindig meg rizték 
nyugalmukat és szenvtelenségüket, lett légyen szó bármilyen vészhelyzetr l.

 

- Tíz-öt Rene Anderson - mondta Marino. - Fogalmam sincs, hányas egység. Mondja meg 
neki, hogy nagyon el bírnánk viselni, ha végre megérkeznének a hullaszállítók, feltéve, hogy 
Anderson kisasszony nem veszi zaklatásnak. 
- Kilences egység. Tudja a szállítószolgálat nevét? 
- Hé, doki - Marino abbahagyta a forgalmazást, és emelt hangon hozzám fordult. - Hogy 
hívják a hullaszállító céget? 
- Capital Transport. 
Marino továbbította az információt, és hozzátette: - Központ, ha Anderson esetleg tíz-kett , 
tíz-tíz vagy tíz-hét, illetve részünkr l tíz-húsz-kett , szóljon vissza, legyen szíves.

 

A többi zsaru viharos mikrofonkocogtatással adott hangot jókedvének, és biztatta Marinót, 
hogy folytassa. 
- Tíz-négy, kilences egység - mondta a diszpécser. 
- Mit mondott, hogy ekkora sikert aratott vele? Azt tudom, hogy a tíz-hét m ködésképtelent 
jelent, de a többib l nem értettem egy mukkot sem.

 

- Azt mondtam neki, értesítsen, ha Anderson adó-vev je csak korlátozottan vagy egyáltalán 
nem elérhet , vagy végre sikerült intézkednie. Vagy ha ne is számítsunk rá. 
- Nem csoda, hogy Anderson annyira szereti magát. 
- Egy kis patkány az a n .

 

- Mellesleg nem tudja, mi történt a száloptikával? - kérdeztem. 
- Itt volt a kezemben - felelte. 
Megtaláltam, ott, ahol Marino dobozokat felborítva elzuhant. 
- Mi van, ha AIDS-es volt a tag? - kezdett rá megint. 
- Ha mindenáron aggódni akar valami miatt, próbálja ki a gram-negatív baktériumokat. Vagy 
a gram-pozitívokat. Clostridia. Streptococcus. Már ha nyílt sebe van, mint ahogy legjobb 
tudomásom szerint nincs. 



Csatlakoztattam a kábel egyik végét a varázsvessz höz, a másikat a Luma-Lite-hoz, 
meghúztam a csavarokat. Marino nem figyelt oda. 
- Nincs az az isten, hogy rólam valaki ilyet híreszteljen! Hogy én egy nyálas buzi vagyok! 
Tökön is szúrnám magamat, ne gondolja, hogy nem. 
- Nem fog AIDS-et kapni, Marino - ismételtem magamat. 
Visszakapcsoltam a fényforrást. Legalább négy percig m ködtetni kellett, miel tt újra 
használhattam a készüléket. 
- Tegnap letéptem egy fattyúkörmöt, és vérzett! Az nyílt seb! 
- De hát keszty ben van, nem?

 

- Csak kapjak el valamit, kinyírom azt a kis tesznye spiclit. 
Feltételeztem, hogy Andersonra gondol. 
- Bray is megkapja a magáét. Megtalálom a módját! 
- Marino, maradjon csendben - mondtam. 
- Magának hogy tetszene, ha maga jár így? 
- El nem mondhatom magának, hányszor jártam már így. Mit gondol, mit csinálok minden 
nap? 
- Nyilván nem lubickol dögdzsúszban. 
- Dögdzsúszban? 
- Fingunk nincs, ki volt ez a pasas. És ha Belgiumban olyan rusnya betegségek vannak, 
amiket ideát nem is tudunk gyógyítani? 
- Marino, maradjon már csendben - mondtam újra. 
- Nem! 
- Marino... 
- Jogom van felháborodni! 
- Rendben van, akkor távozzon. - Cserbenhagyott a türelmem. - Zavar a koncentrálásban. 
Zavar mindenben. Menjen, tusoljon le, és dobjon be pár pohár whiskyt. 
A Luma-Lite készen állt, feltettem a véd szemüveget. Marino hallgatott.

 

- Nem megyek sehová - mondta végül. 
Megmarkoltam a száloptikás varázsvessz t, mint valami forrasztópákát. Az áthatóan pulzáló 
kék fénysugár átmér je, akár egy ceruzabélé. Nekiláttam a kis zugok átvizsgálásának.  
- Van valami? - kérdezte Marino. 
- Egyel re semmi.

 

Ragacsos nejlonpapucsában közelebb óvakodott. Lassan, centir l centire olyan helyekre is 
behatoltam a fénysugárral, ahová az alapfelszereléssel nem tudtam volna. Megdöntöttem a 
holttestet, és a hát meg a fej mögött is szétnéztem, aztán a lábak között. Megvizsgáltam a 
tenyerét. A Luma-Lite-tal kimutathatók a testnedvek, mint a vizelet, magfolyadék, verejték és 
nyál, és persze a vér. De most sem fluoreszkált semmi. Már sajgott a nyakam és a hátam. 
- Én arra szavazok, hogy már holtan került ide - mondta Marino. 
- Sokkal többet fogunk tudni, ha bevisszük a városba. 
Ahogy fölegyenesedtem, a fénysugár megakadt az egyik kartondobozon, amit Marino 
zuhantában félrelökött. Mintha egy "Y" farkincája ragyogott volna neonzölden a sötétben. 
- Marino - mondtam. - Ezt nézze meg. 
Bet r l bet re megvilágítottam a kézzel írott francia szavakat. A bet k jó tíz centi magasak 
voltak, és furcsán szögletesek, mintha valami robotkar rótta volna ket a papírra gépies 
mozdulatokkal. Id be telt, mire kihámoztam az értelmüket.

 

- Bon voyage, le loup-garou - olvastam fel. 
Marino fölém hajolt, lélegzete a hajamon. - Mi a rosseb az a loup-garou? 
- Fogalmam sincs. 
Gondosan megvizsgáltam a kartondobozt. A teteje löttyedt volt, az alja száraz. 
- Ujjlenyomatok? Lát ujjlenyomatot a dobozon? - érdekl dött Marino.

 



- Biztos vagyok benne, hogy minden tele van velük idebent - feleltem. - De nem, nem ötlik a 
szemembe egy sem. 
- Gondolja, hogy aki ezt írta, azt akarta, hogy valaki rátaláljon? 
- Elképzelhet . Valamiféle alkoholos filccel írhatták, ami fluoreszkál. Hagyjuk az 
ujjlenyomatokat az ujjlenyomatosokra. A doboz megy a laborba, plusz össze kell sepernünk 
néhány hajszálat a padlóról, a DNS-teszthez, már ha sor kerül rá egyáltalán. Aztán 
fényképezünk, és fájront. 
- Akár be is gy jthetem az érméket, ha már itt vagyok - mondta Marino. 
- Akár - mondtam, a konténer nyílása felé bámulva. 
Valaki nézett befelé. Alakját hátulról derítette az er s napfény, a kék ég, nem tudtam kivenni, 
ki az. 
- Hol vannak a helyszínel k? - kérdeztem Marinótól. 
- G zöm nincs.

 

- A fenébe is! - fortyantam fel. 
- Akarja megbeszélni? - mondta Marino. 
- Múlt héten két gyilkosságunk is volt, és nem így mentek a dolgok. 
- De maga nem is volt kint a helyszíneken, úgyhogy nem tudja, hogyan mentek a dolgok - 
mondta Marino, és igaza volt. 
- Valaki az irodámból viszont kiment. Tudnék róla, ha gubanc lett volna... 
- Nem tudna, ha a gubanc nem volt szembeötl - mondta Marino. - Márpedig a gubanc 
baromira nem volt szembeötl , mert Andersonnak ez az els esete. Most a vak is látja.

 

- Mit? 
- Anderson alatt még meg se melegedett a szék a gyilkosságiaknál. Lehet, hogy  maga dugta 
ide azt a hullát, hogy legyen mit csinálnia. 
- Anderson szerint maga mondta neki, hogy engem hívjon ki a helyszínre. 
- Na persze. Mert ugye tojok az egészre, úgyhogy keresztbe teszek magának, maga meg 
kiakad rám. Az a n egy rohadt hazudozó.

 

Egy órával kés bb végeztünk. Kisétáltunk a b zös sötétségb l, vissza a raktárépülethez. 
Anderson a miénk melletti nyitott csarnokrészben állt, és egy férfival beszélgetett, akiben a 
kapitányság parancsnokhelyettesét, a nyomozók f nökét, Al Carsont ismertem fel. Rájöttem, 
hogy t láttam korábban a konténer nyílásánál. Szó nélkül elléptem Anderson mellett, és 
odaköszöntem Alnek, közben tekintetemmel azt kutattam, megérkeztek-e már a 
halottszállítók. Megkönnyebbültem a két férfi láttán, akik kezeslábasban álldogáltak sötétkék 
kisbuszuk mellett. Éppen Shaw-val beszéltek. 
- Hogy s mint, Al? - mondtam Carson parancsnokhelyettesnek.  

is akkor került a szakmába, amikor én. Kedves, halk szavú ember volt, egy farmon n tt fel.

 

- Vagyogatok, doki, vagyogatok - mondta. - A jelek szerint megint belenyúltunk rendesen. 
- A jelek szerint - hagytam helyben. 
- Kint jártam a városban, gondoltam, beugrok, megnézem, minden rendben van-e. 
Carsonnak nem volt szokása "beugrani" helyszínekre. Feszült volt és rosszkedv . És ami a 
legfontosabb: semmivel nem méltatta több figyelemre Andersont, mint mi, többiek. 
- Rajta vagyunk az ügyön - válaszolta Anderson Carson parancsnokhelyettesnek, pofátlanul 
felrúgva az illemszabályokat. - Beszéltem a kiköt igazgatóval, és...

 

Elakadt a hangja, amikor meglátta Marinót. De az is lehet, hogy megorrontotta. 
- Hé, Pete - kiáltotta Carson felvidulva. - Te tudsz valamit, öregfiú? Új egyenruha-viseletet 
vezettek be, és én nem tudok róla? 
- Anderson nyomozó - mondtam, miközben Anderson a lehet legtávolabb húzódott 
Marinótól. - Tudnom kell, ki dolgozik az eseten. És hol vannak a helyszínel k? És miért 
tartott ilyen sokáig, hogy a halottszállítók ideérjenek? 



- Ja. A fedett zsaruk így készülnek fel a bevetésre, f nök. Leveszik az egyenruhájukat - 
mondta Marino harsányan. 
Carson hangosan hahotázott. 
- És, Anderson nyomozó, miért nem láttuk magát odabent, amint bizonyítékokat gy jt, s 
minden lehetséges módon segíti a munkánkat? - szorongattam tovább Andersont. 
- Nem tartozom számadással magának - mondta egy vállrándítás kíséretében. 
- Hadd áruljak el valamit - mondtam olyan hangon, hogy kénytelen volt odafigyelni rám. - 
Egy holttest megtalálásakor pontosan nekem tartozik számadással. 
- ...lefogadom, hogy Bray-nek is sokszor le kellett vennie a ruháját. Miel tt a csúcsra 
emelkedett volna. Az ilyeneknek muszáj mindig felül lenniük - kacsintott Marino. 
Carson szemében kialudt a fény. Megint rosszkedv nek t nt. Elny tt volt az arca, mintha 
teljesen elfogyott volna az ereje. 
- Al? - Marino komolyra fordította a szót. - Mi az isten csodája folyik itt? Hogyhogy senki 
nem dugta ide az orrát a kis zsúrunkra? 
Egy fényes fekete Crown Victoria tartott a parkoló felé. 
- Na, mennem kell - mondta hirtelen Carson, de az arcára volt írva, hogy gondolatai egész 
máshol járnak. - Találkozzunk a kantinban. Most te jössz, te fizeted a sört. Emlékszel, amikor 
a Louisville elkalapálta a Charlotte-ot, és buktad a fogadást, öregfiú? 
Azzal Carson már ott sem volt, tudomást sem véve Andersonról, aki fölött, ez világosan 
kitetszett, semmilyen hatalma nem volt. 
- Hé, Anderson? - veregette hátba Marino a nyomozót. 
Andersonnak a lélegzete is elállt, szájára és orrára tapasztotta a kezét. 
- Szeret Carsonnak melózni? Klassz pasi, nem igaz? - mondta Marino. 
Anderson hátrálni kezdett, de Marino nem tágított. Még én is viszolyogtatónak találtam, 
ahogy ott állt b zl egyennadrágjában, mocskos gumikeszty jével és nejlonpapucsos 
cip jében. Reménytelenül piszkosfehér atlétatrikóján, ahol az öltések megadták

 

magukat 
hatalmas pocakjának, jókora lyukak éktelenkedtek. Annyira rámászott Andersonra, hogy azt 
hittem, mindjárt megcsókolja. 
- Maga b zlik! - Anderson szabadulni próbált. 
- Még mindig jobb, mint ha valakinek büdös a munka. 
- Menjen innen! 
De nem volt hajlandó. Anderson hol erre, hol arra próbált megugrani, de Marino 
mindannyiszor hegyként tornyosult eléje, végül nekiszorította egy halom Nyugat-Indiába tartó 
m trágyás zsáknak.

 

- Mégis mit képzel, mi a büdös francot csinál? - támadt rá Marino. - Találunk egy rohadó 
hullát egy áruszállító konténerben egy kurva nemzetközi kiköt ben, ahol az emberek fele még 
angolul sem ért, maga meg úgy dönt, hogy majd megoldja az esetet egy szem magában? 
Odakint a parkolóban pattogott a murva, a fekete Crown Victoria rákapcsolt. 
- Pályakezd Nyomozó kisasszony megkapja élete els esetét. És mit tesz isten, mindjárt 
felbukkan a helyszínen az állam vezet orvosszakért je, plusz néhány helikopter, 
tévéstábokkal megpakolva! 
- Fel fogom jelenteni az ügyészségen - kiabálta Anderson. - Letartóztatási parancsot fogok 
kérni maga ellen! 
- Mire föl? Hogy büdös vagyok? 
- Maga halott! 
- Nem. Az a fickó halott odabent. - Marino a konténerre mutatott. - A maga segge halott, ha 
ebben az esetben bármikor bíróság el tt kell tanúskodnia.

 

- Jöjjön már, Marino - mondtam. A Crown Victoria arcátlanul behajtott az elzárt dokk 
területére. 
- Hé! - Shaw a karját lengetve rohant az autó után. - Ott tilos parkolni! 



- Maga nem más, mint egy kiélt, semmirekell , tahó vesztes - vágta oda Anderson Marinónak, 
és elviharzott. 
Marino kifordítva lerántotta gumikeszty it, és cip orrával a másik sarkára taposva 
megszabadult kék szín m anyag cip véd it l. Fölemelte elkoszolódott fehér ingét a 
csíptet s nyakkend nél fogva, ami elengedte az anyagot, úgyhogy Marino megtaposta 
mindkett t, mintha tüzet akarna kioltani. Én csendesen összegy jtöttem a holmikat, és a 
sajátjaimmal együtt a veszélyes biológiai hulladékoknak fenntartott piros zsákba 
pottyantottam. 
- Befejezte végre? - kérdeztem Marinótól. 
- Még el se kezdtem - mondta Marino a Crown Victoria felé bámulva, melynek volánja mögül 
egyenruhás rend r kászálódott el .

 

Anderson oldalt megkerülte a raktárépületet, és siet s léptekkel az autó felé indult. Shaw is 
kapkodta a lábát, miközben a dokkmunkások figyel tekintetét l kísérve szembeötl jelenség, 
szikrázó váll-lapú egyenruhás n szállt ki a kocsi hátsó ülésér l. Körbenézett, és a világ 
visszanézett rá. Valaki füttyentett. Valaki más is. Aztán a kiköt ben olyan lárma kerekedett, 
mintha bírók tucatjai tiltakoznának az összes elképzelhet szabálytalanság ellen.

 

- Hadd találjam ki - mondtam Marinónak. - Bray.    
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A leveg megtelt a mohó legyek zümmögésével, hangerejüket egyre feljebb srófolta az id 
múlása és a meleg. A halottszállítók bevitték a hordágyat a raktárépületbe, és ott vártak rám. 
- H ha - mondta az egyik, savanyú képpel csóválva a fejét. - Atyavilág, atyavilág. 
- Tudom, tudom - mondtam, és tiszta keszty t és helyszínel csizmát húztam. - Majd megyek 
el re. Nem tart sokáig, ígérem.

 

- Részemr l tökéletes, ha maga akar bemenni els nek.

 

Bementem a konténerbe, k pedig követtek, óvatosan lépdelve, a hordágyat szorosan a 
derekuknál tartva, mint valami hordszéket. Nehezen lélegeztek a sebészmaszkok mögött. 
Mindketten öregek voltak és túlsúlyosak, és nem lett volna szabad többé nehéz holttesteket 
emelgetniük. 
- A lábszárnál és a lábfejnél fogják meg - adtam ki az ukázt. - De nagyon óvatosan, mert meg 
talál csúszni, és leszakad róla a b r. Amennyire lehet, próbálják a ruhát fogni.

 

Letették a hordágyat, és a halott férfi lába fölé hajoltak. 
- Atyavilág - dörmögte egyikük. Benyúltam kétfel l a hónalj alá. k megfogták a

 

bokákat. 
- Oké. Háromra emelünk - mondtam. - Egy, két, há... 
Kis híján elvesztették az egyensúlyukat. Szuszogva hátrálni kezdtek. A holttest ernyedt volt, 
mert a hullamerevség ahogy jött, úgy el is múlt. A hordágy közepére helyeztük, s egy lepelbe 
csavartuk a holttestet. Felhúztam a cipzárt a hullazsákon, és a halottszállítók távoztak 
kuncsaftjukkal, hogy a kisbuszon a hullaházba vigyék, ahol minden t lem telhet t megteszek 
majd, hogy szóra bírjam. 
- Francba! - hallottam az egyiküket. - Ezt nem tudják megfizetni. 
- Nekem mondod? 
Kimentem utánuk a raktárépületb l a ragyogó napfényre és a jó leveg re. Marino, továbbra is 
szutykos atlétatrikójában, a rakodóparton beszélgetett Andersonnal és Bray-jel. A 
gesztusaiból azt vettem ki, hogy Bray jelenlétében valamelyest visszafogta magát. Amikor 



közelebb értem, Bray rám függesztette tekintetét. Nem mutatkozott be, úgyhogy els re én sem 
nyújtottam kezet neki. 
- Dr. Scarpetta vagyok - mondtam. 
Semmitmondó tekintettel viszonozta üdvözlésemet, mintha fogalma sem volna arról, hogy ki 
vagyok, és mit keresek ott. 
- Azt hiszem, nem ártana, ha beszélnénk egymással mi ketten - tettem hozzá. 
- Mit mondott, ki maga? - kérdezte Bray. 
- Az isten szerelmére! - fakadt ki Marino, és rám nézett. - Baromi jól tudja, hogy ki maga. 
- Kapitány. - Bray hangja olyan volt, mint az ostorpattintás. 
Marino elhallgatott. Anderson is. 
- Virginia állam vezet igazságügyi orvosszakért je vagyok - közöltem Bray-jel azt, amit 
úgyis tudott. - Kay Scarpetta. 
Marino a szemét forgatta. Andersonnak megnyúlt a képe a sértettségt l és a féltékenységt l, 
amikor Bray intett, hogy húzódjunk félre a többiekt l. Kimentünk a rakpart szélére, ahol a 
fodrozódó iszapszürke hullámokat szinte mozdulatlanul megül Sirius tornyosult fölénk. 
- Annyira sajnálom, hogy els re nem ugrott be a neve - kezdte Bray. 
Nem szóltam semmit. 
- Faragatlanság volt t lem - folytatta. Csendben maradtam. 
- Már korábban sort kellett volna kerítenem rá, hogy megismerjük egymást. Annyira elfoglal a 
munkám. Viszont most itt vagyunk. És még jól is sült el a dolog. Tökéletes id zítés, 
mondhatni - elmosolyodott -, hogy ilyen körülmények között találkozunk. 
Diane Bray impozáns szépség volt, a haja fekete, arcvonásai tökéletesek. Az alakja 
lélegzetelállító. A dokkmunkások le sem tudták venni róla a szemüket. 
- Tudja - folytatta Bray ugyanabban a rendíthetetlen stílusban. - Van nekem ez a kis 
problémám. Marino kapitánynak én vagyok a felettese,  mégis úgy viselkedik, mintha 
magának dolgozna. 
- Képtelenség - szólaltam meg végre. 
Bray felsóhajtott. 
- Bray parancsnok, maga megfosztotta a várost a legtapasztaltabb, legtisztességesebb 
gyilkossági nyomozótól, aki valaha megfordult itt - mondtam. - Én már csak tudom. 
- Ebben biztos vagyok. 
- Mégis mit akar ezzel elérni? - kérdeztem. 
- Itt az ideje, hogy olyan nyomozókkal frissítsük az állományt, akik nem jönnek zavarba, ha 
be kell kapcsolniuk a számítógépet, vagy el kell küldeniük egy e-mailt. Tisztában van vele, 
hogy Marino még a szövegszerkeszt t sem tudja használni? Hogy még mindig két ujjal 
pötyög az írógépen? 
Nem tudtam elhinni, hogy ilyesmikkel jön nekem. 
- Arról az apró problémáról nem is beszélve, hogy Marino fejl désképtelen és nyakas, 
viselkedése szégyent hoz a testületre - mondta tovább Bray a magáét. 
Anderson közben odébbállt, egyedül hagyva Marinót az autónál, aki a karosszériának 
támaszkodva dohányzott. Karja és válla vaskos volt és sz r s, pocakja alá t rt nadrágja leesni 
készült. Abból, hogy nem volt hajlandó felénk nézni, tudtam, hogy megszégyenítették. 
- Miért nincsenek kint a helyszínel k? - kérdeztem Bray-t. 
Az egyik dokkmunkás oldalba bökte a másikat, és dudáló mozdulatot tett a melle el tt, Bray 
er s keblére utalva.

 

- És miért van itt maga? - toldottam meg a kérdést. 
- Azért, mert figyelmeztettek, hogy Marino is itt van - felelte. - Megtiltottam neki. Saját 
szememmel akartam látni, hogy ilyen nyíltan szembeszegül a parancsommal. 
- Marino azért van itt, mert valakinek itt kellett lennie. 



- Marino azért van itt, mert úgy tartotta kedve. - Bray rám függesztette a tekintetét. - És mert 
magának úgy tartotta a kedve. Ez a valódi ok, igaz-e, Scarpetta doktorn ? Marino a maga 
kedvenc nyomozója. Évek óta. 
Szeme olyan mélységekbe fúródott, ahová én magam se láttam be, és úgy t nt, Bray utat talál 
bels szentélyeimen át, és érti a magam köré vont falak jelentését. Tekintete átfogta arcomat 
és testemet, és nem voltam benne biztos, hogy magát hasonlítja-e ahhoz, amim nekem van, 
vagy felbecsül valamit, amit, ha úgy dönt, magáénak akarhat. 
- Hagyja békén Marinót - mondtam. - Maga meg akarja törni a gerincét. Err l szól ez az 
egész. Mert képtelen irányítani t.

 

- Marinót soha senki nem tudta irányítani - felelte Bray. - Ezért adták át nekem. 
- Átadták magának? 
- Anderson nyomozó friss munkaer . Isten a tanúm, a gyilkossági osztályra ráfér a frissítés. 
- Anderson nyomozó alulképzett, tapasztalatlan és gyáva - vágtam rá. 
- A maga hatalmas tapasztalatával igazán szárnya alá vehetne egy újoncot, Kay. 
- Az érdektelenségre nincs gyógymód. 
- Gyanítom, hogy Marino beszélte tele a fejét. A kapitány szerint senki nem elég képzett vagy 
tapasztalt vagy elhivatott annyira, hogy az  munkáját végezze.

 

Elegem volt ebb l a kutyakomédiából. Úgy helyezkedtem, hogy teljesen kiaknázzam a szél 
irányában bekövetkezett változást. Közelebb léptem Bray-hez, mert bele akartam ütni az orrát 
egy kis adag valóságba. 
- Soha többé ne tegyen ilyet velem, Bray parancsnok - mondtam. - Soha többé ne hívjon ki 
engem vagy bárkit az intézetb l egy helyszínre, hogy aztán a nyakunkba varrjon valami 
szerencsétlent, akinek büdös a munka. És ne szólítson Kay-nek. 
Bray ellépett b zölg közelségemb l, de láttam, hogy megrándul az arca.

 

- Egyszer ebédeljünk együtt - adta ki az utamat, és intett a sof rjének.

 

- Simmons? Mikorra van beütemezve a következ programom? - kérdezte, tekintetét a hajóra 
függesztve. Láthatólag élvezte a ráirányuló figyelmet. 
Bray-nek megvolt a maga csábos módja arra, ahogy a csíp jét tudta masszírozni vagy kezét 
egyennadrágja farzsebébe süllyesztve nyújtózkodott, illetve szórakozottan simogatta 
nyakkend jét cövekként meredez mellei között.

 

Simmons jókép férfi volt, a testére sem lehetett panasz, és amikor el húzott egy félbehajtott 
papírlapot, és belenézett, a papír megremegett a kezében. Bray közelebb lépett hozzá,  pedig 
megköszörülte a torkát. 
- Negyed háromra, f nök - mondta. 
- Lássuk csak. - Bray közelebb hajolt, a férfi karjához nyomakodott, és ráér sen olvasgatta a 
napi programot. - Ó, nem! Már megint az az idióta az iskolatanácsból! 
Simmons testhelyzetet váltott, verejtékcsepp görgött végig a halántékán. Szörnyen zavarban 
volt. 
- Telefonáljon neki, és mondja le - utasította Bray. 
- Parancs, f nök.

 

- Hát, nem is tudom. Talán inkább csak tegyük át máskorra. 
Elvette a programot Simmonstól, közben újra hozzátörleszkedett, mint valami bágyadt 
macska, én pedig meghökkenve láttam, micsoda düh villant át Anderson arcán. Útban a 
kocsim felé Marino csatlakozott hozzám. 
- Észrevette, hogy kelleti magát Bray? - kérdezte. 
- Lehet nem észrevenni? 
- Ne gondolja, hogy nem beszédtéma a kapitányságon. Én mondom magának, az a ribanc 
megmérgezi maga körül a leveg t.

 

- Mit lehet tudni róla? 



Marino vállat vont. - Nem volt férjnél, senki nem elég jó neki. Befolyásos n s pasasokkal 
dug, állítólag. Csak a hatalom érdekli, doki. A pletyka szerint  akar lenni a következ 
közbiztonsági miniszter, hogy a Nemzetközösség összes zsaruja az  csinos seggét 
csókolgassa. 
- Az nem történhet meg. 
- Ne legyen abban olyan biztos. Úgy hallom, Bray-nek magas pozíciókban vannak barátai, 
összeköttetései, többek között ezért is l csölték ránk. Ez a n forral valamit, az hétszentség. 
Az ilyen kígyók mindig forralnak valamit. 
Kimerülten és rosszkedv en felnyitottam a csomagtartót, a nap korábbi részében átélt 
megrázkódtatás olyan er vel tért vissza, hogy szinte nekitántorodtam a kocsinak. 
- Nem boncolja fel a pasast ma este, igaz? - kérdezte Marino. 
- De nem ám - motyogtam. - Az nem lenne tisztességes vele szemben. 
Marino kérd n rám nézett. Magamon éreztem a tekintetét, miközben megszabadultam a 
kezeslábasomtól és a cip mt l, és dupla nejlonzsákba dobtam a holmit.

 

- Marino, adjon már egy szálat a cigijéb l, legyen szíves.

 

- Nem hiszem el, hogy megint visszaszokik. 
- Abban a raktárban kábé ötvenmillió tonna dohány van. Az illat meghozta a kedvem. 
- Úgy látszik, nem ugyanazt szagoltuk. 
- Meséljen, mi folyik itt - mondtam. Tüzet adott. 
- Láthatta az el bb, hogy mi folyik itt. Bray biztos el is magyarázta.

 

- Igen, el. És nem értettem. Bray az egyenruhások f nöke, nem a nyomozóké. Azt mondja, 
maga irányíthatatlan, ezért  úgy döntött, maga veszi kézbe a problémát. Miért? Amikor 
idekerült, maga nem is az  részlegén volt. Miért foglalkozik annyit magával?

 

- Biztos tetszem neki. 
- Csak az lehet - mondtam. 
Marino kifújta a füstöt, mintha születésnapi gyertyákat akarna eloltani, és úgy nézett le a 
trikójára, 
mintha közben elfelejtette volna, hogy rajta van. Hatalmas, vaskos kezei még mindig 
hint porosak voltak a gumikeszty t l, és el ször magányosnak és legy zöttnek t nt, de aztán 
újra felöltötte cinikus és flegma arckifejezését. 
- Tudja - szólalt meg -, ha akarnék, visszavonulhatnék, és kábé negyven rongy nyugdíjat 
szakítanék évente. 
- Jöjjön át vacsorára, Marino. 
- Adja hozzá, amit biztonságtechnikai tanácsadással vagy mi a szösszel kereshetnék, és 
gyöngyéletem lenne. Nem kéne napról napra a szart lapátolnom itt, miközben mindenhonnan 
araszolnak el ezek a kis girnyó férgek, akik mindentudónak hiszik magukat.

 

- Megkértek, hogy hívjam meg magamhoz. 
- Ugyan ki? - kérdezte Marino gyanakodva. 
- Majd rájön, ha ott lesz. 
- Ezt meg hogy a francba kell érteni? - kérdezte fintorogva. 
- Az ég szerelmére, menjen, tusoljon le, és vegyen magára valamit, amit l nem ürül ki a 
város. Aztán jöjjön át. Fél hét körül. 
- Hát, ha nem vette volna észre, doki, ezen a héten háromtól tizenegyig dolgozom. Jöv héten 
tizenegyt l hétig. Én vagyok az új faszányos jár rparancsnok az egész városban, márpedig a 
jár rparancsnokra csak akkor van szükség, amikor a teljes parancsnoki állomány a tökét 
vakarja odahaza, vagyis este, éjszaka és hétvégén, magyarán, ami vacsorához ebben a büdös 
életben hozzájutok, azt a kocsimban lapátolom be. 
- Van adó-vev je - mondtam neki. - A városban lakom, úgyhogy nem kell elhagynia a 
szolgálati helyét. Jöjjön át, és ha elhívják valahova, hát elhívják valahova. 
Beültem a kocsimba, indítottam. 



- Nem tudom - mondta Marino. 
- Arra kértek, hogy... - kezdtem bele, már megint a könnyeimmel hadakozva. - Éppen fel 
akartam hívni, csak maga megel zött.

 
- Micsoda? Ennek semmi értelme. Ki kérte meg? Micsoda? Lucy a városban van? 
Marino láthatóan örült, hogy Lucy-nak eszébe jutott, mintha bizony ez lett volna a 
meghívásom mögött. 
- Bárcsak itt volna. Akkor látom fél hétkor? 
Marino a legyeket hessegetve tovább tétovázott, és közben borzalmas szagok érkeztek fel le.

 

- Marino, tényleg muszáj átjönnie - mondtam a torkomat köszörülve. - Nagyon fontos volna 
számomra. Személyes dolog, és nagyon fontos. 
Iszonyú nehéz volt ezt mondani neki. Nem hiszem, hogy korábban egyszer is mondtam volna 
neki, hogy személyes okból szükségem van rá. Az idejét se tudtam, mikor mondtam ilyesmit 
bárkinek, Bentont leszámítva. 
- Komolyan - tettem hozzá. 
Marino addig tvisztelt cip jével a cigarettacsikken, míg csak egy kis dohányfolt és papírdara 
maradt bel le. Megint rágyújtott, tekintete elrévedt.

 

- Tudja, doki, tényleg le kéne szoknom err l a vacakról. Meg a piáról. Mindegy, mi, csak 
ártson. Úgyhogy attól függ, mit f z - mondta.  
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Marino elt nt, hogy keressen valahol egy zuhanyozót, én pedig egészen megkönnyebbültem, 
mintha valami szörny rohamom lett volna, amely most alábbhagyott egy id re. Amikor 
leállítottam a kocsit a behajtómon, kiszedtem a csomagtartóból a nejlonzsákot a 
helyszíneléshez használt ruháimmal, és nekikezdtem a fert tlenítés szokásos, egész karrierem 
alatt változatlan rítusának. 
Bent a garázsban felszakítottam a szemeteszsákokat, és a cip vel együtt a mosószeres, 
fert tlenít szeres, lobogó forró vízzel megtöltött acélkádba pottyantottam ket. A kezeslábast 
bedobtam a mosógépbe, a cip t és a zsákokat körbekavartam egy hosszú nyel fakanállal, 
aztán tiszta vízben leöblítettem mindent. A fert tlenített zsákokat két tiszta zsákba zártam, 
azokat meg egy légmentesen záró dobozba. A lucskos edz cip egy polcra került, száradni.

 

Minden, ami rajtam volt, farmernadrágtól a fehérnem ig szintén ment a mosógépbe. Újabb 
adag mosópor és fert tlenít szer, én pedig meztelenül áttrappoltam a házamon, be a zuhany 
alá, ahol keményen lecsutakoltam magam Phisoderm-mel, egyetlen négyzetcentimétert sem 
hagyva ki, a fülek és az orr belsejét is beleértve, továbbá a körmök alatt, kézen és lábujjakon 
egyaránt, és fogat is mostam rögtön. 
Leültem a zuhanyfülke peremére, és hagytam, hogy a víz a nyakamat és a hátamat 
dögönyözze, és közben az járt a fejemben, ahogy Benton ujjai gyürkészték az izmaimat annak 
idején. Szétnyomta a göcsörtöket, ahogy  mondta mindig. Hiánya fantomfájdalomként 
hasított belém. Annyira átéreztem az emlékeimet, mintha azon frissiben keletkeztek volna, és 
azon t n dtem, mibe kerülne a múlt helyett ott élnem, ahol vagyok. A szomorúság nem 
engedett. Nem is engedhetett, mert az a veszteség elismerése lett volna. Magam is 
egyfolytában ezt mondtam a gyászoló családtagoknak és barátoknak. 
Olajzöld nadrágot húztam, papucscip t és kék csíkos inget, és Mozartot hallgattam a CD-
lejátszón. Meglocsoltam a virágokat, és lecsipkedtem az elhalt leveleket. Megcsüszköltem és 
helyére raktam mindent, amire ez ráfért, és eltüntettem szem el l mindent, ami a 
foglalkozásomra emlékeztetett. Felhívtam anyámat Miami-ben, mert tudtam, hogy a hétf este 
a bingózásé, és nem lesz otthon, úgyhogy megúszom egy üzenettel. Nem kapcsoltam be a 



híreket, mert nem akartam, hogy emlékeztessenek arra, amit kemény munkával épp csak 
lesikáltam magamról. 
Töltöttem magamnak egy dupla whiskyt, átsétáltam a dolgozószobámba, és villanyt 
gyújtottam. Végigfuttattam tekintem az orvosi és tudományos m vekkel, csillagászati 
szövegekkel és Britannica enciklopédiákkal, illetve a kertészkedést l a flórán és faunán, a 
rovarokon, sziklákon és ásványokon át egészen a szerszámokig mindent taglaló 
szakkönyvekkel telezsúfolt polcokon. Találtam egy francia szótárt, és az íróasztalomhoz 
vittem. A loup farkast jelentett, de a garou-val nem volt szerencsém. Törtem a fejemet, 
hogyan vághatnám ki magam a csávából, és kapva kaptam egy pofonegyszer terven.

 

A Le Petit France a város egyik legjobb étterme volt, és jóllehet hétf esténként zárva 
tartottak, a szakács és a felesége közeli ismer seim voltak. Felhívtam ket az otthoni 
számukon. A férfi szólt bele a telefonba, hangja szívélyes volt és meleg, mint mindig. 
- Sose látjuk erre újabban - mondta. - Mondogatjuk is az asszonnyal. 
- Nem nagyon járok el hazulról - válaszoltam. 
- Túl sokat dolgozik, Kay kisasszony. 
- Szükségem volna egy fordításra - mondtam. - A dolognak feltétlenül köztünk kell maradnia. 
Egy szót sem szólhat róla senkinek. 
- Mi sem természetesebb. 
- Mi az a loup-garou? 
- Kay kisasszony, magának nyilván rémálmai vannak újabban! - emelte fel a hangját 
álmélkodva. - Csak annak örülök, hogy nincs telihold! A loup-garou farkasembert jelent! 
Megcsörrent a kaputelefon. 
- Franciaországban több száz évvel ezel tt, ha valakir l azt hitték, hogy loup-garou, az bitófán 
végezte. Tudja, egy csomó esetet tartanak nyilván. 
Az órára néztem. Negyed hét volt. Marino el bb érkezett, én meg ott álltam készületlenül.

 

- Köszönöm - mondtam szakács barátomnak. - Ígérem, hogy hamarosan meglátogatom 
magukat. 
Megint megszólalt a cseng .

 

- Megyek már - mondtam a kaputelefonba. 
Kikapcsoltam a riasztót, és ajtót nyitottam Marinónak. Tiszta egyenruhát viselt, a haját 
csinosan megfésülte, és a kelleténél több arcszeszt fröcskölt a képére. 
- Kicsit jobban néz ki, mint amikor utoljára láttam - jegyeztem meg a konyha felé 
sétáltunkban. 
- Látom, felszámolta a kuplerájt - mondta, miközben átmentünk a nappalin. 
- Ideje volt - mondtam. 
Bementünk a konyhába, és Marino elfoglalta szokott, ablak melletti helyét az asztalnál. 
Kíváncsi tekintettel figyelt, ahogy fokhagymát és éleszt t vettem el a h t szekrényb l.

 

- Szóval, mi a menü? Szabad bagózni idebent? 
- Nem. 
- Maga bagózik. 
- Én itthon vagyok. 
- És ha kinyitnám az ablakot, és kifújnám? 
- Attól függ, merr l fúj a szél.

 

- Bekapcsolhatnánk a ventilátort a plafonon, hát ha az segít. Fokhagymaszagot érzek. 
- Arra gondoltam, süthetnénk pizzát a grillen. Paradicsompüré és liszt után kutatva 
konzervdobozokat és üvegeket lökdöstem félre a kamrában. 
- A két érme, amit találtunk, angol és német - mondta Marino. - Egy kétfontos meg egy német 
egymárkás. És itt kezd érdekes lenni a dolog. Egy kicsit tovább lógtam a kiköt ben, mint 
maga, ugye, zuhanyozás, miegyéb. És mellesleg ezek baromira nem vesztegették az id t, 



egyb l kipakoltak abból a konténerb l, és nekiláttak feltakarítani. Figyelje meg, úgy fogják 
eladni azokat a kamerákat, mintha semmi nem történt volna velük. 
Egy tálkában elkevertem fél csomag éleszt t meleg tejjel és mézzel, aztán a lisztért nyúltam.

 
- Olyan éhes vagyok, mint a rosseb. 
Hordozható adó-vev je az asztalon feltámasztva ontotta a kódolt üzeneteket és az egységek 
hívószámait. Marino lerántotta a nyakkend jét, és kicsatolta felszereléssel teleaggatott 
szolgálati derékövét. Nekiláttam a tésztadagasztásnak. 
- Majd' leszakad a derekam, doki - panaszolta. - Van fogalma, milyen érzés tíz kiló biszbaszt 
cipelni a csíp mön?

 

Szemlátomást jobb kedvre derülve figyelte, ahogy dolgozom. Szórtam a lisztet, dögönyöztem 
a tésztát a gyúródeszkán. 
- A loup-garou farkasembert jelent - jegyeztem meg. 
- Mi van? 
- Vérfarkasnak is hívják. 
- A rossebbe, utálom azokat a szarokat. 
- Nem is tudtam, hogy már találkozott velük. 
- Emlékszik, ahogy Lon Chaney-nek tiszta sz r lett a képe, mikor el jött a hold? A frászt 
hozta rám. Rocky bezzeg mindig a tévé el tt guvadt, ha a Sokk Színház ment, emlékszik?

 

Rocky Marino egyetlen gyermeke volt, egy fiú, akivel soha nem találkoztam. Tálba helyeztem 
és meleg, nedves konyharuhával letakartam a tésztát. 
- Hall fel le azért? - kérdeztem óvatosan. - És mi van a karácsonnyal? Akkor látják egymást? 
Marino idegesen leverte a hamut a cigarettájáról. - Azt legalább tudja, hogy hol lakik? - 
kérdeztem. 
- Igen - mondta Marino. - A szentségit, igen. 
- Úgy viselkedik, mintha egyáltalán nem kedvelné a fiát - mondtam. 
- Lehet, hogy nem is kedvelem. 
Egy kellemes vörösbort keresve végigfuttattam tekintetem a tárolóban lév palackokon. 
Marino beszippantotta a füstöt, aztán hangosan kieresztette. Most sem volt több 
mondanivalója Rocky-ról, mint azel tt bármikor.

 

- Egyik nap igazán mesélhetne a fiáról - mondtam, és kiöntöttem a paradicsompürét egy tálba. 
- Így is tud róla annyit, amennyit tudnia kell - válaszolta. 
- Maga szereti a fiát, Marino. 
- Most mondom, hogy nem szeretem. Bárcsak soha meg se született volna. Bárcsak soha ne is 
találkoztunk volna. 
Kibámult az ablakon az est sötétjébe fakuló hátsó kertre. Ebben a pillanatban úgy t nt, mintha 
egyáltalán nem ismerném Marinót. Egy idegen üldögélt a konyhámban, egy egyenruhás férfi, 
akinek a fiát sosem láttam, és nem is tudtam róla semmit. Amikor eléje tettem egy csésze 
kávét, Marino nem nézett a szemembe, és nem köszönte meg. 
- Egy kis mogyorót vagy ilyesmit? - kérdeztem. 
- A - mondta. - Épp azon gondolkodom, hogy diétázni kéne. 
- Ha csak gondolkodik, azzal nem jut el bbre. A tudomány már bizonyította a diéták 
hatékonyságát. 
- És fokhagymakoszorúval a nyakában fogja boncolni a halott farkasemberünket vagy mi? 
Tudja, akit megharap, az maga is farkasemberré változik. Kicsit olyan, mint az AIDS. 
- Egyáltalán nem olyan, mint az AIDS, és nem bánnám, ha leszállna err l az AIDS-témáról. 
- Gondolja, hogy a pofa saját maga írta azt a dobozra? 
- Nem áll módunkban feltételezni, hogy akár a doboz, akár a ráírt szöveg kapcsolatba hozható 
a halottal, Marino. 
- Jó utat, farkasember. Na ja, egyfolytában ilyen firkákat találni a videokamerás 
kartondobozokon. Különösen, ha egy hulla is van a közelben. 



- Térjünk vissza Bray-re, és a maga új divatdiktátumára - mondtam. - Kezdjük az elején. 
Mivel sikerült így belopnia magát Bray szívébe? 
- Kábé két héttel azután kezd dött, hogy Bray idekerült. Emlékszik arra az autoerotikus 
önakasztásra? 
- Igen. 
- Megjelenik Bray, és végigcsörtet az egész helyszínen, és elkezdi ugráltatni az embereket, 
mintha  lenne a nyomozó. Belelapozgat a pornómagazinokba, amikkel a pasas élvezkedett, 
amikor felkötötte magát a b rmaszkjában. Kérdéseket tesz fel a feleségnek.

 

- Nem semmi - mondtam. 
- Úgyhogy megkérem, hogy távozzon, merthogy útban van, és csak elszúrja a dolgokat, és 
másnap a csaj behívat az irodájába. Mondom, nyilván szánja-bánja a történteket, de err l nem 
szól egy árva szót se. Helyette arról kérdezget, hogy mit gondolok a nyomozati részlegr l.

 

Marino kortyolt a kávéjából, és elkevert benne még két teáskanál cukrot. 
- Igazság szerint láttam én, hogy nem igazán ez fúrja az oldalát - folytatta Marino. - Tudtam, 
hogy akar valamit. Nem  a nyomozók f nöke, akkor meg mi a rossebbért kérdezget a 
nyomozati részlegr l?

 

Töltöttem magamnak egy pohár bort. 
- És mit akart? - kérdeztem. 
- Magáról akart beszélni. Kismillió kérdést tett fel magáról, azt mondta, tudja, milyen régóta 
vagyunk, ahogy  mondta, "társak a b nben".

 

Ellen riztem a tésztát, aztán a szószt.

 

- Háttérinfókat kérdezgetett t lem. Hogy mit gondolnak magáról a zsaruk.

 

- Erre maga? 
- Elmondtam neki, hogy maga orvos, jogász és indián nagyf nök egy személyben, nagyobb az 
IQ-ja, mint a fizetésem, és hogy az összes zsaru szerelmes magába, a n ket is beleértve. És, 
lássuk csak, mi volt még? 
- Ennyi valószín leg b ven elég is volt.

 

- Bentonról kérdez sködött, meg hogy mi történt vele, és hogyan érintette ez a maga 
munkáját. 
Felforrt a vérem a düht l.

 

- Elkezdett Lucy-ról faggatózni. Hogy miért hagyta ott az FBI-t, és hogy nem azért-e, mert 
leszbikus. 
- Ez a n villámgyorsan ki fogja nálam húzni a gyufát - mondtam. 
- Azt mondtam neki, Lucy azért távozott az Irodától, mert a NASA rhajóst akart csinálni 
bel le - folytatta Marino. - Viszont amikor beszállt az rprogramba, úgy döntött, hogy a 
helikoptervezetés jobban fekszik neki, és jelentkezett pilótának az ADTI-hez. Bray azt akarta, 
hogy szóljak neki, amikor Lucy legközelebb a városban jár, hogy szervezzek találkozót 
kettejüknek, mert esetleg Bray idecsábítaná Lucy-t a rend rséghez. Mondtam neki, hogy ez 
olyan volna, mint megkérni Billie Jean Kinget, hogy állna be labdaszed nek. A történet vége? 
Nem mondtam Bray-nek semmit, kivéve, hogy nem vagyok a francos titkárn je. Egy héttel 
kés bb visszavágtak az egyenruhások közé.

 

Olyan érzéssel nyúltam a cigarettásdobozomért, mint valami kábítószeres. Marino és én 
ugyanazon a hamutartón megosztozva dohányoztunk a házamban, némán és csalódottan. 
Próbáltam nem engedni a gy löletnek.

 

- Szerintem Bray egyszer en féltékeny magára, doki, de oltári mód - mondta végül Marino. - 
A nagy bombázó lejön a f városból, és másról se hall, csak a csodálatos Scarpetta 
doktorn r l. Plusz élvezi, hogy szétválasztott minket kett nket. Fejébe szállt t le a hatalmi 
mámor a ribancnak. 
Marino elnyomta a cigarettát a hamutartóban. 



- Most el ször nem dolgozunk együtt, mióta maga ideköltözött - mondta, amikor az este 
folyamán másodszor is megszólalt a kaputelefon. 
- Ez meg ki a rosseb? - méltatlankodott Marino. - Még valakit meghívott, és nekem nem is 
szólt? 
Felálltam, és az Aiphone képerny jére néztem a konyhafalon. Hitetlenkedve bámultam a 
bejárati kamera által szolgáltatott képet. 
- Csípjen meg - mondtam.   
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Lucy és Jo olyanok voltak, mint egy-egy látomás, két testet öltött jelenés, melyek sehogy sem 
lehettek hús-vér lények. Sz k nyolc órával korábban mindketten Miami utcáin furikáztak. 
Most meg itt voltak a karjaimban. 
- Nem is tudom, mit mondjak - mondtam el legalább ötször, miközben ledobálták 
sporttáskáikat a padlóra. 
- Hát itt meg mi a hétszentség folyik? - csapott le ránk bömbölve Marino a nappaliban. - Te 
mit keresel itt? - vonta kérd re Lucy-t, mintha unokahúgom rossz fát tett volna a t zre.

 

Marino soha nem tudta kimutatni az érzelmeit normális módon. Minél jobban örült Lucy-nak, 
annál harapósabb és rosszmájúbb hangot ütött meg. 
- Hát már ott is kiadták az utadat? - kérdezte. 
- Mire öltöztél be, mindenszentekre? - vágott vissza Lucy ugyanolyan hangosan, Marino 
ingujját rángatva. - Kínodban már így akarod elhitetni velünk, hogy igazi zsaru vagy? 
- Marino - mondtam, ahogy beléptünk a konyhába. - Azt hiszem, még nem ismeri Jo Sanderst. 
- Nem hát - mondta Marino. 
- Már beszéltem róla magának. 
Marino szenvtelen pillantást vetett Jóra. Jo Sanders sportos testalkatú, platinasz ke lány volt, 
sötétkék szemmel, és láttam, hogy Marino csinosnak találja. 
- Pontosan tudja, ki vagy - mondtam Jónak. - Nem direkt gorombáskodik. Mindig ilyen. 
- Dolgozik? - kérdezte Marino, és kihalászta kihunyóban lév cigarettáját a hamutartóból, 
hogy még egy utolsót szippantson bel le.

 

- Csak ha nincs más választásom - felelte Jo. 
- És mit? 
- Black Hawk helikopterekkel jár rözünk. Kábítószer-razziák. Semmi különös. 
- Nehogy azt mondja, hogy ugyanannál a bevetési részlegnél vannak, maga meg Lucy, 
odalent, Dél-Amerikában. 
- Jo a kábítószer-hivatalnál van - szólt közbe Lucy. 
- Nem rizsa? - mondta Jónak Marino. - Valahogy nyiszlettnek t nik ahhoz, hogy káhás 
legyen. 
- Létszámhiánnyal küzdenek - felelte Jo. 
Marino kinyitotta a h t t, és addig rendezkedett, míg talált egy üveg Red Stripe sört. Lekapta 
róla a kupakot, és meghúzta. 
- Mindenki a ház vendége - kiáltotta. 
- Marino - szóltam rá. - Mit csinál? Szolgálatban van. 
- Már nem. Mindjárt megmutatom. 
Lecsapta az üveget az asztalra, és tárcsázott. - Mann, azt akartam, hogy tudd - mondta a 
telefonba. - Igen, igen. Figyelj, nem vicc. Ritka szarul érzem magam. Gondolod, hogy be 
tudnál ugrani helyettem ma este? Hálás köszönet. 



Marino ránk kacsintott. Megszakította a vonalat, lenyomta a kihangosító gombot a telefonon, 
és megint tárcsázott. Els re felvették.

 
- Bray - jelentette be Diane Bray parancsnokhelyettes az összes jelenlév nek a konyhámban.

 
- Bray parancsnokhelyettes, itt Marino - mondta Marino egy szörny séges kórban haldokló 
ember hangján. - Tényleg nagyon sajnálom, hogy otthon zargatom. 
- Néma csend volt a válasz, mivel Marino azonnal és készakarva felb szítette közvetlen 
felettesét azáltal, hogy "parancsnokhelyettes"-nek szólította. A protokoll szerint a 
parancsnokhelyettesek megszólítása mindig "parancsnok" volt, a parancsnoké pedig 
"ezredes". Marino azzal sem szerzett jó pontokat, hogy otthon hívta fel Bray-t. 
- Mit akar? - kérdezte Bray kurtán. 
- Oltári rosszul vagyok - hörögte Marino. - Hányás, láz, az egész istennyila. Muszáj beteget 
jelentenem és ágyba bújnom. 
- Amikor pár órája láttam, még makkegészséges volt. 
- Úgy látszik, ez ilyen hirtelen lefolyású. Remélem, nem kaptam el valami bacilust... 
Gyorsan lefirkantottam a Streptococcus és Clostridia szavakat egy jegyzettömbre. 
- ...tudja, mint az a sztreptokókusz vagy Kloszter Ida, kint a helyszínen. Az orvos, akit 
felhívtam, figyelmeztetett is, hogy ilyen szoros közelségbe kerülni egy holttesttel... 
- Mikor jár le a szolgálata? - szakította félbe Bray. 
- Tizenegykor. 
Lucy, Jo és én kivörösödött arccal fuldokoltunk a visszafojtott nevetést l.

 

- Nem valószín , hogy ilyen kés este másik jár rparancsnokot tudnék keríteni maga helyett - 
mondta Bray hidegen. 
- Már szóltam is Mann hadnagynak a harmadik körzetben.  hajlandó beugrani arra a kis 
id re - világosította fel Marino Bray-t, miközben egészsége vészes hanyatlásnak indult. 
- El bb is értesíthetett volna! - csattant fel Bray. 
- Abban reménykedtem, hogy kihúzom valahogy, Bray parancsnokhelyettes. 
- Menjen haza. Holnap jelentkezzen az irodámban. 
- Természetesen, Bray parancsnokhelyettes, ha elég jól leszek, feltétlenül beugrok. Addig is 
vigyázzon magára. Nehogy maga is elkapja, amit én. 
Bray letette. 
- Egyem a szívedet - mondta Marino, és kitört a nevetés. 
- Úristen, nem csoda - mondta Jo, amikor végre megint meg tudott szólalni. - Úgy hallom, ez 
a n közutálatnak örvend.

 

- Hol hall maga ilyeneket? - ráncolta Marino a homlokát. - Már Miami-ben is Bray a téma? 
- Itt n ttem fel. Az Old Millen, a Three Chopt mellett, nem messze a Richmondi Egyetemt l.

 

- Az apja ott tanított? - kérdezte Marino. 
- Az apám baptista lelkész. 
- Ó. Mókás lehet. 
- Igaz is - szólt közbe Lucy -, fura belegondolni, hogy Jo itt n tt fel, mégis Miami-ben 
találkoztunk el ször. Szóval, mit akarsz kezdeni Bray-jel? 
- Semmit - mondta Marino. Kiitta a sört az üvegb l, és benyúlt a h t szekrénybe a 
következ ért.

 

- Hát én biztos nem hagynám annyiban - mondta Lucy hatalmas önbizalommal. 
- Tudod, az ember addig agyal ilyesmiken, míg fiatal - jegyezte meg Marino. - Igazság, 
jogállam, amerikai álom. Várd meg, míg olyan öreg leszel, mint én. 
- Soha nem leszek olyan öreg, mint te. 
- Lucy azt mondta, maga nyomozó - szólította meg Jo Marinót. - Hogyhogy mégis így van 
felöltözve? 
- Esti mese, gyerekek - mondta Marino. - Akar a térdemre ülni? 
- Hadd tippeljek. Kiborított valakit. Talán éppen Bray-t? 



- A fináncoknál tanult meg ilyen következtetéseket levonni, vagy csak szokatlanul okos 
tetszik lenni így a feln ttkor küszöbén?

 
Lucy tekintetét l kísérve gombát, zöldpaprikát és hagymát szeleteltem, és kis darabkákat 
tördeltem a fölözetlen tejb l készült mozzarellából. Végül sikerült elérnie, hogy a szemébe 
nézzek. 
- Rögtön azután, hogy reggel felhívtál, telefonált Lord szenátor - mondta halkan. - Amit l az 
egész bevetési osztály kisebbfajta sokkot kapott, ha szabad hozzátennem. 
- Gondolom. 
- Azt mondta, azonnal üljek repül re és jöjjek ide...

 

- Ha rám is ennyire hallgattál volna. - Megint kezdtem szétesni belül. 
- És hogy szükséged van rám. 
- El nem mondhatom neked, mennyire örülök, hogy... - Elcsuklott a hangom, ahogy 
visszahullottam abba a fagyos, sötét verembe. 
- Nekem miért nem mondtad el, hogy szükséged van rám? 
- Nem akartam zavarogni. Tudom, mennyire elfoglalt vagy odalent. És nem úgy t nt, mintha 
volna kedved beszélgetni. 
- Csak ennyit kellett volna mondanod: szükségem van rád. 
- Mobilról beszéltél. 
- Látni akarom a levelet - mondta.  
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A vágódeszkára tettem a kést, és megtöröltem a kezemet. Lucy-ra emeltem a szemem, és  
meglátta benne a fájdalmat és a félelmet. 
- Kettesben akarom elolvasni veled - szólalt meg. Bólintottam, és visszavonultunk a 
hálószobámba, ahol el vettem a levelet a széfb l. Ahogy leültünk az ágyam szélére, 
észrevettem, hogy Lucy jobb nadrágszára alól kikandikál a 232-es Sig-Sauer pisztoly 
bokatokja. Önkéntelenül elmosolyodtam, mert eszembe jutott, mit mondana Benton. Persze 
hogy a fejét csóválná. Persze hogy belekezdene valami olyan agyament, áltudományos 
fejtegetésbe, hogy a végén kifeküdnénk a nevetést l.

 

De nála a humor sosem volt öncélú. Az elém táruló látvány komorabb, vészjóslóbb oldala is 
tudatosult bennem. Lucy világéletében buzgó híve volt az önvédelemnek. Benton halála óta 
azonban a buzgóság vakbuzgósággá fajult. 
- Bent vagyunk a házban - mondtam neki. - Miért nem pihenteted a bokádat? 
- Az egyetlen módja, hogy megszokd ezeknek a holmiknak a viselését, ha sokat viseled ket - 
felelte. - Különösen a rozsdamentes acélból valókat. Azok sokkal nehezebbek. 
- Akkor miért hordasz rozsdamentes acélt? 
- Jobban szeretem. Plusz odalent az a nagy páratartalom meg a sós víz. 
- Lucy, meddig akarod még ezt a fedett ügynökösködést csinálni? - bukott ki bel lem.

 

- Kay néni. - Lucy a szemembe nézett, és a vállamra tette a kezét. - Ne kezdjük újra. 
- Én csak... 
- Tudom. Te csak nem akarsz t lem is ilyen levelet kapni egy nap. 
Rezzenéstelen kézzel tartotta a krémszín papírlapot.

 

- Ne mondj ilyet - mondtam elborzadva. 
- És én sem akarok t led - f zte hozzá.

 

Benton szavai ugyanolyan mellbevágóak és elevenek voltak, mint ma reggel, amikor Lord 
szenátor révén eljutottak hozzám, és újra hallottam Benton hangját. Láttam az arcát és a 
szeretetet a szemében. Lucy igen lassan olvasott. Amikor végzett, kis ideig nem tudott 
megszólalni. 



Aztán így szólt: - Soha az életben ne küldj nekem ilyesmit. Nem akarom, hogy valaha is 
dolgom legyen ilyesmivel. 
Fájdalomtól és düht l reszketett a hangja.

 
- Mire jó az egész? Hogy újra felszaggassuk valakiben a sebeket? - mondta, és felkelt az 
ágyról. 
- Lucy, tudod, hogy Benton mit akart vele. - Letöröltem a könnyeit, és átöleltem. - Mélyen 
legbelül tudod. 
Kivittem a levelet a konyhába, és Marino és Jo is elolvasta. Marino reakciója az volt, hogy 
kibámult az ablakon az éjszakába, két hatalmas keze apatikusan az ölében. Jóé az, hogy 
felállt, és úgy gyelgett a helyiségben, mint aki nem biztos benne, merre menjen. 
- Azt hiszem, tényleg el kell mennem. - Ezt még egyszer megismételte, de leszavaztuk. - 
Benton azt akarta, hogy ti hárman legyetek itt. Azt hiszem, én fölösleges vagyok. 
- Ha ismert volna, Benton is azt akarta volna, hogy itt legyél - mondtam. 
- Senki nem megy sehová - mondta Marino a  gyanúsítottakkal teli szobába lép zsaru 
hangján. - Együtt kezdtük, együtt fejezzük be. A francba is. - Felállt az asztaltól, és 
megdörgölte tenyerével az arcát. 
- Azért nem bánnám, ha Benton nem tett volna ilyet. - Rám nézett. - Maga tenne velem ilyet, 
doki? Mert ha csak megfordult is a fejében, most mondom, hogy rögtön felejtse el. Nekem ne 
üzengessen a kriptából a halála után. 
- Tegyük fel sülni a pizzát - mondtam. 
Kimentünk a teraszra, leveregettem a lisztet az egyik kinyújtott tésztáról, és a grillre tettem. A 
tetejét leöntöttem szósszal, megszórtam hús- és zöldségdarabkákkal és sajttal. Marino, Lucy 
és Jo csak ültek a vas hintaszékekben, mert nem engedtem, hogy segítsenek. Próbáltak életben 
tartani valamiféle társalgást, de senkiben nem buzgott a beszélgethetnék. Olívaolajat 
csöpögtettem a pizzára, óvatosan, nehogy felcsapjon a láng. 
- Szerintem Benton nem azért hozta így össze magukat, hogy itt szomorkodjanak - szólalt 
meg végül Jo. 
- Én nem szomorkodok - mondta Marino. 
- Dehogynem - ellenkezett Lucy. 
- Ugyan miért szomorkodnék, okostóbiás? 
- Mindenért. 
- Én legalább nem félek kimondani, hogy hiányzik Benton. 
Lucy hitetlenkedve meredt rá. A pengeváltás máris vért fakasztott. 
- Nem tudom elhinni, hogy azt mondtad, amit - szólalt meg Lucy. 
- Hidd csak el. Benton az egyetlen apafigura, akihez ebben a büdös életben szerencséd volt, 
mégse hallom soha, hogy azt mondanád, hiányzik. És miért? Mert még ma is azt hiszed, hogy 
te tehetsz a haláláról, igaz? 
- Valami bajod van, Pete? 
- És tudod, mit, Lucy Farinelli ügynök? - Marinót nem lehetett leállítani. - Nem te tehetsz 
róla. Az a mocsadék Carrie Grethen tehet róla, és akárhányszor lövöd szitává a piszkos 
ribancot, soha nem lesz eléggé halott, hogy neked is megfeleljen. Így m ködnek a dolgok, 
amikor ennyire gy lölsz valakit.

 

- És te nem gy lölöd Grethent? - lendült ellentámadásba Lucy. 
- Nem a rossebet. - Marino felhajtotta a sörét. - Jobban gy lölöm, mint te.

 

- Nem hiszem, hogy Benton terve úgy szólt volna, hogy összejövünk, és arról beszélgetünk, 
mennyire gy löljük Grethent vagy bárki mást - mondtam. 
- Miért, maga hogyan kezeli a dolgot, Scarpetta doktorn ? - kérdezte Jo. 
- Nem bánnám, ha Kay-nek szólítanál. - Ezt már számtalanszor elmondtam neki. - Megyek 
tovább. Ez minden, amit tehetek. 



Szavaim még a saját fülemben is banálisnak hatottak. Jo közelebb hajolt a grill fényében, és 
úgy nézett rám, mintha minden kérdésre tudnám a választ, amit az életében valaha feltett. 
- De hogyan megy tovább? - kérdezte. - Hogyan mennek tovább az emberek? Mindennap egy 
csomó rossz dologgal találkozunk, de mindig a másik oldalról. Nem velünk történik meg. 
Miután becsuktuk az ajtót, nem nekünk kell nézegetnünk a foltot a padlón, ahol valakinek 
meger szakolták és késsel halálra szurkálták a feleségét, vagy egy férjnek kiloccsantották az 
agyvelejét. Abban ringatjuk magunkat, hogy csak eseteken dolgozunk, de mi magunk soha 
nem válunk esetekké. De maga jobban tudja. 
Továbbra is a grill fényébe hajolva elhallgatott. A t z egy olyan arcra vetette árnyait, mely 
túlságosan fiatal és tiszta volt ahhoz, hogy tulajdonosát ennyi kérdés feszítse. 
- Hogyan megy tovább? - kérdezte megint. 
- Az emberi lélek nagyon szívós. - Nem tudtam, mi mást mondhatnék. 
- Hát, én félek - mondta Jo. - Egyfolytában az jár a fejemben, mit csinálnék, ha Lucy-val 
történik valami. 
- Semmi nem fog történni velem - mondta Lucy. Azzal felállt, és csókot nyomott Jo feje 
búbjára. Jo átölelte, és ha a kapcsolatuk természetére utaló egyértelm gesztus újdonság volt 
is Marinónak, nem adta jelét, és nem úgy festett, mint akit érdekel. Lucy tízéves volt, amikor 
megismerkedett Marinóval, és a férfi hatása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Lucy a 
rendvédelemnél helyezkedett el. Marino megtanította l ni. Magával vitte szolgálatba a 
jár rautóban, és még azt is megengedte neki, hogy az egyik csodajárgányát vezesse.

 

Amikor el ször rájött, hogy Lucy nem a férfiakhoz vonzódik, Marino dühödt erkölcscs sz 
módjára reagált, valószín leg attól való félelmében, hogy befolyása azon az egy téren is 
kevésnek bizonyult, mely az  értékrendjében a legtöbbet számított. Valószín leg még az is 
megfordult a fejében, nem  hibázott-e valami módon. Ez hosszú évekkel korábban történt. 
Közben már az idejét is elfelejtettem, amikor Marino utoljára korlátolt megjegyzésekkel 
illette unokahúgom nemi orientációját. 
- De maga mindennap a halál közelében végzi a munkáját - makacskodott Jo szelíden. - Nem 
emlékezteti ez... arra, hogy mi történt, amikor látja, hogy valaki mással is megtörténik? Úgy 
értem, tudja, én csak azt szeretném, hogy ne féljek annyira a haláltól. 
- Nincs rá varázsreceptem - mondtam, és felálltam. - Kivéve, hogy az ember megtanulja, hogy 
nem szabad túl sokat gondolkozni. 
Benyúltam egy jókora spatulával a buborékokat fújó pizza alá. 
- Az illata jó - mondta Marino aggodalmas képpel. - Gondolja, hogy elég lesz? 
Sütöttem egy másodikat, és aztán egy harmadikat is, és begyújtottam a kandallóba, és ültünk a 
sötétbe borult nappaliban. Marino sörözött tovább, Lucy, Jo meg én üde és kristálytiszta fehér 
burgundit kortyolgattunk. 
- Lehet, hogy keresned kéne magadnak valakit - szólalt meg Lucy, az arcán táncot jártak az 
árnyékok és a t z visszfénye.

 

- A francba! - tört ki Marino. - Mi a rosseb ez hirtelen? A Várom a párom? Esetleg ha a 
nagynénéd ilyen személyes dolgokról akar beszélgetni veled, majd szól. Nem kell 
belekotnyeleskedni. Nem szép dolog. 
- Az élet se mindig szép - mondta Lucy. - Különben is, mit érdekel az téged, ha Kay néni 
társat keres magának? 
Jo némán bámult a lángokba. Kezdett elegem lenni. Eszembe jutott, hogy nem jártam volna-e 
jobban, ha egyedül töltöm az estét. Még Bentonnak sem volt igaza mindig mindenben. 
- Emlékszel, amikor Doris otthagyott? - folytatta Lucy. - Mi lett volna, ha az emberek nem 
kérdezgetnek folyton? Ha senki nem tör dött volna vele, hogy mihez kezdesz, vagy hogy ne 
zuhanj magadba? Magadtól biztos nem lettél volna olyan közlékeny. Ugyanez vonatkozik az 
összes idiótára, akikkel azóta randiztál. Ahányszor valaki nem jött be, a barátaidnak kellett 
bevetni magukat, és harapófogóval kiszedni bel led, hogy mi volt.

 



Marino olyan er vel csapta le a sörösüveget a kandallóra, hogy attól féltem, eltörik a k .

 
- Igazán ben hetne már a fejed lágya - mondta Marino. - Harmincéves korodban is ilyen 
istenverte, nagyszájú kölyök akarsz lenni? Hozok még egy sört. 
Kimasírozott a szobából. 
- És hadd mondjak el még valamit - vetette hátra Marino. - Csak mert helikoptereken 
röpködsz és számítógépeket programozol és konditerembe jársz meg csinálod az összes többi 
szarságot, amit csinálsz, még nem jelenti azt, hogy különb vagy, mint én! 
- Soha nem mondtam, hogy különb vagyok, mint te! - kiáltotta utána Lucy. 
- Egy francos frászt nem! - érkezett Marino hangja a konyhából. 
- Közted és köztem az a különbség, hogy én azt csinálok az életben, amit akarok - kiáltotta 
Lucy. - Nem fogadok el korlátokat. 
- Rohadtul beképzelt vagy, ügynök kisasszony. 
- Na, végre kibújt a szög a zsákból - mondta Lucy. Marino sört kortyolva megjelent a 
nappaliban. - Én szövetségi nyomozó vagyok, nagypályás gengszterekre vadászom a világ 
nagyvárosaiban. Te pedig éjt nappallá téve egyenruhában bébiszitterkedsz egy csomó zsaru 
mellett. 
- És azért szereted a fegyvert, mert szeretnéd, ha fütykösöd volna. 
- És akkor mi lennék? Háromlábú? 
- Ennyi - kiáltottam fel. - Elég! Ti ketten szégyelljétek magatokat. Ilyesmit m velni... éppen 
most... 
A hangom szilánkokra hasadt, és könnyek csípték a szememet. Feltett szándékom volt, hogy 
még egyszer nem veszítem el az önuralmam, és elborzadva láttam, hogy a legjobb úton 
vagyok afelé. Elfordítottam róluk a tekintetem. Súlyos volt a csend, pukkogott a t z. Marino 
felkelt, és kinyitotta a kandalló üvegajtaját. Összetúrta a parazsat a piszkavassal, belökött egy 
fahasábot.  
- Utálom a karácsonyt- szólalt meg Lucy.   
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Másnap reggel Lucy és Jo repül járata korán indult, és irattáskával a kézben kikísértem ket a 
házból, mert nem bírtam volna elviselni az ajtócsukódással rám záródó ürességet. Tudtam, 
hogy borzalmas napom lesz. 
- Bárcsak ne kellene még mennetek - mondtam. - De, gondolom, Miami nem is élné túl, ha 
még egy napot itt maradnátok velem. 
- Miami-nek valószín leg mindenképpen befellegzett - mondta Lucy. - De minket mégiscsak 
ezért fizetnek, hogy megvívjuk a vesztes csatákat. Kicsit mint Richmondban, ha belegondolsz. 
Jézus, de ramatyul vagyok. 
A két lány koszos farmernadrágot és gy rött inget viselt, és a reggeli toalettjük abból állt, 
hogy bezselézték a hajukat. Mindhárman kimerültek voltunk és másnaposak, ahogy ott 
ácsorogtunk a behajtómon. Az autófényszórók és az utcalámpák kialudtak, az ég 
hamvaskékbe váltott. Csak az alakokat, a fényl szemeket és a fehéren gomolygó 
lélegzetünket láttuk egymásból. Hideg volt. Az autóinkon a dér, mint valami csipketerít .

 

- De a százhatvanötösöket azért el bb még elintézzük - adta a nagyot Lucy. - Már alig várom. 
- A kiket intéztek el? - kérdeztem. 
- A szemétláda fegyverkeresked ket, akiknek a nyomában vagyunk. Emlékszel, meséltem, 
azért hívjuk ket így, mert a kedvenc l szerük a százhatvanöt gránumos Speer Gold Dot. 
Igazi csemege, ínyenceknek. Ez meg a többi csodakütyü -  AR-15-ösök, 223-as kaliber 



gépfegyverek, full automata orosz meg kínai csúzlik -, minden, amit a föld nyüves alfelér l, 
Brazíliából, Venezuelából, Kolumbiából meg Puerto Ricóból behoznak. 
A dologban az a pláne, hogy a cucc egy részét kis tételekben csempészik be konténerszállító 
hajókon, a tulajdonosok tudta nélkül - folytatta Lucy. - Vegyük a Los Angeles-i kiköt t. 
Másfél percenként kiraknak egy konténert. Nincs az az isten, hogy mindet át lehessen kutatni. 
- Világos. - Hasogatott a fejem. 
- Tényleg hízelg , hogy bennünket állítottak erre az ügyre - f zte hozzá szárazon Jo. - Két 
hónappal ezel tt egy panamai pofa hullája került el az egyik dél-floridai csatornából. Amikor 
felboncolták a pasast, akit végül összefüggésbe hoztak ezzel a b nszövetkezettel, a nyelvét a 
gyomrában találták meg, mert honfitársai levágták és megetették vele. 
- Nem vagyok benne biztos, hogy végig akarom hallgatni ezt - mondtam. A méreg lassan újra 
beszüremkedett az agyamba. 
- Én Terry vagyok - avatott be Lucy. -  Brandy. - Jóra mosolygott. - Két tutajos buksza, akik 
nem igazán jutottak el a diplomaosztóig, de hát kell is nekünk a diploma, mikor dugással és 
drogozással töltött napjaink során így is egy halom tuti címre teszünk szert, ahol érdemes 
szétnézni értéktárgyak után. Összemelegedtünk két százhatvanötössel, akik a náluk 
gyengébbeket veszik le fegyverekre, készpénzre meg kábítószerre. Most szállítottunk nekik 
egy Fisher-szigeti palit, akinek annyi fegyvere van, hogy saját boltot nyithatna, és annyi 
kokainja, hogy egy kurva sípályát beteríthetne vele. 
Ki nem állhattam, hogy ilyen hangon beszél velem. 
- Persze az áldozat is fedett nyomozó - beszélt tovább Lucy, miközben a nagy, fekete varjak 
fülsért károgásba kezdtek, és fények gyúltak az utca túloldalán.

 

Észrevettem, hogy gyertyák vannak az ablakokban és magyalkoszorúk az ajtókon. Kevesebb 
mint három hét múlva karácsony, és nekem eddig gyakorlatilag eszembe se jutott. Lucy 
el vette farzsebéb l

 

a tárcáját, és megmutatta a jogosítványát. A fénykép  volt, de semmi 
más nem stimmelt. 
- Terry Jennifer Davis - olvasta fel. - Huszonöt éves fehér n , egy-hatvan magas, ötvenkét 
kiló. Tök fura valaki más b rébe bújni. Látnod kellene, hogy felszereltek odalent Miami-ben. 
Vagány kis vityillóm van South Beachen, és egy V-12-es Benz sportkocsim, amit Sao 
Paulóban foglaltak le kábítószer razzián. És látnod kéne a Glockomat. Gy jt nek való darab. 
Negyvenes kaliber, rozsdamentes acél szán, tenyérbe ill . Ha láttál édeset. 
Lassan fojtogatni kezdett a méreg. A szemem mögé bíbor fény vetült, kezem-lábam zsibbadt. 
- Lucy, mi lenne, ha abbahagynád a fesztivált? - mondta Jo, aki érzékelte, milyen hatással van 
rám ez az egész. - Ez olyan, mintha te néznéd a nénikédet boncolás közben. Nem biztos, hogy 
kíváncsi rá, világos? 
- Kay néni hagyta, hogy nézzem boncolás közben - folytatta a dicsekvést Lucy. - Talán 
féltucatszor is. 
Most már Jo is kezdett kijönni a béket résb l.

 

- Rend r-akadémiai bemutató boncolás. - Lucy vállat vont. - Ne gondolj baltás 
gyilkosságokra. 
Megdöbbentett az érzéketlensége. Úgy beszélt, mintha éttermekr l volna szó.

 

- Leginkább természetes úton meghalt emberek, illetve öngyilkosok. A család az anatómiai 
tanszéknek adományozta a holttestüket. 
Szavai mérges gázként lengtek körül. 
- Úgy látszik, nem izgatta ket, hogy Tim bácsit vagy Beth nénit egy csomó zsaru szeme 
láttára feltrancsírozzák. A legtöbb családnak amúgy sem telik temetésre, így még esetleg némi 
pénzt is kaphattak a holttestért, nem igaz, Kay néni? 
- Nem, nem igaz, és a családok által tudományos célokra felajánlott holttesteken nem végzünk 
bemutató boncolást - mondtam felháborodva. - Az isten szerelmére, mi bajod? - támadtam 
neki. 



Kopasz fák meredeztek a borús ég felé, két Cadillac hajtott el mellettünk. Éreztem, hogy az 
emberek megbámulnak bennünket. 
- Remélem, nem szánod állandó m sorszámnak ezt a h zöngést, Lucy - vágtam hideg 
szavaimat unokahúgom arcába. - Mert akkor is elég ostobán hangzik, amikor tudatlan, csökött 
agyú emberek csinálják. És ha már arról van szó, Lucy, három boncolásnál engedtem meg, 
hogy ott legyél, és ha nem is voltak baltás gyilkosságok, mindegyik eset egy emberi lényt 
takart. Valaki azt a három halott embert is szerette, akiket ott láttál. Annak a három halott 
embernek is voltak érzései. k is voltak szerelmesek, boldogok, szomorúak. Vacsoráztak, 
autóval jártak a munkahelyükre, szabadságra mentek. 
- Én nem akartam semmi... - kezdte mondani Lucy. 
- Biztosra veheted, hogy amikor az a három szerencsétlen élt, eszükbe sem jutott, hogy egy 
boncteremben végezhetik, ahol húsz zsaru meg egy magadfajta kölyök bámulja majd a 
meztelen, felnyitott holttestüket - folytattam. - Szeretnéd, ha hallanák, amit az el bb 
összehordtál? 
Lucy szeme felfénylett a könnyekt l. Nagyot nyelt, és elfordította tekintetét.

 

- Ne haragudj, Kay néni - mondta csendesen. 
- Mert én mindig is hittem abban, hogy képzeld azt, hogy a halottak is hallanak, amikor 
beszélsz. Lehet, hogy hallják a sok idétlen viccet, a beszólásokat. Annyi biztos, hogy mi 
halljuk. És milyen hatással van rád, amikor hallod magad, hogy ilyeneket mondasz, vagy 
amint valaki más ilyeneket mond? 
- Kay néni... 
- Megmondom neked, milyen hatással van - mondtam felpaprikázva. - Hogy így jársz. 
Széttártam a kezem, mintha bemutatnám a világot Lucy-nak, aki meghökkenten bámult rám. 
- Hogy úgy jársz, ahogy most én - mondtam. - Állsz majd egy behajtón, miközben felkel a 
nap. Elképzelsz valakit, akit szerettél, a hullaházban. Elképzeled, ahogy az emberek gúnyt 

znek bel le, viccel dnek, megjegyzéseket tesznek a pénisze méretére, vagy hogy milyen 
irgalmatlanul büdös. Esetleg egy kicsit túl keményen hajították fel az asztalra. Esetleg az 
istenverte boncolás közepén törülköz t dobtak a kipakolt mellüregére, és elmentek ebédelni. 
Esetleg zsaruk jártak ki-be a teremben más esetek kapcsán, és megjegyzéseket tettek, hogy 
valaki már megint odakozmált, szénné izgulta magát, vagy hogy FBI-ügynök, flambírozva. 
Lucy és Jo megrökönyödve bámultak rám. 
- Ne gondold, hogy nem hallottam az összest - mondtam. Kinyitottam és sarkig tártam a 
kocsim ajtaját. - Egy élet halad át közömbös kezeken, és hideg leveg n és vízen. Minden 
annyira hideg, hideg, hideg. Még ha ágyban halt is meg az a valaki, a végén minden annyira 
hideg. Úgyhogy nekem te ne hadoválj boncolásokról. 
Becsusszantam a volán mögé. 
- Ne játszd még egyszer a nagyot, ha én is a közelben vagyok, Lucy. - Úgy t nt, képtelen 
vagyok leállni. 
A hangom mintha egy másik helyiségb l jött volna. Még az is eszembe jutott, hogy kezdem 
elveszíteni a józan eszemet. Nem ez történik, amikor az emberek meg rülnek? Állnak saját 
maguktól különváltan, és nézik, ahogy olyasmit követnek el, ami egyáltalán nem vall rájuk, 
mint például, hogy megölnek valakit, vagy lesétálnak egy ablakpárkányról. 
- Ezek a dolgok örökre ott zúgnak a fejedben, mint valami lélekharang - mondtam. - 
Kongatják a koponyádat az utálatos harangnyelvükkel. Nem igaz, hogy szavakkal nem lehet 
kárt tenni senkiben. Mert a te szavaid rohadt nagy kárt tettek bennem - mondtam az 
unokahúgomnak. - Menj vissza Miami-be. 
Lucy bénultan figyelte, ahogy sebességbe gyötörtem az autómat, és a hátsó gumival a gránit 
szegélyk re felugratva elszáguldottam. A visszapillantóban láttam, hogy mondanak 
egymásnak valamit Jóval, aztán beszállnak bérelt autójukba. Annyira remegett a kezem, hogy 
nem tudtam rágyújtani, csak amikor meg kellett állnom a forgalom miatt. 



Nem hagytam, hogy Lucy és Jo utolérjenek. A Kilencedik utcánál lehajtottam a 
gyorsforgalmiról, és elképzeltem ket, ahogy továbbsuhannak a 64-es államközi és a reptér 
felé, vissza rend ri segítséggel felépített b nelkövet i életükhöz.

 
- A fene essen beléd - motyogtam unokahúgom felé. 
A szívem úgy döngetett belülr l, mintha ki akarna törni a mellkasomból.

 
- A fene essen beléd, Lucy. - Elsírtam magam.   
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Az új épület, ahol dolgoztam, egy olyan vadul tomboló fejlesztési hurrikán epicentrumában 
állt, melyet elképzelni sem tudtam, amikor a hetvenes években beköltöztem. Emlékszem, 
milyen csalódott voltam, amikor a richmondi vállalkozások éppen akkor döntöttek úgy, hogy 
kivonulnak a városból a környez megyékbe és bevásárlóközpontokba, amikor jómagam 
befutottam Miami-ból. Az emberek nem vásároltak és nem étkeztek többé a belvárosban, és 
különösen nem éjszaka. 
A történelmi városközpont a nemtör dömség és a b nözés martaléka lett, egészen a 
kilencvenes évek közepéig, amikor a Virginiai Nemzetközösségi Egyetem nekilátott, hogy új 
életet leheljen a sorsára hagyott városrészbe. Szinte egyik napról a másikra egész sor, 
egységes tégla-üveg formavilágot képvisel , tetszet s épület n tt ki a földb l. Az irodám és a 
hullaház a laboratóriumokkal és a nemrégiben alapított Virginiai Igazságügyi Orvostani 
Egyetemmel közös épületben m ködött, mely utóbbi az els effajta képzési hely volt az 
országban, ha nem az egész világon. 
Még saját, els rangú parkolóhelyem is volt a bejárat közelében, ahol most holmimat és 
szerterajzó gondolataimat rendezgetve ültem az autómban. A kocsitelefont gyerekes módon 
kikapcsoltam, hogy Lucy ne érhessen el, miután faképnél hagytam. Most bekapcsoltam, 
remélve, hogy mindjárt megcsörren. Meredten néztem a készüléket. Utoljára akkor 
viselkedtem így, miután Bentonnal átestünk legkomiszabb veszekedésünkön, és azzal 
utasítottam ki t a házamból, hogy soha ne is jöjjön vissza. Kihúztam a telefonokat, aztán egy 
órával kés bb visszadugdostam ket, és halálra rémültem, amikor nem hívott fel.

 

Az órámra pillantottam. Lucy kevesebb mint egy óra múlva elfoglalja helyét a repül gépén. 
Eszembe jutott, hogy felhívom a US Air-t, és a telefonhoz kéretem. Döbbenet és szégyenérzet 
töltött el, amiért úgy viselkedtem, ahogy. Tehetetlennek éreztem magam, hiszen nem 
kérhettem bocsánatot egy Terry Davis nev ismeretlent l, akinek nincs se Kay nénikéje, se 
nyilvános telefonszáma, és valahol South Beachen lakik. 
Eléggé elny tt lehetett az arcom, amikor besétáltam az üvegtéglával és mozaikpadlóval 
lerakott el térbe. Jake, a recepciós rögtön észre is vette.

 

- Jó reggelt, Scarpetta doktorn - mondta szokásos ideges pillantásai és kézmozdulatai 
kíséretében. - Nincs valami kicsattanó kedvében. 
- Jó reggelt, Jake - feleltem. - Maga jól van? 
- Fogjuk rá. Viszont állítólag pillanatokon belül elromlik az id , és az nem hiányzik.

 

Egy golyóstollat kattogtatott a kezében. 
- Sehogy se múlik ez a hátfájás, doktorn . Pont a két lapockám között.

 

Megmozgatta a vállát, csinált néhány fejkörzést. 
- Tisztára, mintha becsíp dött volna valami ott hátul. Súlyzóztam valamelyik nap, azután 
történt. Mit javasol, mit csináljak? Vagy keressem meg inkább írásban? 
Azt hittem, vicces próbál lenni, de nem mosolygott. 
- Párás, meleg leveg . Egy id re tegye félre a súlyzókat - mondtam. 
- Hálás köszönet. Mivel tartozom? 



- Túl drága vagyok én magának, Jake. 
- Elvigyorodott. Áthúztam a mágneskártyámat az elektronikus leolvasó fölött, és az ajtózár 
csettenve kinyílt. Hallottam, ahogy a két adminisztrátorom, Cleta és Polly beszélgetnek és 
gépelnek. Fél nyolc sem volt, de máris csörögtek a telefonok. 
- ...az valami irgalmatlan. 
- Szerinted a más országokba való embereknek a szaga is más, amikor oszlásnak indulnak? 
- Ugyan már, Polly. Beszélsz vadakat. 
Polly és Cleta kis szürke fülkéikben bonctermi fényképeket néztek át, s rubrikából rubrikába 
szökken kurzorral adatokat vittek be a számítógépbe.

 

- Addig igyon egy kávét, amíg teheti - üdvözölt Cleta egy méricskél pillantás kíséretében.

 

- Úgy bizony. - Polly leütött egy billenty t.

 

- Hallottam ám - mondtam. 
Cleta a gépelésb l ki sem zökkenve cipzárt húzó mozdulatot tett a szája el tt.

 

- A többiek? 
- A hullaházban - mondta Cleta. - Nyolc esetünk van mára. 
- Szépen leadott a súlyából, Cleta - jegyeztem meg, begy jtve a halotti bizonyítványokat a 
bels irodám postaládájából.

 

- Majdnem öt kilót - lelkendezett Cleta, miközben játékkártyákként rakosgatta a borzalmas 
fényképeket, esetszám szerint csoportosítva ket. - Köszönöm, hogy észre tetszett venni. 
Örülök, hogy valakinek felt nt idebent.

 

- Francba - mondtam a legfels halotti bizonyítványra pillantva. - Maga szerint sikerül valaha 
meggy znünk Carmichael doktort, hogy a "szívmegállás" nem tartozik a halálokok közé? 
Mindenkinek megáll a szíve, amikor meghal. Kérdés, hogy miért állt meg. Na, ezen még 
dolgozni kell. 
A halotti bizonyítványokat lapozgatva sarokirodámhoz indultam a páva- és szilvakékre 
sz nyegezett folyosón. Rose egy sokablakos, nyitott térségben dolgozott, nem juthattam el a 
saját ajtómhoz anélkül, hogy be ne hatoltam volna a birodalmába. Az egyik iratszekrény 
kihúzott fiókja el tt állt, türelmetlenül futtatva végig ujjait a felcímkézett kartonokon.

 

- Hogy van? - sz rte a szavakat a szájában tartott toll mellett. - Marino már kereste. 
- Rose, kapja nekem telefonvégre Carmichael doktort. 
- Megint? 
- Attól tartok, igen. 
- Carmichael dokinak nyugdíjban volna a helye. 
A titkárn m évek óta mondogatta ezt. Betolta a fiókot, és kihúzott egy másikat.

 

- Miért keres Marino? Otthonról telefonált? 
Rose kivette a tollat a szájából. 
- A kapitány itt van. Vagy volt. Scarpetta doktorn , emlékszik arra a levélre, amit a múlt 
hónapban kapott attól a gy löletes n t l?

 

- Miféle gy löletes n t l? - kérdeztem. Marinót keresve kinéztem a folyosóra, de nyomát se 
láttam. 
- Attól, aki börtönben ül, mert milliós életbiztosítást kötött a férjére, és aztán rögtön 
meggyilkolta a pasast. 
- Ja, attól - mondtam. 
A kosztümkabátomból kibújva besétáltam az irodámba, és letettem a táskámat a padlóra. 
- Miért keres Marino? - kérdeztem újból. 
Rose nem válaszolt. Már korábban észrevettem, hogy kezd nagyothallani, és rémülettel 
fogadtam minden egyes jelzést, mely titkárn m közelg id skori leépülésére utalt. A halotti 
bizonyítványokat rátettem a többi száz és száz okiratra, melyeket még nem volt érkezésem 
átnézni, és a szék támlájára terítettem a kosztümkabátomat. 



- Ami azért érdekes - mondta Rose hangosan -, mert a n azóta küldött magának még egy 
levelet. Ezúttal hamis tanúzással vádolja. 
Leakasztottam munkaköpenyemet az ajtó hátoldaláról. 
- Azt állítja, hogy maga összeszövetkezett a biztosítótársasággal, és balesetr l gyilkosságra 
változtatta a halál bekövetkeztének módját, hogy ne kelljen kifizetniük neki a pénzt. És hogy 
maga ezért hatalmas jutalmat kapott, és abból telik - a n szerint - a Mercedesére meg a 
méregdrága kosztümjeire. 
A vállamra kanyarítottam a köpenyt, és bedugtam kezemet az ujjába. 
- Tudja, Scarpetta doktorn , én már nem bírok lépést tartani ezzel a sok dilinóssal. 
Némelyikük tisztára a frászt hozza rám, és szerintem az internett l az egész csak még 
rosszabb. 
Rose belesett az ajtón.  
- Nem is hallja, amit mondok - mondta. 
- A kosztümöket kiárusításon veszem - feleltem. - Maga pedig mindenért az internetet okolja. 
Valószín leg a ruhavásárlással se bajlódtam volna, ha Rose id r l id re ki nem tuszkol az 
ajtón, amikor az üzletek végkiárusítást tartottak a kifutó modellekb l. Hacsak nem valami jó 
borról vagy ennivalóról volt szó, utáltam vásárolni. Utáltam a tömeget. Utáltam a 
bevásárlóközpontokat. Rose az internetet utálta, és szent meggy z dése volt, hogy egy nap a 
világvégét is a web okozza majd. Er vel kellett rávennem, hogy használja a drótpostát. 
- Ha Lucy hív, gondoskodna róla, hogy mindenképpen elérjen, bárhol vagyok? - mondtam, 
miközben Marino besétált Rose irodájába. - És próbálja meg a bevetési központot is. Rajtuk 
keresztül utolérheti. 
Ahogy Lucy-ra gondoltam, görcsbe rándult a gyomrom. Elvesztettem az önuralmamat, és 
olyasmiket vágtam unokahúgom fejéhez, amiket nem gondoltam komolyan. Rose rám 
pillantott.  már valahogy tudta.

 

- Kapitány - szólt oda Rose Marinónak -, maga aztán istenesen kirittyentette magát ma reggel. 
Marino mordult egyet. Üveg csörrent, ahogy kinyitott egy bef ttesüveg citromos cukorkát, és 
kiszolgálta magát bel le.

 

- Mi legyen ennek az rült n nek a levelével? - Rose olvasószemüveggel az orrán méregetett 
a nyitott ajtón át, a keze már egy újabb fiókba túrt. 
- Azt hiszem, ideje továbbítanunk a f ügyésznek a hölgy kartonját - már ha megtalálja 
egyáltalán - mondtam. - Ha netán perre viszi a dolgot. Mint ahogy valószín leg az lesz a 
következ lépése. Jó reggelt, Marino.

 

- Még mindig a gyagyásról beszélnek, akit bekasztliztam? - kérdezte Marino a cukorkát 
szopogatva. 
- Az ám - jutott eszembe. - Az a gyagyás a maga esete volt. 
- Akkor nyilván engem is beperel majd. 
- Nyilván - mormoltam, és az íróasztalomnál állva átfutottam az el z napi telefonüzeneteket. 
- Miért akkor hív mindenki, amikor nem vagyok itt? 
- Kezdem megszeretni, hogy beperelnek - mondta Marino. - Különlegesnek érzem magamat 
t le.

 

- Én viszont nem tudom megszokni így, uniformisban, Marino kapitány - mondta Rose. - 
Ezentúl szalutálnom is kell? 
- Ne húzzon fel, Rose. 
- Azt hittem, csak délután háromkor lép szolgálatba - szólaltam meg. 
- Ha beperelnek, abban az a jó, hogy a város állja a cechet. Hahaha. Az anyjuk keservit. 
- Majd meglátjuk, hogy haházik, ha mégis magán verik el a port, és rámegy a böhöm kocsija 
meg a kerti úszómedencéje. Vagy ne adj' isten, a háza, azzal a sok karácsonyi dekorációval 
meg az extra biztosítéktáblákkal - mondta Rose, miközben én az íróasztalom fiókjait 
húzkodtam. 



-Nem látta valaki a tollaimat? - kérdeztem. - Egy megveszekedett toll sincs a fiókomban. 
Rose? Azok a Pilot golyóstollak. Legalább egy dobozzal vettem bel lük pénteken. Tudom, 
mert akkor vettem ket, amikor utoljára a

 
Ukrops-ban voltam. Ezt nem hiszem el. A 

Waterman-om sincs meg! 
- Ne mondja, hogy nem figyelmeztettem, hogy ne hagyjon elöl semmi értékeset - mondta 
Rose. 
- Muszáj rágyújtanom - szólalt meg Marino. - Elegem van ezekb l az istenverte füstmentes 
épületekb l.

 

Tele van hullával a h t , és az állam a bagózás miatt aggódik. És a 
formaling zök? Pár szippantás egy lovat is leüt a lábáról.

 

- Francba! - Belöktem az egyik fiókot, és kirántottam egy másikat. - Mondjak valamit? Se 
Advil, se BC-por, és sehol egy csepp Sudafed. Kezdek tényleg begurulni. 
- Kávépénz, Cleta hordozható telefonja, az ebédek és most a maga tollai és aszpirinja. Én már 
ott tartok, hogy mindenhová viszem magammal a tárcámat. Akárki is az, az irodában már 
elnevezték "testrabló"-nak - mondta Rose dühösen. - Ami szerintem nem vicces egyáltalán. 
Marino odament hozzá, és átkarolta a vállát. 
- Édes szívem, hát mi abban a rossz, ha valaki el akarja rabolni a maga testét - búgta Rose 
fülébe. - Én is ezen töröm a fejem, mióta el ször megpillantottam magát, még miel tt azt a 
sok mindent megtanítottam a dokinak, amit ma tud. 
Rose szende puszit nyomott Marino arcára, és a vállára hajtotta a fejét. Legy zöttnek t nt, és 
egyszerre nagyon öregnek. 
- Fáradt vagyok, kapitány - mormolta Rose. 
- Én is, édes szívem. Én is. 
Az órámra néztem. 
- Rose, közölje mindenkivel, legyen szíves, hogy pár percet késik a stábértekezlet. Marino, 
beszéljünk egymással. 
A dohányzószoba egy kis kuckó volt, két székkel, egy kólaautomatával és egy szutykos, 
horpadt hamuvödörrel, amit kett nk közé állítottunk. Mindketten rágyújtottunk, és éreztem, 
ahogy belém mar a régi szégyen. 
- Mit keres itt, Marino? - kérdeztem. - Nem volt elég, ami bajt tegnap a saját nyakába 
zúdított? 
- Gondolkodtam azon, amit Lucy mondott az este - szólalt meg Marino. - A jelenlegi 
helyzetemr l, tudja. Hogy lepadlóztam, lehúzhatom a rolót, végem van, doki. Nem bírok 
megbékélni vele, ha tudni akarja az igazságot. Nyomozó vagyok. Az voltam szinte egész 
életemben. Nem megy ez az egyenruhás bohóckodás. Képtelen vagyok Diane Bray-hez 
hasonló seggfejek alatt dolgozni. 
- Ezért tett vizsgát tavaly helyszínelésb l - emlékeztettem. - Nem muszáj a rend rségnél 
maradnia, Marino. Sem ennél, se másiknál. B ven megvan a szolgálati ideje a nyugdíjba 
vonuláshoz. A maga ura lehet. 
- Ne vegye zokon, doki, de magánál sem akarnék dolgozni - mondta Marino. - Se részid ben, 
se eseti megbízás alapján, se máshogy. 
Az államtól kaptam két helyszíni vizsgálói státust, melyeket a mai napig nem töltöttem be. 
- Lényeg, hogy van választása - feleltem sértettségemet palástolva. 
Marino hallgatott. Benton sétált be a gondolataim közé, és kiolvastam érzéseit a tekintetéb l, 
és aztán elt nt. Éreztem, ahogy Rose önmaga kih l árnyává fogyatkozik, és rettegve 
gondoltam Lucy elvesztésére. Az járt a fejemben, hogy megöregszem, és az emberek sorra 
t nnek el az életemb l.

 

- Ne hagyjon cserben, Marino - szólaltam meg. Nem válaszolt azonnal, de amikor mégis, 
szikrázott a szeme. 



- A franc essen beléjük, doki - mondta. - Nekem senki nem fogja megmondani, hogy mit 
csináljak. Ha dolgozni akarok egy eseten, dolgozni is fogok rajta, ha a fene fenét eszik, akkor 
is. 
Lepöccintette a pernyét a cigarettájáról, és igen elégedettnek t nt magával.

 
- Csak aztán nehogy kirúgják vagy visszamin sítsék - mondtam. 
- Nem min síthetnek vissza jobban, mint ahogy vagyok - mondta, és újra szikrát hányt a 
tekintete. - A kapitányi rangfokozatot nem vehetik el t lem, a beosztásom meg így is a béka 
segge alatt. Kirúgni viszont kirúghatnak. De tudja mit? Nem fognak. És kíváncsi rá, hogy 
miért? Mert elmehetnék Henricóba, Chesterfieldbe, Hanoverbe, ahová csak tetszik. Magának 
fogalma sincs arról, hányszor felkértek, hogy vegyek át nyomozást más kapitányságok 
területén. 
Eszembe jutott a meggyújtatlan cigaretta a kezemben. 
- Pár helyen egyenesen rend rf nököt akartak bel lem csinálni - fantáziált tovább Marino. 
- Ne csináljon bolondot magából - mondtam, ahogy a mentol kifejtette hatását. - Úristen, nem 
hiszem el, megint mibe ártom magam. 
- Nem akarok én bolondot csinálni senkib l - mondta Marino, és éreztem, hogy alacsony 
nyomású légtömegként terül ránk a rosszkedve. - Csak mintha rossz bolygóra csöppentem 
volna. Nem értek ezekhez az Anderson- meg Bray-félékhez. Kik ezek a n k?

 

- A hatalom bélpoklosai. 
- Maga is befolyásos ember. Magának egy rahedlivel több befolyása van, mint ezeknek vagy 
bárkinek, akivel eddig találkoztam, a legtöbb férfit is beleértve, és maga mégse ilyen. 
- Újabban nem érzem túlságosan befolyásosnak magam. Ma reggel még a saját indulataim 
fölött is elvesztettem a hatalmam kint a behajtómon az unokahúgom, a barátn je meg 
valószín leg egy csomó szomszéd el tt. - Kifújtam a füstöt. - És ramatyul érzem magam 
miatta. 
Marino el rehajolt a székén. - Maga meg én vagyunk az egyedüli két ember, akik nem szarják 
le magasról azt a rohadó hullát odabent. 
A hullaház ajtaja felé bökött a hüvelykjével. 
- Fogadjunk, hogy Anderson ide se tolja a képét ma reggel - folytatta. - Az meg hétszentség, 
hogy boncoláskor nem fog itt szobrozni maga mellett. 
Olyan arcot vágott, hogy a szívem összevissza kezdett kalimpálni. Marino a végs 
elkeseredés határán volt. Nem maradt neki más, mint amit egész életében csinált, plusz egy 
volt feleség meg egy Rocky nev fia, akivel nem tartották a kapcsolatot. Marino csapdába 
esett a tulajdon elhanyagolt testében, mely minden bizonnyal hamarosan megtorolja rajta 
sérelmeit. Pénze nem volt, a n it pocsék ízléssel válogatta meg. Rendetlen volt, mocskos 
szájú, nem szalonképes. 
- Hát, egy dologban igaza van - mondtam. - Nem lenne szabad egyenruhát viselnie. Ami azt 
illeti, szégyent hoz az egész testületre. Az ingén is, mi az a folt? Már megint mustár? A 
nyakkend je túl rövid. Mutassa a zokniját.

 

El rehajoltam, és bekukucskáltam a nadrághajtókája alá.

 

- Nem is egy pár. Az egyik fekete, a másik kék. 
- Ne hagyja, hogy bajba sodorjam, doki. 
- Már bajban vagyok, Marino - mondtam.   

11   

Munkám egyik szívtelenebb aspektusa az volt, ahogy az azonosíthatatlan földi 
maradványokból "A torzó" vagy "A törzs hölgy" vagy "A Superman férfi" lett. Ezek a címkék 



ugyanúgy megfosztották a halottat önazonosságától és mindattól, ami földi életében volt, vagy 
amit csinált, mint maga a halál. 
Fájó személyes kudarcként éltem meg, ahányszor nem jutottam el a gondjaimra bízott holttest 
azonosításáig. A csontokat ládákba raktam és eltároltam a csontszekrényben, abban a 
reményben, hogy egyszer mégis elárulják majd tulajdonosuk kilétét. Hónapokon, éveken át 
tartottam egész holttesteket vagy testrészeket fagyasztókamrákban, és csak akkor adtam át 

ket a jeltelen sírnak, amikor végképp kifogytunk

 
a reményb l vagy a fér helyb l. Nem volt 

annyi helyünk, hogy mindenkit a végtelenségig megtartsunk. 
A ma délel tti esetet "A konténerember"-nek kereszteltük el. A holttest igen gyászos 
állapotban volt, és reméltem, hogy nem kell sokáig a hullaházban tartanom. Amikor az 
enyészet ennyire el rehaladott, a h tés sem tudja megállítani.

 

- Néha nem is tudom, hogy bírja elviselni - morogta Marino. 
A hullaház melletti öltöz ben voltunk, és sem bezárt ajtó, sem betonfal nem állhatta teljesen 
útját a szagnak. 
- Nem muszáj itt lennie - emlékeztettem Marinót. 
- A világért ki nem maradnék bel le.

 

- Dupla köpenyt, keszty t, karvéd t vettünk fel, a cip nkre m anyag huzat, a fejünkre 
sebészsapka, maszk és arcvéd került. Légtartályt nem viseltünk, mert nem hittem benne, és 
ne adja Isten, hogy valamelyik orvosomat valaha is azon kapjam, hogy suttyomban Vicks 
zselét dugdos az orrába, jóllehet a rend rök egyfolytában azt csinálták. Ha egy orvosszakért 
nem tudja kezelni a munkával járó kellemetlenségeket, válasszon magának más hivatást. 
Ami még lényegesebb, a szagok fontosak. Nekik is megvan a maguk elmondásra váró 
történetük. Az édeskés szag etklorvinolra utalhat, a klorálhidrátnak viszont körteillata van. 
Mindkett altatószer-túladagolásra engedhet következtetni, az enyhe fokhagymaillat viszont 
arzénra utal. A fenolokról és a nitrobenzolról az éter, illetve a cip paszta jut eszembe, az 
etilénglikolnak pedig pontosan olyan szaga van, mint a fagyállónak, mert az is. A 
tevékenység, melynek során a piszkos holttestek és a rothadó hús orrfacsaró b zét l 
potenciálisan jelent séggel bíró szagokat különítünk el, meglehet sen emlékeztet az 
archeológiára. Az ember arra összpontosít, amit keres, nem pedig a nyomorúságos 
körülményekre. 
A dekompozíciós helyiség a boncterem kicsinyített mása volt. Saját h t - és légcserél 
rendszere volt, az egy szem, gurítható boncasztalt egy jókora lefolyóra lehetett 
rácsatlakoztatni. Minden rozsdamentes acélból készült, a szekrényeket és az ajtókat is 
beleértve. A falakat és a padlót szagtaszító akrilfestékkel vonták be, mely a legbrutálisabb 
fert tlenít - és tisztítószeres lemosásnak is ellenállt. Az automata ajtókat m ködtet 
acélgombok elég nagyok voltak, hogy kéz helyett könyökkel lehessen nyomkodni ket.

 

Amikor az ajtók zárt helyzetbe csusszantak mögöttünk, meghökkenve láttam, hogy odabent 
Anderson támasztja az egyik pultot, a kerekes hordágy a hullazsákba cipzárazott holttesttel a 
helyiség közepén. A holttest tárgyi bizonyíték. Jómagam sosem hagytam magára nyomozót 
vizsgálatra váró tetemmel, különösen nem a csúnyán elbaltázott O. J. Simpson-ügy óta, 
amikor divat lett abból, hogy a vádlott kivételével gyakorlatilag az összes tárgyalótermi 
szerepl szavahihet ségét kikezdték.

 

- Maga mit keres itt, és hol van Chuck? - kérdeztem Andersont. 
Chuck Ruffin a boncsegédem volt, rég itt kellett volna lennie, hogy átnézze a 
sebészeszközöket, kémcsöveket címkézzen meg, illetve ellen rizze, hogy minden rendben 
van a papírmunka körül. 
- Beengedett, aztán elment valahová. 
- Beengedte ide, és aztán magára hagyta? És mikor volt ez? 
- Úgy húsz perccel ezel tt - felelte Anderson. A tekintete Marinót méricskélte. 
- Csak nem egy kis Vickset látok az orrában? - érdekl dött Marino szívélyesen.

 



A zselé ott fénylett Anderson ajka fölött. 
- Látja azt az ipari méret szagelszívót ott fent? - Marino a mennyezetbe épített különleges 
szell z rendszer felé bökött a fejével. - Tudja mit, Anderson? Amikor kicipzárazzuk a 
hullazsákot, azzal se lesz kintebb a szarból egy megveszekedett centivel se.  

- Nem szándékozom maradni. 
Ez nyilvánvaló volt. Még gumikeszty t sem húzott.

 

- Egyáltalán nem lenne szabad véd felszerelés nélkül idebent tartózkodnia - mondtam. 
- Csak tudatni akartam magával, hogy kint leszek tanúkat meghallgatni, és hogy csipogtasson 
meg, amint van valami információja, hogy mi történt a pasassal - mondta Anderson. 
- Milyen tanúkat? Bray átküldi Belgiumba? - kérdezte Marino, lélegzete párafoltot hagyott az 
arcvéd n.

 

Egy percig se hittem el, hogy Anderson azért jött el erre a kellemetlen helyre, mert közölni 
akart velem valamit. Anderson valami más ügyben járt. A sötétvörös hullazsákra néztem, 
hogy lássam, megbolygatták-e bármi módon, és közben az üldözési mánia h vös ujjai 
zongoráztak az agyamon. A faliórára pillantottam. Majdnem kilenc óra volt. 
- Majd hívjon - mondta Anderson, mintha parancsot osztogatna. 
Az ajtó szisszenve bezárult mögötte. Fogtam a házi telefont, és megcsöngettem Rose-t. 
- Hol a csodában van Chuck? - kérdeztem. 
- Azt csak a jó Isten tudja - mondta Rose, meg sem próbálva leplezni a fiatal férfi iránt érzett 
ellenszenvét. 
- Legyen szíves, kerítse el , és mondja meg neki, hogy jöjjön ide, de rögtön - mondtam. - 
Meg rjít ez az ember. És err l a telefonbeszélgetésr l is készítsen feljegyzést, mint rendesen. 
Dokumentáljon mindent. 
- Mindig úgy szoktam. 
- Hamarosan ki fogom rúgni ezt a semmirekell Chuckot - mondtam Marinónak, amikor 
befejeztem a beszélgetést. - Amint elegend bizonyítékom lesz ellene. Lusta és teljességgel 
felel tlen, pedig azel tt nem volt ilyen.

 

- Chuck azel tt is lusta volt és felel tlen, csak

 

nem ennyire - mondta Marino. - Nem frankó a 
pasas. Forral valamit, és nem árt, ha tudja, doki, Chuck próbálja benyalni magát a 
rend röknél.

 

- Nagyszer - mondtam. - A maguké. 
- Medálbuzi a pasas: csak egyenruhákra, fegyverekre meg villogó fényekre tud elélvezni - 
mondta tovább Marino. Nekiláttam, hogy kicipzárazzam a hullazsákot. 
Marino h zöngése alábbhagyott. Minden erejével azon volt, hogy meg rizze nyugalmát.

 

- Minden rendben? - kérdeztem. 
- Ja, persze. 
A b z viharfrontként csapott le ránk.

 

- A jó életbe! - horkant fel Marino, ahogy széthajtottam a holttestre csavart lepleket. - A jó 
büdös kurva életbe! 
Egyes holttestek olyan borzalmas állapotban vannak, hogy a természetfölötti színek és formák 
és szagok valószer tlen egyvelege összezavarhatja, de akár le is taglózhatja az avatatlan 
szemlél t. Marino a pultnál keresett menedéket, a lehet legjobban eltávolodva a hordágytól, 
én pedig mindent elkövettem, hogy meg rizzem komolyságom. 
Marino tökéletesen nevetséges látványt nyújtott sebészöltözékben. Amikor m anyag papucsot 
viselt cip jén, hajlamos volt korcsolyázó mozdulatokkal csoszogni a padlón, és mivel a 
sebészsapka nem tapadt meg jól a kopaszodó fején, rendszerint felcsúcsosodva összeugrott, és 
úgy nézett ki, mint tökön a gy sz . Negyed órát adtam neki, azután úgyis lekapta a fejér l, 
mint mindig. 
- A halott nem tehet róla, hogy ilyen állapotban van - emlékeztettem Marinót. 



Éppen egy-egy adag Vicks zselét tömött mindkét orrlyukába. 
- Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kis ökörnek? - jegyeztem meg, épp amikor újra 
szétcsusszant az ajtó, és kezében egy halom röntgenfelvétellel besétált Chuck Ruffin. 
- Nem tartom jó ötletnek, hogy ide kísér valakit, és aztán egyszer en felszívódik - 
világosítottam fel Ruffint a valósnál lényegesen nagyobb önuralommal. - Különösen, ha egy 
zöldfül nyomozó az illet .

 
- Nem tudtam, hogy újonc nyomozó a hölgy - mondta Ruffin. 
- Miért, minek nézted? - kérdezte Marino. - Most járt itt el ször, és kábé tizenháromnak néz 
ki. 
- Tényleg piszkosul deszka volt elöl. Nem ahogy én szeretem ket, szabad legyen 
elmondanom - adta Ruffin a nagyfiút. - Leszbiriadó! ÚI-ÚI-ÚI! - A sziréna hangjához a 
vészfényeket a tenyere nyitogatásával jelezte. 
- Nem hagyunk magukra illetéktelen személyeket vizsgálatra váró holttestekkel. Rend röket 
sem. Tapasztalt vagy zöldfül , egyre megy. - Legszívesebben ott helyben kirúgtam volna 
Ruffint. 
- Tudom. - Boncsegédem jópofizni próbált. - O. J. és a megváltoztatott tetthely. 
Ruffin magas, karcsú fiatalember volt, álmos tekintet barna szempárral és ezerfelé álló, 
rakoncátlan sz ke hajjal. A n k láthatóan ellenállhatatlannak találták ezt a zilált, most-keltem-
ki-az-ágyból küls t. Engem nem b völt el Ruffin, és már nem is próbálkozott.

 

- Mikor jelent meg az intézetben Anderson nyomozó ma reggel? - kérdeztem. 
Ruffinnak erre az volt a válasza, hogy körbement a helyiségben, és felkapcsolta a képnéz ket. 
Tompa fénnyel ragyogtak a falak fels hányadán.

 

- Elnézést a késésért. Telefonálnom kellett. Beteg a feleségem - folytatta Ruffin. 
Mostanra annyiszor hivatkozott a feleségére kifogásként, hogy az a n vagy krónikus 
betegségben szenvedett, vagy Münchausen-szindrómában, esetleg hipochonder volt, vagy fél 
lábbal a sírban. 
- Látom, Rene úgy döntött, mégse marad a... - mondta Ruffin, Andersonra célozva. 
- Rene? - szakította félbe Marino. - Nem is tudtam, hogy ennyire jóban vagytok egymással. 
Ruffin röntgenfelvételeket húzkodott el a nagy manilaborítékokból.

 

- Chuck, mikor ért ide Anderson? - próbálkoztam újra. 
- Egész pontosan? - Elgondolkodott egy pillanatra. - Azt hiszem, úgy negyed körül. 
- Negyed kilenc körül - mondtam. 
- Aha. 
- És maga beengedte a boncterembe, mikor tudta, hogy mindenki a reggeli értekezleten van? - 
mondtam, miközben a röntgenfelvételeket csapkodta a képnéz plexijére. - Mikor tudta, hogy 
egy lélek sincs a boncteremben. Iratok, személyes tárgyak és holttestek szerteszét. 
- Még soha nem látta ezt az egészet, úgyhogy gyorsan körbevezettem... - Ruffin beszélt 
tovább. - Plusz itt voltam ám. Tablettákat számoltam, le vagyok maradva. 
Az eseteink többségével érkez kifogyhatatlan mennyiség gyógyszerre utalt. Ruffinra hárult 
a dögunalmas feladat, hogy megszámolja és a lefolyóba öntse a tablettákat. 
- Ty ha, ezt nézze - szólalt meg Ruffin. 
A koponya különböz irányokból készült röntgenfelvételei fémkapcsokat mutattak az 
állkapocs bal oldalán. Rikítottak, mint baseball-labdán az öltések. 
- A Konténerembernek összefoltozták az állkapcáját - mondta Ruffin. - Ebb l simán 
azonosítani lehet, nem igaz, doktorn ?

 

- Ha sikerül beszereznünk a régi felvételeit - feleltem. 
- Mindig ezen áll vagy bukik a dolog - bölcselkedett Ruffin. Mindent megtett, hogy elterelje a 
figyelmemet, mert tudta, hogy bajban van. 



Tekintetemmel a csontok és testüregek tejfehér árnyalakjait és képleteit pásztáztam, de 
semmilyen más törést, elváltozást vagy furcsaságot nem láttam. Amikor viszont letisztítottam 
a fogakat, az egyik zápfogon szám feletti rágógumót, úgynevezett Carabelli-gumót találtam. 
- Mi az a Carabelli? - tudakolta Marino. 
- Egy személy. Nem tudom, ki. - Rámutattam a kérdéses fogra. - Fels állkapocscsont. 
Lingvális és meziális, vagyis a nyelv irányában és el re.

 
- Az biztos jó lehet - mondta Marino. - Nem mintha a leghalványabb sejtésem volna, hogy mi 
a bánatról beszél. 
- Különleges ismertet jel - mondtam. - Nem is beszélve az arcüregi konfigurációjáról és a 
törött alsó állkapocscsontról. Ennyib l fél tucatszor is azonosíthatjuk, feltéve, hogy sikerül 
összehasonlítási alapot találnunk a halála el ttr l.

 

- Egyfolytában ezt mondjuk, doki - emlékeztetett Marino. - A francba is, voltak már itt 
holttestek üvegszemmel, m lábbal, fémlemezekkel a fejükben, pecsétgy r kkel, 
fogszabályozóval, ami csak van, mindennel, mégse jöttünk rá soha a büdös életbe, hogy kik 

k, mert soha nem jelentették be az elt nésüket. Vagy igen, csak az eset nem jutott el 
hozzánk. Vagy csak képtelen voltunk el keríteni egy nyavalyás röntgenfelvételt vagy 
beteglapot. 
- Fogmegtartó kezelések nyoma itt és itt - mondtam, és a két áttetsz rl fog el terében 
fehérl amalgámtömésekre mutattam. - A jelek szerint kifejezetten jó fogászati ellátásban 
részesült. Ápolt kézkörmök. Tegyük át az asztalra. Muszáj haladnunk. Ennél csak rosszabb 
b rben lesz.
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A szemek békamód kiguvadtak, a fejb r és a szakáll a sötétre színez dött b rrel együtt 
leffegett. A fej tartás nélkül lógott, és a holttestb l a kevés megmaradt folyadék is kicsorgott, 
amikor megragadtam a térdeknél, Ruffin pedig hónaljban. Kínkeservesen er lködtünk, hogy 
átemeljük a gurítható boncasztalra, Marino a hordágyat rögzítette. 
- Ezekben az új asztalokban éppen az a pláne - lihegtem -, hogy ezt ne kelljen csinálnunk! 
Nem mindegyik halottszállító és ravatalozó állt át az új módira. Még mindig voltak, akik 
becsörtettek a hordágyaikkal, és képesek voltak letenni a halottat bármilyen régi boncasztalra, 
amit találtak, ahelyett hogy az új boncasztalokat használták volna, hogy nekünk már csak oda 
kelljen gurítani a lefolyóhoz. Derekunk megkímélésére tett er feszítéseim mind ez idáig nem 
sok sikerrel jártak. 
- Hé, Chuckie gyerek - szólalt meg Marino. - Hallom, át akarsz igazolni a rend rséghez.

 

- Ki mondta? - A meghökkent Ruffin azonnal védekez hangnemet vett fel.

 

A rozsdamentes acél megdöndült a holttest alatt. 
- Csiripelik a verebek - mondta Marino. 
Ruffin nem szólt semmit, töml vel lemosta a hordágyat. Egy törülköz vel felitatta a vizet, 
aztán tiszta leped t terített rá, míg én fényképeket készítettem. 
- Hadd mondok neked valamit - mondta Marino -, ez se úgy van ám, mint régen. 
- Chuck - mondtam. - Szükségünk van még Polaroid filmre. 
- Hozom. 
- A valóság mindig más kicsit - folytatta Marino az atyáskodást. - A valóságban egész éjjel 
furikázol egy jár rkocsival, nem történik semmi, dögunalom az egész. A valóságban 
leköpnek, szidják az anyádat, lenéznek, szar autókkal jársz, a kis seggfejek meg ezalatt 
benyalják magukat a politikusoknál, és lenyúlják a klassz irodákat, és golfozni járnak a 
fejesekkel. 



Leveg zúgott, dobolt és locsogott a víz. Vázlatokat készítettem a fémkapcsokról és az extra 
rágógumóról, és azt kívántam, bárcsak engedne nyomott hangulatom. Akármennyit tudtam az 
emberi test m ködésér l, fogalmam sem volt, hogyan jön létre a szomorúság az agyban, hogy 
aztán mint valami általános fert zés átjárja a testet, kimarjulásokat és lüktetést, gyulladásokat 
és zsibbadást okozva, és végezetül karriereket és családokat, illetve egyes szomorú esetekben 
magát az egyént is megsemmisítve. 
- Finom gúnyák - mondta Ruffin. - Ar-ma-ni. Sose láttam ilyen közelr l.

 

- Csak a krokodilb r cip je és a derékszíja belekerülhetett egy ezresbe - jegyeztem meg. 
- Nem kamu? - hitetlenkedett Marino. - Lehet, hogy ez végzett vele. A neje megveszi neki a 
cuccot a születésnapjára,  rájön, hogy mibe került, és elviszi a szívinfarktus. Nem bánja, ha 
rágyújtok idebent, doki? 
- De igen, bánom. Mi van a h mérséklettel Antwerpenben a hajó indulásakor? Megkérdezte 
Shaw-tól? 
- Maximum húsz fok, minimum nyolc - felelte Marino. - Ugyanaz a bolond meleg, mint 
mindenhol máshol. Még a végén Lucy-val karácsonyozok Miami-ben, ha az id így marad. 
Vagy beteszek egy pálmafát a nappalimba. 
Lucy nevének említése kemény, hideg kézként szorította össze a szívemet. Unokahúgom 
mindig nehéz, bonyolult eset volt. Nagyon kevesen ismerték, még ha k máshogy vélekedtek 
is err l. Az intelligencia, a teljesítménykényszer és a túlzott kockázatvállalás

 

bunkere mögött 
egy dühös, sebzett gyerek kuporgott, aki olyan sárkányok után tartott hajtóvadászatot, 
melyekt l mi, többiek féltünk. A vélt vagy valós visszautasítottság rettegéssel töltötte el 
Lucy-t, ezért mindig  zárkózott be els ként.

 

- Észrevették, hogy a legtöbben milyen slamposnak t nnek, amikor meghalnak? - mondta 
Chuck. - Vajon miért? 
- Figyeljen ide. Húzok tiszta keszty t, és beállok a sarokba - szólalt meg Marino. - Nem bírom 
ki, ha nem gyújthatok rá. 
- Kivéve tavaly tavasszal, amikor azok a gyerekek meghaltak szalagavatóról hazafelé - 
mondta tovább Chuck a magáét. - Az egyik srácon egy ilyen kék zakó, a gomblyukában virág 
meg minden. 
A farmer derékrésze red kbe gy r dött az övön belül.

 

- Nadrág túl b derékban - mondtam, és leskicceltem egy formanyomtatványra. - Egy-két 
számmal is akár. Valamikor kövérebb lehetett a pasas. 
- Nehéz megmondani, mi volt a mérete - szólalt meg Marino. - Per pillanat nagyobb hasa van, 
mint nekem. 
- Az övé tele van gázzal - jegyeztem meg. 
- Kár, hogy maga ezzel nem védekezhet. - Ruffin kezdett elszemtelenedni. 
- Százhatvankét centi, és negyven kilót nyom, ami a folyadékveszteséget figyelembe véve azt 
jelenti, hogy életében ötvenhat-hatvan között lehetett - számolgattam. - Egy átlagos termet 
férfi, aki, mint az el bb a

 

ruhája alapján megállapítottam, valamikor korábban nehezebb is 
volt. A ruháján furcsa sz rszálak vannak. Tizenöt-húsz centi hosszúak, fakósárgák. 
Kifordítottam a farmer bal zsebét, és még több sz rre, egy színezüst szivarvágóra és egy 
öngyújtóra bukkantam. A tárgyakat tiszta fehér papírlapra helyeztem, vigyázva, hogy az 
esetleges ujjlenyomatok el ne maszatolódhassanak. A jobb zsebb l két ötfrankos érme, egy 
egyfontos és egy halom számomra ismeretlen, összehajtott külföldi bankjegy került el .

 

- Se pénztárca, se útlevél, se ékszerek - jegyeztem meg. 
- Egy az egyben rablásnak néz ki - mondta Marino. - Kivéve a cuccot a zsebében. Annak nem 
sok értelme van. Ha kirabolják, nyilván azt is elvitték volna. 
- Chuck, felhívta már Boatwright doktort? - kérdeztem. 
Boatwright a Virginiai Orvosegyetem azon odontológusainak, más néven igazságügyi 
fogszakért inek egyike volt, akiknek a szolgálatait rutinszer en igénybe vettük.

 



- Már hívom is. 
Ruffin lehámozta a gumikeszty jét, és a telefonhoz ment. Hallottam, hogy fiókokat-
szekrényeket nyitogat. 
- Nem látta a telefonszámos listát? - kérdezte. 
- Elvileg a maga dolga, hogy az ilyesmit észben tartsa - koppantottam az orrára. 
- Mindjárt jövök. - Ruffin alig várta, hogy megint elt njön valahová.

 
Ahogy elügetett, Marino követte a tekintetével. 
- Hülye, mint a fing - szólalt meg. 
- Nem tudom, mit kezdjek vele - mondtam. - Mert igazából nem hülye, Marino. Ez is része a 
problémának. 
- Próbálta megkérdezni t le, mi a rosseb folyik itt? Hogy emlékezetkiesései vannak, 
összpontosítási zavarai vagy mi az isten? Lehet, hogy bevágta a fejét vagy valami, esetleg túl 
sokat maszturbál. 
- Így konkrétan nem kérdeztem rá. 
- Jusson eszébe, amikor múlt hónapban Ruffin a lefolyóba ejtett egy pisztolygolyót, doki. 
Aztán úgy tett, mintha a maga hibája lett volna, ami minden id k legnagyobb porhintése volt. 
Ott álltam mellette. 
A nedves, sikamlós farmerrel kínlódtam, próbáltam lerángatni a halott férfi csíp jér l-
combjáról. 
- Nem akar segíteni? 
Óvatosan áthúztuk a nadrágot a térden, a lábfejen. Levettük a fekete alsónadrágot, a zoknit és 
a pólót, és mindent a leped vel leterített hordágyra pakoltam. Hasadások és lyukak, illetve 
bármilyen egyértelm b njel után kutatva gondosan átvizsgáltam a ruhadarabokat. 
Felfigyeltem rá, hogy a nadrág hátulja, különösen az üleprészen, sokkal piszkosabb, mint az 
eleje. A cip hátulsó része össze volt csikarva.

 

- Farmer, fekete alsónadrág és póló, Armani, illetve Versace. Az alsónadrág kifordítva volt a 
holttesten - folytattam a leltározást. - Cip , deréköv, zokni Armani. Látja a szennyez dést és a 
csikarás nyomokat? - mutattam rá. - Egybevághat azzal, hogy esetleg valaki hátulról benyúlt a 
hóna alatt, és úgy vonszolta. 
- Nekem is ez járt a fejemben - helyeselt Marino. 
Jó negyedórával kés bb

 

szétsiklottak az ajtók, és telefonjegyzékkel a kézben besétált Ruffin. 
Az egyik szekrény ajtajára ragasztószalagozta a papírlapot. 
- Lemaradtam valamir l? - érdekl dött vidáman.

 

- Megnézzük a ruhákat Luma-Lite-tal, aztán megszárítjuk, és átadjuk a traszológiának - 
mondtam Ruffinnak barátságtalan hangon. - A többi személyes holmit megszárítani, 
bezacskózni. 
Ruffin gumikeszty t húzott.

 

- Tíz-négy - mondta célzatosan. 
- Látom, máris magolsz, hogy bekerülj a rend rakadémiára. - Marino nem nyughatott 
Chucktól. - Jól teszed, kölyök.   
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Belemerültem a munkába, minden szellemi energiámmal a félig elbomlott, emberi lényként 
alig felismerhet holttestre összpontosítottam.

 

A halál védtelenné tette ezt a férfit, és az emészt csatornából kiszabadult baktériumok 
kedvükre garázdálkodhattak, elfolyósítva és megerjesztve a testszöveteket, és gázzal töltve 
meg az összes testüreget. A baktériumok lebontották a sejtfalakat, és zöldesfeketévé 



változtatták a vért a vénákban és az artériákban, végül az egész keringési rendszer láthatóvá 
lett az elszínez dött b rön át, mint folyók és mellékágaik egy térképen.

 
A holttest azon részei, melyeket ruha borított, sokkal jobb állapotban voltak, mint a fej és a 
kezek. 
- Úristen, az milyen lenne, beleütközni egy ilyenbe, mikor az ember egy szál semmiben 
fürd zik éjjel - mondta Ruffin a halott férfira nézve. 
- Nem tehet róla szerencsétlen - mondtam. 
- És tudod mit, Chuckie gyerek? - szólalt meg Marino. - Ha egy szép nap elpatkolsz, te is 
ugyanilyen b n rondán fogsz kinézni.

 

- Tudjuk, hogy pontosan hol volt a konténer a hajó rakterében? - kérdeztem Marinót. 
- Felülr l a második sorban.

 

- Milyen volt az id járás abban a két hétben, míg a hajó úton volt a tengeren?

 

- Viszonylag enyhe, tizenöt fokos átlagh mérséklet, húszfokos maximum. Boldog El Ninót. A 
népek rövid gatyában mennek karácsonyi ajándékot vásárolni. 
- Szóval maga úgy gondolja, hogy a hajón halt meg a pasas, és valaki bedugta egy 
konténerbe? - kérdezte Ruffin. 
- Nem gondolok én semmi ilyesmit, Chuckie gyerek. 
- Chuck a nevem. 
- Az attól függ, ki beszél hozzád. Na szóval, a nagy kérdés, Chuckie gyerek. Van több tonna 
konténered egy raktérben, egymásra rakva, mint a szardíniák, mondd meg, hogyan dugnál be 
az egyikbe egy hullát - mondta Marino. - Az ajtót se tudnád kinyitni, az hétszentség. Plusz a 
plomba is sértetlen volt. 
Közelebb húztam a m t lámpát, elemi szálakat és törmeléket gy jtöttem csipesszel és egy 
nagyítóval, illetve egyes esetekben vattacsomókkal. 
- Chuck, ellen riznünk kell, mennyi formalinunk van - mondtam. - Valamelyik nap alig volt. 
Vagy már intézkedett? 
- Még nem. 
- Nehogy túl sokat lélegezz be a g zökb l - mondta Marino. - Láthatod, mit m vel azzal a sok 
aggyal, amiket az orvosegyetemre hordasz át. 
A formalin a formaldehid vizes oldata, egy igen reakcióképes vegyület, melyet sebészeti 
metszetek, szervek vagy anatómiai célokra felajánlott egész holttestek tartósítására, 
"fixálására" használnak. A formalin elöli a szöveteket. Er teljes maró hatásával könnyen kárt 
tehet a légutakban, a b rben és a szemben.

 

- Megyek, megnézem a formalint - szólalt meg Ruffin. 
- Megy, de nem most - mondtam. - El bb itt végezzünk.

 

Ruffin levette egy alkoholos filcr l a kupakot.

 

- Valaki telefonálhatna Cletának, hogy elment-e már Anderson - mondtam. - Nem akarom, 
hogy itt kóricáljon valahol. 
- Majd én - ajánlkozott Marino. 
- Azért kicsit még mindig böki a cs römet, mikor azt látom, hogy csajok üldöznek 
gyilkosokat. - Ruffin Marinónak szánta a célzást. - Annak idején, amikor maga kezdte, Pete, 
legfeljebb a parkolóórák leolvasására alkalmazták ket.

 

Marino elment telefonálni. 
- Vegye le a keszty jét - szóltam utána, mert akárhány figyelmeztet feliratot raktam ki, 
mindig elfelejtette. 
Lassan mozdítottam a nagyítón, aztán megálltam. A térd horzsoltnak t nt és koszosnak, 
mintha a férfi érdes, koszos felületen térdepelt volna a nadrágja nélkül. Megnéztem a 
könyökét. Koszosnak és horzsoltnak t nt az is, de nehéz lett volna biztosat mondani, 
mivelhogy a b r olyan rossz állapotban volt. Steril vízbe mártottam egy vattalabdacsot. 



Marino befejezte a telefonálást, hallottam, hogy nagy csattanással feltép egy másik pár 
gumikeszty t.

 
- Anderson nincs itt - mondta. - Cleta szerint fél órája elment. 
- És mit gondol a badizós csajokról, Pete? - kérdezte Ruffin Marinót. - Látta az izmokat 
Anderson karján? 
Az arányok érzékeltetésére tizenöt centis vonalzót tettem a holttest mellé, és fényképeket 
készítettem egy harmincöt milliméteres, közgy r s kamerával. A hónalji tájékon újabb 
koszfoltokat találtam, azokból is mintát vettem vattalabdaccsal. 
- Kíváncsi lennék, telihold volt-e, amikor a hajó elhagyta Antwerpent - szólt oda nekem 
Marino. 
- Gondolom, ha valaki a férfiak világában akar élni, olyan er snek is kell lennie, mint egy 
férfinak - kekeckedett tovább Ruffin. 
Kíméletlen volt a vízcsobogás, acél csendült acélhoz, és a m t lámpa nem t rt árnyékokat.

 

- Hát, ma este újhold lesz - mondtam. - Belgium a keleti féltekén van, de a holdfázis ott is 
ugyanaz. 
- Szóval lehet, hogy telihold volt - állapította meg Marino. 
Tudtam, mire akar kilyukadni, és hallgatásom azt üzente neki, hogy hanyagolja a vérfarkas 
témakört. 
- Szóval, hogy volt, Marino? Szkanderrel döntötték el, kié legyen a meló? - kérdezte Ruffin, 
és elnyisszantotta a spárgát egy köteg törülköz körül.

 

Marino két szeme duplacsöv fegyverként szegez dött rá.

 

- És gondolom, tudjuk is, ki nyert, hiszen most Anderson a nyomozó, maga meg visszabújt az 
egyenruhába - vigyorgott Ruffin kárörvend n.

 

- Hozzám beszélsz? 
- Hallhatta. - Ruffin kinyitotta az egyik üvegajtajú szekrényt. 
- Tudod, biztos öregszem. - Marino lekapta a sebészsapkát, és bevágta a szemetesbe. - Már a 
hallásom se a régi. De ha nem tévedek, azt hiszem, fel akarsz húzni. 
- Mit gondol azokról a k kemény csajokról a tévében? Mit szól a n i pankrátorokhoz?

 

- Fogd be a büdös pofádat - szólt rá Marino. 
- Maga egyedül él, Marino. Randizna egy ilyen n vel?

 

Ruffin mindig is utálta Marinót, és most itt volt az alkalom, hogy tegyen is valamit ez ügyben, 
legalábbis  azt hitte, mivelhogy Ruffin kis, egocentrikus világa nagyon gyenge tengelyen 
forgott. A maga ügyefogyott módján Ruffin úgy látta, hogy Marino sebzetten a padlóra került. 
Kiváló alkalom, hogy beletörölje a cip jét.

 

- Kérdés, hogy egy ilyen n randizna-e magával? - Ruffinnak nem volt elég esze, hogy 
kifusson a helyiségb l. - Vagy randizna-e magával bármilyen n egyáltalán?

 

Marino odalépett eléje. Egész közel voltak egymáshoz, szinte összeért a két arcvéd .

 

- Adok neked egy jó tanácsot, seggfejkém - szólalt meg Marino, párafelh t fújva a veszélyes 
arcát véd plexilemezre. - Húzzál cipzárt a szájadra, miel tt belelépek és összeszarom 
magam. Azt a kis fütyit meg tedd vissza a tokjába, mert még kárt teszel vele magadban. 
Chuck rákvörös lett. Közben kinyílt az ajtó, és a tintával, festékhengerrel és ujjlenyomatvev 
kartonokkal felszerelkezett Neils Vander sétált be. 
- Térjenek észre, de most azonnal - parancsoltam Marinóra és Ruffinra. - Vagy kidobom 
innen mindkettejüket. 
- Jó reggelt - mondta Vander, mintha az lett volna. 
- Csúnyán leffeg a b r - mondtam neki. 
- Annyival is könnyebb a munkám. 
Vander az ujjnyomokat és lenyomatokat vizsgáló laboratórium f nöke volt, és nemigen 
lehetett zavarba hozni. Gyakran el fordult, hogy légynyüveket félresöprögetve rögzített 



ujjlenyomatot oszlásnak indult holttesteken, és arcizma se rezdült, amikor égett hullákról le 
kellett vágja az ujjakat, hogy bef ttesüvegben magával vihesse az emeletre. 
Azóta ismertem t, hogy az intézetbe kerültem, és soha nem láttam rajta öregedés vagy egyéb 
változás jelét. Ma is ugyanolyan kopasz és nyakigláb figura volt, és szinte elveszett a 
kelleténél több számmal nagyobb fehér köpenyeiben, melyek dagadoztak és csapdostak 
körülötte, ahogy futólépésben közlekedett a folyosókon. 
Vander latexkeszty t húzott, és könnyed mozdulattal felemelte és ide-oda forgatva szemügyre 
vette a halott férfi kezeit. 
- Legegyszer bb, ha lehúzzuk a b rt - döntötte el. 
Amikor egy holttest annyira oszlásnak indult, mint jelen esetben, a kéz fels hámrétegei 
keszty ként lecsusszanthatók, mi több, úgy is hívják, keszty nek. 

 

Vander gyorsan dolgozott, mindkét kézr l sértetlenül lehúzta a keszty t, s belenyúlt saját 
latexburkú kezével. Bizonyos értelemben a halott férfi kezét viselve külön betintázta az összes 
ujjat, és rányomta az ujjlenyomat-vev kartonra. Lehúzta és pedánsan egy m szertálcára 
helyezte a hámszövet keszty ket, majd a latexet is lekapta, és visszament az emeletre. 
- Chuck, tegye azokat formalinba - mondtam. - Még kellhetnek. 
Ruffin mogorva arccal lecsavarta egy literes m anyag flakon tetejét.

 

- Fordítsuk át - mondtam. 
Marino segítségével hasra fordítottuk a holttestet. Újabb koszfoltokat találtam, leginkább a 
farpofákon, és azokból is mintát vettem. Sérüléseket nem láttam, viszont a jobb lapocka 
környékén egy helyütt a b r sötétebb volt a környezeténél. A szememet meresztve nézegettem 
nagyítón át, közben próbáltam kirekeszteni a tudatos gondolatokat az agyamból, mint mindig, 
amikor mintát képez sérüléseket, harapásnyomokat vagy más nehezen megfogható 
nyomokat vizsgáltam. Olyan volt, mintha iszapos vízben búvárkodnék. Nem láttam semmit, 
csak árnyakat és alakokat, és vártam, hogy mikor ütközöm bele valamibe. 
- Maga is látja, Marino? Vagy csak túl élénk a fantáziám? - kérdeztem. 
Marino szippantott még egy kicsit a Vicks illóolajából, és a boncasztal fölé hajolt. Csak nézte, 
nézte. 
- Talán - szólalt meg. - Nem tudom. 
Letöröltem a b rt egy nedves törülköz vel, és

 

a küls réteg, az epidermisz rögtön le is 
hámlott. Az alatta lév réteg - a dermisz - úgy nézett ki, mintha lucskos barna hullámpapírra 
sötét tintafoltot ejtettek volna. 
- Egy tetoválás. - Kifejezetten biztos voltam a dolgomban. - A tinta behatolt a dermiszbe, de 
képtelen vagyok bármit kivenni. Csak egy nagy paca. 
- Mint azok a lila anyajegyek némelyik emberen - vélekedett Marino. 
Közelebb hajoltam a nagyítóval, és a legel nyösebb helyzetbe állítottam a m t lámpát. Ruffin 
kényszeresen suvickolta az egyik rozsdamentes acélpultot, és csücsörített hozzá. 
- Nézzük meg UV-vel - döntöttem el. 
A szélessávú UV-lámpát nagyon egyszer használni, és a leginkább úgy néz ki, mint a kézi 
fémdetektorok a repül tereken. Lejjebb vettük a világítást, és el ször hosszúhullámú

 

ultraibolya fénnyel próbálkoztam, az engem érdekl terület közelébe tartva a lámpát. Semmi 
nem fluoreszkált, de mintha egy kis lila minta vált volna ki a foltból, és azon törtem a fejem, 
nem arról van-e szó, hogy fehér tetoválófestékre akadtunk. UV fényben minden, ami fehér, 
mint például kicsit odébb a hordágyra terített leped , tündököl, akár holdfényben a hó, és 
elképzelhet , hogy lilás árnyalatot kap a lámpától. Állítottam a kapcsolón, és 
megpróbálkoztam a rövidhullámú UV fénnyel. Nem láttam különbséget a kett között.

 

- Villanyt - mondtam. 
Ruffin felkapcsolta a lámpákat. 
- Azt gondoltam, hogy a tetoválófesték világítani fog, mint a neon - jegyezte meg Marino. 



- A fluoreszcens festék világít is - feleltem. - De a jód és a higany magas koncentrációban 
eléggé ártalmas a szervezetre, úgyhogy manapság már nem használják. 
Dél elmúlt, mire végre elkezdtem a boncolást, megejtve az Y-metszést, és eltávolítva a 
szegycsontot a bordákkal. Alapvet en azt találtam, amire számítottam. A bels szervek puhák 
voltak és morzsalékonyak. Gyakorlatilag a puszta érintést l széthullottak, úgyhogy végtelenül 
óvatosnak kellett lennem a tömegük megállapítása, illetve metszetkészítés közben. 
Megállapítottam, hogy a szívkoszorúerek nincsenek elzáródva. A mellüregben vér helyett 
csak rothadó szövetnedvet, úgynevezett olajos effuzátumot találtam, melyb l mintát vettem. 
Az agy megfolyósodott. 
- Effuzátum- és agymintát a toxikológiára, alkoholszint megállapítására - szóltam oda 
Ruffinnak munka közben. 
A vizelet és az epe átszivárgott az üreges szervek falát alkotó sejteken, és elt nt, mint ahogy a 
gyomorból sem maradt semmi. Amikor viszont szemügyre vettem az agykoponyát belülr l, 
úgy t nt, hogy megvan a válasz. A halántékcsontok sziklacsonti ívén foltszer elszínez dést 
találtam, s masztoid légcellákat, bilaterálisan. 
Jóllehet a toxikológiai eredmények kézhez vételéig nem állíthattam fel valamirevaló 
diagnózist, meglehet sen biztos voltam benne, hogy a férfi megfulladt.

 

- Micsoda? - Marino meredten nézett rám. 
- Látja itt ezt az elszínez dést? - mutattam. - Hatalmas kiterjedés agyvérzés, valószín leg 
ahogy az életéért küzdött fuldoklás közben. 
Megcsörrent a telefon, Ruffin rohant felvenni. 
- Mikor dolgozott együtt utoljára az Interpollal? - kérdeztem Marinót. 
- Öt-hat éve, amikor az a görög menekült ideát kötött ki, és verekedésbe keveredett egy 
csehóban a Hull Streeten. 
- Ennek az ügynek egész biztosan nemzetközi vonatkozásai vannak. És ha a pasast 
Franciaországban, Angliában, Belgiumban vagy a jó Isten tudja, hol tartják nyilván elt ntként, 
ha amolyan nemzetközi menekült, soha nem fogunk róla tudomást szerezni róla itt, 
Richmondban, hacsak az Interpol nem kapcsolja össze a holttestet valakivel a számítógépes 
nyilvántartásukban. 
- Beszélt már velük? - kérdezte Marino. 
- Nem. Az a maguk reszortja, férfiaké. 
- Hallania kéne, hogy fohászkodik az összes zsaru, hogy olyan ügyet kapjon, amibe az 
Interpol is beszáll, de ha megkérdezi t lük, hogy mi az az Interpol, lövésük sincs - mondta 
Marino. - Akarja tudni az igazat? Akar a rosseb együtt dolgozni az Interpollal. Be vagyok 
t lük szarva, mint a CIA-tól. Addig jó, amíg az effélék azt sem tudják, hogy létezem. 
- Nevetséges. Tudja, mit jelent az Interpol szó, Marino? 
- Ja. Nemzetközi Bülbülüldöz Szervezet.

 

- Nemzetközi rend rséget. A lényeg, hogy a tagországok rend rségei együttm ködjenek, 
beszéljenek egymással. Olyasmi, ami a maguk kapitányságára is ráférne. 
- Akkor náluk nyilván nem dolgoznak Bray-félék. 
Figyeltem Ruffint, ahogy telefonál. Akárkivel beszélt is, nem akarta nagydobra verni. 
- Telekommunikáció, a világ nagy részére kiterjed b nüldöz hálózat... Tudja, fogalmam 
sincs, meddig vagyok hajlandó ezt lenyelni. Ez az alak nem egyszer en szembeszegül velem, 
de a képembe is vágja - mormoltam, tekintetemet a beszélgetést befejez Ruffinra függesztve. 
Marino is szúrós tekintettel méregette.  
- Az Interpol színkódolt megkereséseket küld, külön színe van a körözött és az elt nt 

személyeknek, figyelmeztetéseknek, adatkéréseknek - daráltam tovább szórakozottan.  
Ruffin a köpenye hátulsó zsebébe tömött egy törülköz t, és el vett egy tablettaszámlálót a 
szekrényb l. Leült egy székre az egyik acélmosogató elé, háttal nekem. Kinyitott egy 



esetszámmal ellátott barna papírzacskót, és három üveg Advilt meg két üveg vényre kapható 
gyógyszert vett el bel le.

 
- Azonosítatlan holttest esetében fekete megkeresést küldenek - mondtam. - Általában ezek 
vélelmezett menekültek, nemzetközi kapcsolatokkal. Chuck, miért kell ezt idebent csinálnia? 
- Már mondtam, le vagyok maradva. Soha ennyi rohadt tablettát nem hoztak be a 
holttestekkel, Scarpetta doktorn . Lemaradtam, mint a borravaló. És ha netán eljutok hatvanig 
vagy hetvenig vagy ilyesmi, megcsörren a telefon, elfelejtem, hogy hol tartottam, és 
kezdhetem elölr l.

 

- Na ja, Chuckie gyerek - szólalt meg Marino. - Már látom, miért nem jutsz hatvanról a 
hatvanegyre. 
Ruffin fütyörészni kezdett. 
- Most meg miért vagy ilyen fene boldog hirtelen? - kérdezte Marino ingerülten, miközben 
Ruffin csipesszel sorokba rendezte a tablettákat a kis kék tálcán. 
- Szükségünk lesz ujjlenyomatokra, fogtérképekre, mindenre, ami csak van - mondtam 
Marinónak. Mintát vettem a combizom mélyrétegeib l DNS-teszthez. - És aztán az egészet 
tovább kell küldenünk nekik - tettem hozzá. 
- Nekik? - értetlenkedett Marino. 
Kezdtem elveszíteni az életkedvemet. 
- Interpol - mondtam kurtán. Újra megcsörrent a telefon. 
- Hé, Marino, felvenné? Számolok. 
- Szar ügy - válaszolta Ruffinnak Marino. 
- Figyel rám egyáltalán? - Ráemeltem a tekintetemet. 
- Persze - mondta. - Az összeköt tiszt az állami rend rségnél, aki azel tt törzs rmester volt, 
emlékszem, egyszer megkérdeztem, nem iszunk-e egy sört a kantinban vagy harapunk valamit 
a Chetti'sben a srácokkal. Tudja, csak barátságos akartam lenni, és az a pofa csak beszélt 
tovább, egyugyanazon a hangon. Hétszentség, hogy lehallgattak bennünket. 
Egy csigolyametszeten dolgoztam, melyben kénsavas lemosás után Larry Posner a föld összes 
él vizére jellemz mikroszkopikus kovamoszatokat, diatómákat keres majd.

 

- Bárcsak emlékeznék a nevére - mondta Marino. - Szóval a pofa átvette az összes infót, 
kapcsolatba lépett Washingtonnal, Washington meg kapcsolatba lépett Lyonnal, ahol az 
összes nemzetközi bülbülüldöz van. Állítólag egy ilyen kísértetkastély-szer ségben zik az 
ipart, az út is titkos, ami odavisz, tisztára, mint Batman és az  barlangja. A kerítésben 
villanyáram, szögesdrót és kapuk és géppisztolyos rök, ahogy kell.

 

- Maga túl sok James Bond-filmet néz - mondtam. 
- Nem, mióta Sean Connery abbahagyta. Újabban nincs egy normális film, a tévében se adnak 
semmi nézhet t. Nem is értem, minek idegesítem magam.

 

- Esetleg kezébe vehetne egy-egy könyvet id nként.

 

- Scarpetta doktorn ? - szólalt meg Ruffin, és  letette a telefont. - Cooper doktor volt az. 
Alkoholszint az effuzátumban nulla egész nulla nyolc, az agyban zéró. 
A 0,08 százalék nem sokat jelentett így, hogy az agyban nem volt kimutatható alkoholszint. 
Lehet, hogy a férfi ivott a halála el tt, de az is ugyanígy elképzelhet , hogy az alkohol 
baktériumos erjedéssel, a halál beállta után keletkezett. Összehasonlítási alapul szolgáló más 
folyadékok, mint vizelet, vér vagy a szemgolyóból nyerhet csarnokvíz nem álltak 
rendelkezésre, ami nagy kár. Ha a 0,08 valós alkoholszint volt, annyit mindenféleképpen 
jelezhetett, hogy halála el tt a férfi némileg spicces, következésképpen sebezhet bb volt.

 

- Mit ír a halál oka rovatba? - kérdezte Marino. 
- Akut tengeribetegség. - Ruffin légy után csapott egy törülköz vel.

 

- Tudod, tényleg kezdesz az idegeimre menni - figyelmeztette Marino. 



- Halál oka ismeretlen - mondtam. - Bekövetkezés módja idegenkez ségre utal. Ez nem egy 
szerencsétlen dokkmunkás, akire véletlenül rázárták a konténert. Chuck, szükségem lesz egy 
szervtálra. Hagyja itt a pulton, és a nap vége el tt még beszédem van magával. 
Ruffin tekintete apróhalként cikkant félre az enyém el l. Lehúztam a keszty met, és 
telefonáltam Rose-nak. 
- Benézne a raktárba, és el kerítené a régi parafa vágólapjaimat, ha nem túl nagy strapa? - 
kérdeztem. 
Az OSHA rendelkezései értelmében csak teflonbevonatú vágólapokat használhattunk, mivel a 
porózus felszín hajlamos az elszennyez désre. Ennek volt is jelent sége, ha az ember él 
páciensekkel dolgozott vagy kenyeret sütött. Eleget tettem a rendelkezésnek, de azért nem 
dobtam ki semmit. 
- Kalapt kre is szükségem lesz - folytattam. - Kellene lennie egy kis m anyag doboznak az 
íróasztalom jobb fels fiókjában. Már ha nem lopták el azt is.

 

- Nem probléma - mondta Rose. 
- Azt hiszem, a vágólapok a raktár végében az alsó polcon vannak, a régi igazságügyi 
orvostani kézikönyvek dobozai mellett. 
- Még valamit? 
- Gondolom, Lucy nem telefonált - mondtam. 
- Még nem. Fogok szólni, ha hívta. 
Elgondolkodtam. Egy óra volt. Lucy mostanra leszállt a repül r l, lett volna alkalma 
telefonálni. Újra átcsapott rajtam a félelem és a depresszió. 
- Küldessen virágot az irodájába - szólaltam meg. - A kis kártyán a következ szöveg legyen: 
"Köszönöm a látogatást, szeretettel, Kay néni." 
Néma csend. 
- Ott van még? - kérdeztem a titkárn met.

 

- Biztos, hogy ezt akarja mondani? - kérdezte Rose. 
Tétováztam. 
- Legyen az, hogy szeretem, és hogy ne haragudjon - mondtam.  

14   

Rendesen egy alkoholos filcet használtam volna arra, hogy körülhatároljam a holttestb l 
kimetszend b rfelületet, ebben az esetben viszont a b r olyan rossz állapotban volt, hogy 
semmilyen filc nem látszott volna meg rajta. 
Minden t lem telhet t megtettem, miközben a tizenöt centis m anyag vonalzóval lemértem a 
távolságokat a nyakszirt jobb oldalától a vállig, majd le a lapocka aljáig és vissza fel. 
- Huszonegyszer tizenhétszer ötször tíz - diktáltam Ruffinnak. 
A b r elasztikus. Kimetszés után összeugrik, úgyhogy ha nem akartam, hogy a rátetovált 
rajzolat torzuljon, így fontos volt, hogy eredeti nagyságára nyújtva t zzem fel a vágólapra.

 

Közben Marino elment, a beosztottaim pedig irodáikban vagy a boncteremben szorgoskodtak. 
Id r l id re a zártláncú tévén egy-egy holttesttel érkez vagy holttesttel távozó autót lehetett 
látni a teherporta elé gördülni. Ruffin és én kettesben voltunk a dekompozíciós helyiség lezárt 
acélajtói mögött. Felkészültem rá, hogy beolvasok neki. 
- Ha át akar menni a rend rségre - szólaltam meg -, kiváló. 
Üveg csilingelt, ahogy Ruffin tiszta kémcsöveket rakott egy tartóba. 
- Ha viszont itt akar maradni, Chuck, nem elég, hogy testben itt van, megbízhatónak és 
tisztelettudónak is kell lennie. 
Szikét és csipeszt vettem fel a m szertálcáról, és Ruffinra pillantottam. Láthatólag számított 
arra, amit mondtam, és már el re kitalálta a választ.

 



- Biztos nem vagyok tökéletes, de megbízhatatlan sem - mondta. 
- Az utóbbi id ben igen. Kérek még kapcsot.

 
- Zajlik az élet - mondta Ruffin, felmarkolt néhány kapcsot egy tálcáról, és letette a kezem 
ügyébe. - Mármint a magánéletem. A nejem, a ház, amit vettünk. Ne tudja meg, mi macera 
van vele. 
- Sajnálom, hogy nehézségei vannak, de nekem egy állami szint intézetet kell m ködtetnem. 

szintén szólva, nincs id m kifogásokra. Ha maga lazsál, komoly problémáink lesznek. Ne 
akarja, hogy besétáljak a boncterembe, és azt találjam, hogy maga még nem készült el . Ne 
akarja, hogy még egyszer keresnem kelljen magát. 
- Már most is komoly problémáink vannak - mondta Ruffin, mintha csak az alkalomra várt 
volna, hogy ezt elsüsse. 
Nekiláttam a b r kimetszésének.

 

- Csak maga még nem tud róluk - tette hozzá Ruffin. 
- Ugyan, mondja már el, hogy mik ezek a komoly problémák, Chuck - mondtam. A szikével 
alávágtam a halott férfi b rének, egészen a köt szövet alatti rétegig. Ruffin nézte, ahogy 
összecsíptetem a vágási felületeket, hogy a b r feszes maradjon. Abbahagytam, amit 
csináltam, és Ruffinra néztem a boncasztal fölött. 
- Gyerünk - mondtam. - Meséljen. 
- Nem hiszem, hogy az én dolgom volna, hogy elmondjam magának - mondta Ruffin, és 
láttam valamit a szemében, amit l kiszállt bel lem az er . - Nézze, doktorn . Tudom, hogy 
újabban nem vagyok a munka bajnoka. Tudom, hogy többször leléptem munkaid ben 
állásinterjúkra, és talán nem is voltam eléggé megbízható. És nem jövök ki Marinóval. Ezt 
mind beismerem. De most elmondom magának, amit senki mástól nem fog megtudni. Ha 
megígéri, hogy nem büntet meg érte. 
- Nem szoktam megbüntetni embereket, csak mert szinték - mondtam, dühösen, hogy 
egyáltalán ilyet sugall velem kapcsolatban. 
Vállat vont, és láttam, hogy elégedettség csillan a tekintetében, mert sikerült rám ijesztenie, és 
ezt tudta is. 
- Nem büntetek, pont - mondtam. - Egyszer en elvárom, hogy az emberek azt tegyék, amit 
kell, és ha nem, magukat büntetik vele. Ha maga nem tud megragadni ebben a munkakörben, 
az a maga hibája. 
- Lehet, hogy rossz szót használtam - felelte. Visszament a pulthoz, és összefont karral 
nekitámaszkodott. - Az biztos, hogy nem tudom magam olyan jól kifejezni, mint maga. Csak 
nem akarom, hogy rám legyen dühös, mert kiterítem a lapjaimat. Oké? 
Nem válaszoltam. 
- Tudja, mindenki nagyon sajnálja a tavaly történteket - kezdett bele a felvezetésbe. - Az 
emberek el nem tudják képzelni, hogyan sikerült feldolgoznia. De tényleg. Úgy értem, g zöm 
sincs, mit csinálnék, ha valaki megölné a feleségemet, pláne ha olyasmit tenne vele, mint ami 
Wesley különleges ügynökkel történt. 
Ruffin mindig "különleges ügynök"-ként emlegette Bentont, amit én meglehet sen idétlennek 
tartottam. Ha valaki, hát Benton soha nem játszott rá a titulusára, s t még feszélyezte is. 
Ahogy viszont eszembe jutottak a gúnyos megjegyzések, melyeket Marino Ruffin b nüldözés 
iránti fellángolására tett, tisztább lett a kép. Vékony csontú, ványadt boncmesterem 
valószín leg minden veterán FBI-ügynökre ámulattal vegyes tisztelettel nézett fel, egy 
olyanra meg, aki sorozatgyilkosok lélektani profilját állította össze, különösképpen, és 
eszembe jutott, hogy talán Ruffin kezdeti jó magaviseletének is több köze volt Bentonhoz, 
mint hozzám. 
- Minket is megdöbbentett a halála - mondta közben Ruffin. - Mindig bejött ide, tudja, kaját 
hozatott a gyorsbüféb l meg pizzát, poénkodott velünk, dumáltunk. Egy fontos nagyember, 
mint , és nem játszotta meg magát. Lepadlóztam a hírt l teljesen.

 



Ruffin múltjának mozaikdarabkái is a helyükre kerültek. Az apja meghalt autóbalesetben, 
amikor még Ruffin gyerek volt. Az anyja nevelte fel, egy tiszteletet parancsoló, intelligens 
tanárn . Ruffin felesége is er s személyiség n volt, most pedig kifogott engem, mint 
munkaadót. Mindig leny göz nek találtam, ahogy az emberek visszatérnek gyerekkori b neik 
színhelyére, újra és újra megtalálva maguknak ugyanazt a f gonoszt, ami jelen esetben a 
hozzám hasonlóan erélyes kez anyafigura volt.

 
- Mindenki úgy kezeli magát, mint a húsvéti tojást - fejtegette tovább Ruffin az álláspontját. - 
Úgyhogy senki nem szól semmit, amikor maga nem foglalkozik a dolgokkal, és egy csomó 
minden történik, amir l magának fogalma sincs.

 

- Például? - kérdeztem, óvatosan bevéve egy kanyart a szikével. 
- Hát, ott van rögtön az a rohadt tolvaj, aki az épületben garázdálkodik - csapta le a labdát 
Ruffin. - És lefogadom, hogy közülünk csinálja valaki. Hetek óta tart a dolog, és maga a 
kisujját se mozdította. 
- Mert csak nemrég szereztem róla tudomást. 
- Ez is az én igazamat bizonyítja. 
- Nevetséges. Rose nem tart vissza információt t lem - mondtam. 
- Az emberek vele is csínján bánnak. Lássa be, doktorn . Az intézetben dolgozók szemében 
Rose a maga spiclije. Az emberek nem bíznak meg benne. 
Er vel koncentrálni próbáltam, Ruffin szavai sértették az érzéseimet és a büszkeségem. 
Folytattam a b rszövet felfejtését, vigyázva, nehogy elszakadjon vagy belevágjak. Ruffin 
válaszreakcióra várt. A szemébe néztem. 
- Nincs spiclim - mondtam. - Nincs rá szükségem. Az összes beosztottam tudja, hogy 
bármikor bejöhet az irodámba, és bármit megbeszélhet velem. 
Ruffin hallgatása felért egy kaján cáfolattal. Láthatóan rettent jól szórakozott, arcán továbbra 
is az a dacos, önelégült vigyor. Megtámasztottam a csuklómat az acél boncasztalon. 
- Nem hiszem, hogy menteget znöm kellene bárki el tt, Chuck - mondtam. - Szerintem a 
beosztottaim közül maga az egyetlen, akinek problémája van velem. Természetesen 
megértem, miért nincs kibékülve egy n i f nökkel, amikor a jelek szerint az összes 
meghatározó személyiség n nem az életében.

 

Érzékeny pontjára tapintottam, Ruffin tekintetében kialudt a csillogás. Aztán megkeményedett 
az arca a haragtól. Folytattam a síkos, mállékony szövet felfejtését. 
- Viszont igazán nagyra értékelem, hogy megosztotta velem a gondolatait - mondtam h vös, 
higgadt hangon. 
- Ezek nem csak az én gondolataim - fakadt ki. - A helyzet az, hogy mindenki úgy gondolja, 
magának itt már nem terem babér. 
- Örülök, hogy a jelek szerint a gondolatolvasáshoz is ért - feleltem, gondosan leplezve 
dühömet. 
- Nem nagy szám. Nem én vagyok az egyetlen, aki észrevette, hogy maga nem úgy intézi a 
dolgokat, ahogy azel tt. És ezt maga is tudja. El kell ismernie.

 

- Meséljen, mit kellene elismernem? 
Láthatóan kész listával érkezett. 
- A nem magára valló dolgokat. Hogy túlhajszolja magát és olyan helyszínekre is kimegy, 
ahová nem kéne, aztán meg egyfolytában fáradt, és nem veszi észre, mi megy az intézetben. 
És amikor kiborult emberek telefonálnak, nem szakít rá id t, hogy beszéljen velük, mint 
azel tt.

 

- Milyen kiborult emberek? - Ruffin pattanásig feszítette a húrt. - Mindig beszélek a 
családokkal, bárkivel, aki megkér, feltéve, hogy az illet nek joga van az információhoz.

 

- Talán egyeztetnie kellene Fielding doktorral, és megkérdezni t le, hogy hány hívást vett át 
magától, hány családdal beszélt a maga esetei közül, hányszor tartotta maga helyett a frontot. 
Meg amit az interneten is m vel. Az már tényleg túlzás. Afféle utolsó csepp a pohárban.

 



Leesett az állam a csodálkozástól. 
- Mit m velek én az interneten? - vontam kérd re Ruffint.

 
- Hát az a csetfórum, vagy hogy mondják. Igazság szerint otthon nincs számítógépem, és 
internetezni se szoktam meg ilyenek, úgyhogy ezt még nem láttam a saját szememmel. 
Bizarr, dühös gondolatok húztak át az agyamon hatalmas seregélyrajként, elhomályosítva 
mindent, amit addig az életemr l tartottam. Sötét, rusnya gondolatok tömkelege csapott le 
rám, vájta józan eszembe karmait. 
- Nem akartam elszomorítani - mondta Chuck. - És remélem, tudja, megértem, hogyan 
jutottak idáig a dolgok. Azok után, amiken maga keresztülment. 
Nem akartam még egy átkozott szót hallani arról, hogy min mentem keresztül. 
- Köszönöm, hogy ilyen megért , Chuck - mondtam, és addig néztem szúrósan a szemébe, 
míg el nem fordította a tekintetét. 
- Van egy esetünk Powhatanból, most jön be, már itt kéne lennie, ha akarja, utánanézek - 
szólalt meg. Szeretett volna már a helyiségen kívül lenni. 
- Nézzen, és aztán tegye vissza ezt a holttestet a h t be.

 

- Persze - mondta. 
Összezárultak mögötte az ajtók, újra csend lett a helyiségben. Átmetszettem a köt szövet 
utolját, és a vágólapra helyeztem a kimetszett b rdarabot. Önbizalmam súlyos ajtaja alatt 
fagyos paranoia és kétségek szivárogtak be. Nekiláttam, hogy a kalapt kkel rögzítsem a b rt, 
nyújtottam és mértem és nyújtottam megint. A parafa vágólapot a szervtálba helyeztem, egy 
darab zöld vászonnal lefedtem, és az egészet betettem a h t be.

 

Lezuhanyoztam és átöltöztem, és kigyomláltam gondolataim közül a fóbiákat és a 
méltatlankodást. Az is belefért a szünetbe, hogy megigyak egy feketét. A kávéskészlet olyan 
öreg volt, hogy a kanna alja teljesen megfeketedett. Adtam az adminisztrátoromnak húsz 
dollárt az új kávékassza beindítására. 
- Jean, maga olvasta ezeket a csetfórumokat, amiket állítólag én az interneten tartok? - 
kérdeztem t le.

 

A fejét rázta, de úgy t nt, feszeng. Következ ként Cletát és Pollyt teszteltem, ugyanezzel a 
kérdéssel. 
Cleta elpirult, lesütött szemmel suttogta: - Néha. 
- Polly? - kérdeztem. 
Abbahagyta a gépelést, és  is elpirult.

 

- Nem mindig - felelte. Bólintottam. 
- Nem én vagyok az - mondtam. - Valaki visszaél a nevemmel. Bárcsak ne most kellett volna 
megtudnom. 
Mindketten zavart képet vágtak. Nem esküdtem volna meg rá, hogy hisznek nekem. 
- Nagyon is megértem, miért nem akartak semmit mondani nekem, amikor tudomást szereztek 
err l az úgynevezett csetfórumról - folytattam. - Fordított helyzetben valószín leg én se 
lettem volna közlékenyebb. De szükségem van a segítségükre. Kérem, mondják el, ha bármi 
ötletük van, hogy ki teheti ezt velem. 
Megkönnyebbültnek t ntek.

 

- Ez szörny - mondta Cleta mélységes átérzéssel. - Akárki csinálja is, rács mögött a helye. 
- Sajnálom, hogy nem szóltam - tette hozzá Polly b nbánóan. - Fogalmam sincs, ki tehet ilyet. 
- Tudja, amikor olvassa az ember, eléggé úgy hangzik, mintha maga volna az. Ez a baj - 
egészítette ki Cleta. 
- Eléggé úgy hangzik, mintha én volnék? - húztam el a számat. 
- Tudja, tanácsokat ad balesetek megel zésére, mit tegyünk a biztonságunk érdekében, 
hogyan dolgozzuk fel a gyászunkat, plusz egy csomó orvosi dolog. 
- Azt mondja, úgy hangzik, mintha egy orvos írná vagy valaki, akinek egészségügyi 
képesítése van? - kérdeztem egyre növekv hitetlenkedéssel.

 



- Hát, akárki is az, úgy néz ki, tudja, mir l beszél - felelte Cleta. - Csak inkább olyan 
beszélgetésszer . Nem mint amikor boncolási jegyz könyvet olvasunk vagy ilyesmi.

 
- Szerintem nem is hangzik úgy, mintha a doktorn volna - szólalt meg Polly. - Most, hogy 
belegondolok. 
Egy esetdossziéra lettem figyelmes az íróasztalán. Egy férfi színes boncolási fotóinál volt 
kinyitva, a sörétes puskával szétl tt fej úgy nézett ki, mint egy vérhabos tojástartó. A férfi 
gyilkosság áldozata lett, jutott eszembe, a felesége leveleket írogatott nekem a börtönb l, 
szakmai hozzá nem értést l a befolyással való üzérkedésig mindent a fejemre olvasva. 
- Ez meg mi? - kérdeztem Polly-t. 
- A jelek szerint az az rült n hallatott magáról a Times-Dispatch-nél és a f ügyésznél, és 
nemrég telefonált Ira Herbert, és kérdez sködött az esetr l - mondta. 
Herbert a helyi napilap újságírója volt. A telefonhívása valószín leg azt jelentette, hogy 
perindítványt nyújtottak be ellenem. 
- És aztán Harriet Cummins felhívta Rose-t, hogy szerezzen neki egy példányt a pasas 
dossziéjából - magyarázta Cleta. - A jelek szerint a pasas dilinós feleségének legújabb 
története szerint a férfi a szájába vette a puskacsövet, és a nagylábujjával húzta meg a ravaszt. 
- Az a szerencsétlen katonai bakancsot viselt - feleltem. - Kizárt dolog, hogy a lábujjával 
húzta volna meg a ravaszt, ráadásul közvetlen közelr l, a tarkójába kapta a lövést. 
- Képtelen vagyok kiigazodni újabban az embereken - mondta Polly egy sóhajtás kíséretében. 
- Egyfolytában csak csalnak meg hazudnak, amikor meg rács mögé kerülnek, csak henyélnek 
és bajt kevernek meg pereskednek. Rosszul vagyok t lük.

 

- Én is - helyeselt Cleta. 
- Nem tudják, hol van Fielding doktor? - kérdeztem. 
- Nemrég láttam erre bóklászni - mondta Polly. 
Az orvosi könyvtárban találtam rá, egy táplálkozás-élettani könyvet lapozgatott. Láttomra 
elmosolyodott, de fáradtnak t nt, mint aki nincs igazán jó passzban. 
- Kevés szénhidrátot eszem - mondta, és megkocogtatta mutatóujjával a lapot. - Állandóan 
mondogatom magamban, hogy ha az étrendem ötven-hetven százaléka nem szénhidrát, 
kimerülnek a glikogéntartalékaim. Valahogy nem buzog bennem az energia újabban... 
- Jack. - A hangsúlyom belé rekesztette a szót. - Olyan szinte legyen hozzám, mint eddig 
bármikor. 
Bezártam a könyvtárajtót. Elmondtam Fieldingnek, mit hallottam Ruffintól, és egy pillanatra 
fájdalmas felismerést láttam átsuhanni helyettesem arcán. Kihúzott egy széket, leült az egyik 
asztalhoz. Összecsukta a könyvet. Leültem mellé, és szembefordítottuk egymással a 
székeinket. 
- Egyesek olyasmit terjesztenek, hogy Wagner miniszter meg akar szabadulni magától - 
szólalt meg. - Szerintem ez marhaság, és sajnálom, hogy egyáltalán a fülébe jutott. Chuck egy 
idióta. 
Sinclair Wagner az egészségügyi miniszter volt, és egyedül  vagy a kormányzó nevezhette ki 
vagy válthatta le a vezet igazságügyi orvosszakért t.

 

- Mikor hallotta el ször ezeket a híreszteléseket? - kérdeztem. 
- Nemrégiben. Pár hete. 
- És milyen alapon rúgnának ki? - firtattam. 
- Vélhet leg, hogy maguk ketten nem jönnek ki egymással.

 

- Ez nevetséges! 
- Vagy hogy  nincs elragadtatva magától, és következésképpen a kormányzó sem. 
- Jack, egy kicsit konkrétabban, legyen szíves. 
Hezitált, és zavartan fészkel dött a széken. B ntudatos képet vágott, mintha valami módon  
tehetne a problémáimról. 



- Oké, nem kertelek, Scarpetta doktorn - mondta -, az a hír járja, hogy maga kínos helyzetbe 
hozta Wagnert ezzel a csetfórummal, amit az interneten szokott tartani. 
Közelebb hajoltam hozzá, és a karjára tettem a kezemet. 
- Nem én tartom - fogadkoztam. - Valaki visszaél a nevemmel. 
Fielding értetlen képet vágott. 
- Maga viccel - szólalt meg. 
- Dehogyis. Semmi vicces nincs ebben az egészben. 
- Jézusom - mondta viszolyogva. - Id nként azt hiszem, az internet a legocsmányabb dolog, 
ami valaha történt velünk. 
- Jack, miért nem kérdezett rá a dologra? Ha úgy gondolta, hogy valami helytelent m velek... 
Tényleg annyira elvadítottam magamtól mindenkit az intézetben, hogy senki nem mert szólni 
egy szót sem? 
- Nem err l van szó - mondta. - Ez nem azt jelzi, hogy az emberek nem tör dnek magával, 
vagy elvadította volna ket. Ellenkez leg, olyannyira tör dünk magával, hogy szerintem már 
túlzásba is vittük a védelmezést. 
- Ugyan mit l akartak megvédeni? - tudakoltam. 
- Mindenkinek joga van a gyászhoz, és akár ahhoz is, hogy elüldögéljen a kispadon egy id re 
- felelte Fielding csendesen. - Senki nem várta el magától, hogy padlógázzal m ködtesse az 
összes hengert. Én nem lennék képes rá, az hétszentség. Jézusom, a válásomat is alig éltem 
túl. 
- Én nem üldögélek a kispadon, Jack. És igenis padlógázzal m ködtetem az összes hengert. 
Én így élem meg a saját, személyes gyászomat. 
Egy hosszú másodpercig rám nézett, állta a tekintetem, de nem vette be, amit mondtam. 
- Bárcsak ilyen könny volna - szólalt meg. 
- Sosem mondtam, hogy könny . Némelyik nap a reggeli felkelés nehezebb, mint bármi, amit 
eddig csináltam. De nem hagyhatom, hogy a magánéleti problémáim kihatással legyenek a 
munkámra, és nem is hagyom. 
- Kay, szintén szólva fogalmam sem volt, hogy mi a teend ilyenkor, és vacakul is érzem 
magam emiatt - vallotta be Fielding. - Mint ahogy Wesley halálával sem tudtam mit kezdeni. 
Tudom, mennyire szerették egymást. Számtalanszor eszembe jutott, hogy elhívom vacsorázni, 
és megkérdem, nem kell-e csinálni vagy megjavítani valamit a háza körül. De mint tudja, 
nekem is megvoltak a saját problémáim. És nyilván úgy éreztem, úgyse tudnék mást 
felajánlani, mint hogy itt az intézetben minél több terhet leveszek a válláról. 
- Hívásokat is fogadott helyettem? Amikor a családok telefonon akartak segítséget t lem? - 
Kimondtam. 
- Nem probléma - mondta Fielding. - Ez a legkevesebb, amit megtehetek. 
- Magasságos ég - mondtam lehorgasztott fejjel, és beletúrtam a hajamba. - Ezt nem hiszem 
el. 
- Én csak... 
- Jack - szakítottam félbe -, minden áldott nap itt vagyok, kivéve amikor a bíróságon van 
jelenésem. Miért kellett átirányítani a hívásaimat? Én err l az egészr l nem tudok semmit.

 

Most Fieldingen volt a sor, hogy zavarodott képet vágjon. 
- Nem veszi észre, micsoda alávalóság volna részemr l, ha nem lennék hajlandó fogadni a 
gyászoló, tanácstalan emberek hívását? - mondtam tovább. - Megválaszolni a kérdéseiket, 
vagy legalább tör dést tanúsítani?

 

- Én csak arra gondoltam... 
- Ez rület! - fakadtam ki görcsbe ránduló gyomorral. - Ha ilyen volnék, nem érdemelném 
meg, hogy ezt a munkát végezhessem. Ha valaha is ilyenné válok, a legjobb, ha visszaadom a 
megbízásomat! Hogyan lehetnék pont én ilyen érzéketlen más emberek veszteségét illet en? 
Hogyan tehetném meg, hogy nem viseltetem együttérzéssel és megértéssel, és nem teszek 



meg mindent, hogy választ adjak a kérdésekre, enyhítsem a fájdalmat, és elérjem, hogy annak 
a rohadéknak, aki a fájdalmat okozta, villamosszék legyen a jutalma. 
Sírás kerülgetett. Reszketett a hangom. 
- Vagy méreginjekció. Francba, azt hiszem, vissza kellene térnünk a nyilvános akasztáshoz - 
jelentettem ki. 
Fielding a zárt ajtó felé pillantott, mint aki attól fél, hogy valaki meghallhatja, amit mondok. 
Nagy leveg t vettem, összeszedtem magamat. 
- Hányszor történt meg ez? - kérdeztem. - Hányszor fogadott helyettem hívásokat? 
- Az utóbbi id ben sokszor - mondta vonakodva. 
- Mennyi az a sok? 
- Valószín leg majdnem minden második eset kapcsán, amin az utolsó két hónapban 
dolgozott. 
- Az nem létezik - torkoltam le. 
Fielding hallgatott, és ahogy belegondoltam, újra megrohantak a kételyek. A családok mintha 
nem hívtak volna annyit, mint régebben, de ennek nem tulajdonítottam különösebb 
jelent séget, mivel a hívások mindig is rendszertelenül érkeztek, képtelenség volt el re 
megjósolni, mi lesz. Egyes hozzátartozók az összes részletet tudni akarták. Mások azért 
telefonáltak, hogy a dühüket kiadják magukból. Megint mások a struccpolitikát választották, 
és nem akartak tudni semmit. 
- Akkor feltételezhetem, hogy egyesek panaszt is tettek rám - mondtam. - Gyászoló, felkavart 
emberek, akik úgy gondolták, hogy arrogáns vagyok és szívtelen. Nem is hibáztatom ket 
érte. 
- Befutott néhány panasz. 
Lerítt az arcáról, hogy több volt az néhány panasznál. Nyilván a kormányzónak is írtak. 
- Ki irányította át magához ezeket a hívásokat? - kérdeztem halk, szenvtelen hangon, mert 
attól féltem, hogy forgószélként fogok végigsöpörni a hallon, és trágárságokat vágok 
mindenkihez, ha egyszer kimegyek ebb l a helyiségb l.

 

- Scarpetta doktorn , egyáltalán nem t nt szokatlannak, hogy egyel re esetleg nem akar 
traumatizált emberekkel bizonyos dolgokról beszélgetni - próbálta megértetni az igazát 
Fielding. - Egyes fájdalmas dolgok esetleg emlékeztethették volna... számomra logikusnak 
t nt. Többségében ezek az emberek csak egy hangot akarnak, egy orvost, és ha én nem 
voltam bent, Jill vagy Bennett tartották a frontot - mondta, a két rezidens 
orvosgyakornokomra célozva. - Egyedül az okoz komoly problémát, amikor egyikünk se ér 
rá, és valahogy Dannél vagy Amy-nél kötnek ki a hívások. 
Dan Chong és Amy Forbes gyakorlatukat tölt orvostanhallgatók voltak, tanulni és 
tapasztalatot gy jteni jöttek az intézetbe, soha, semmilyen körülmények között nem lett volna 
szabad olyan helyzetnek kialakulnia, hogy k beszéljenek a gyászoló családokkal.

  

- Ó, nem - mondtam, és elborzadva lehunytam a szemem. 
- Leginkább csak munkaid után. Az a rohadt információs vonal - mondta Fielding. 
- Ki irányította át magához a telefonhívásaimat? - kérdeztem újra, ezúttal erélyesebben. 
Nagyot sóhajtott. Életemben nem láttam ennyire komornak és aggodalmasnak. 
- Beszéljen már - makacskodtam. 
- Rose - mondta.   
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Rose éppen begombolta a kabátját, és hosszú selyemsálat tekert a nyaka köré, amikor néhány 
perccel hat el tt besétáltam az irodájába. Túlórázott, mint rendesen. Id nként úgy kellett 
hazaküldenem a nap végén, régebben ez imponált és mélyen megérintett, most viszont 
kényelmetlen érzésekkel töltött el. 
- Kikísérem a kocsijához - ajánlkoztam. 
- Ó - mondta. - Igazán nem kellene. 
Arca megfeszült, ujjai egyszerre ügyetlenül babráltak b rkeszty jével. Tudta, hogy olyasmi 
nyomja a lelkem, amit  nem akar hallani, és

 

gyanítom, hogy azt is pontosan tudta, hogy mi 
az. Szinte szótlanul ballagtunk a folyosón a recepció felé, a lábunk alig csapott zajt a 
sz nyegen, tapintható volt közöttünk a feszültség.

 

Nehéz volt a szívem. Abban sem voltam biztos, hogy dühös vagyok vagy letört, ráadásul egy 
egész sor dolog gondolkodóba ejtett. Vajon mi mást takargat még el lem Rose, és mióta tart 
ez az egész? Lehet, hogy az ádáz h sége csak egyfajta akarnokság, amit nem ismertem fel? 
Lehet, hogy úgy érzi, én tartozom hozzá, és nem fordítva? 
- Gondolom, Lucy nem telefonált - mondtam a kihalt márvány el csarnokba érve.

 

- Nem - felelte Rose. - Pedig az irodáját is megpróbáltam párszor. 
- A virágot megkapta? 
- Ó, igen. 
Az éjszakás biztonsági r intett felénk.

 

- Hideg van ám odakint! A kabátja hol van? - kérdezte t lem.

 

- Nem lesz semmi bajom - feleltem mosolyogva, és aztán újra Rose-nak: - Tudjuk, hogy látta-
e ténylegesen? 
Értetlenül nézett vissza rám. 
- A virágot - mondtam. - Tudjuk, hogy Lucy látta a virágot? 
- Ó, igen - mondta megint. - Azt mondta a f nöke, hogy bejött, meglátta a csokrot, elolvasta a 
kis kártyát, és mindenki azzal ugratta, hogy vajon kit l kaphatta.

 

- Gondolom, azt nem tudja, hogy hazavitte-e magával a csokrot. 
Rose rám pillantott, ahogy kiléptünk az épületb l a sötét, üres

 

parkolóba. Öregnek és 
szomorúnak t nt, és nem tudtam, hogy miattam lábad könnybe a szeme, vagy a hideg, csíp s 
leveg teszi.

 

- Azt nem - felelte. 
- Szétszórt seregeim - mormoltam. 
Rose fülig felhajtotta a kabátgallérját, és leszegte az állát. 
- Ez van - szólaltam meg. - Amikor Carrie Grethen megölte Bentont, mi is rámentünk a 
dologra. Nem így van, Rose? 
- Természetesen borzalmasan megsínylettük mi is. Nem tudom, mit tehetnék magáért, hogy 
könnyebb legyen, de próbálkozom. 
Gyaloglás közben fázósan összehúzta magát, rám pillantott. 
- Eddig is, ezután is, amit csak lehet - folytatta. 
- Szanaszéjjel a csapat - mormoltam. - Lucy dühös rám, és amikor megorrol, mindig ugyanazt 
csinálja. Kizár az életéb l. Marino nem nyomozó többé. Most pedig kiderül, hogy maga 
átirányította a telefonhívásaimat Jackhez, anélkül hogy megkérdezett volna, Rose. 
Gyötrelmek közt verg d csalá dok estek el a lehet ségt l, hogy beszéljenek velem. Miért tett 
velem ilyet? 
Odaértünk Rose kék Honda Accordjához. Csilingelve el kereste a slusszkulcsot a 
kézitáskájából. 
- Hát nem fura - szólalt meg. - Attól féltem, hogy a kötelezettségeire akar rákérdezni. Több 
el adása van az intézetben, mint valaha, és ahogy a jöv hónapot elnéztem a naptárban, 
rájöttem, hogy szörny sokat vállalt. Korábban észbe kellett volna kapnom, és tenni ellene. 



- Pillanatnyilag ez a legkisebb bajom - feleltem, igyekezve nem mutatni az ingerültségemet. - 
Aliért tette ezt velem? - mondtam, és nem a kötelezettségeimr l beszéltem. - Miért 
akadályozta meg, hogy a hívások eljussanak hozzám? Magánemberként és orvosként is kárt 
okozott nekem. 
Rose beült, indítózott, és ráadta a f tést, hogy ne kelljen hazáig fagyoskodnia a magányos 
autózás közben. 
- Én azt teszem, amire a doktorn utasítást ad - szólalt meg füstölg lélegzettel.

 

- Én soha nem utasítottam ilyesmire, és nem is fogom a jöv ben sem - mondtam. Nem hittem 
a fülemnek. - És ezt maga is tudja. Tudja, milyen fontosnak tartom, hogy a családok utol 
tudják érni az orvosszakért t.

 

Persze hogy tudta. Az utóbbi öt évben két igazságügyi orvosszakért t is lapátra tettem, amiért 
derogált nekik, hogy a gyászoló hozzátartozók rendelkezésére álljanak, és esetleg némi 
együttérzést is tanúsítsanak. 
- Én nem is adtam rá az áldásomat - mondta Rose, újfent anyáskodó kedvében. 
- Mikor kellett volna ezt mondanom magának? 
- Nem mondta. Drótpostán üzente. Még augusztus végén. 
- Soha nem küldtem magának ilyen tartalmú e-mailt - mondtam. - Elmentette a levelet? 
- Nem - mondta sajnálkozva. - Nem szokásom elmenteni az elektronikus leveleket. Nincs rá 
okom. Azt is bánom, hogy használnom kell egyál talán. 
- És mi állt abban a nekem tulajdonított levélben? 
- Megkérném, hogy a családoktól érkez hívásokat, amilyen nagy számban csak lehet, 
irányítsa át. Jelenleg ez túl nehéz számomra. Tudom, hogy megért.  A lényege legalábbis ez 
volt. 
- És maga nem kérdezett rá erre? - hitetlenkedtem. 
Rose lejjebb vette a f tést.

 

- Dehogyisnem - válaszolta. - Azonnal küldtem egy válaszlevelet, amiben hangot adtam 
aggodalmamnak, mire maga azt válaszolta, hogy csak csináljam, és ne vitatkozzak. 
- Soha nem kaptam magától ilyen e-mailt - mondtam. 
- Nem is tudom, mit mondjak - felelte Rose, és bekattintotta a biztonsági övet. - Nem 
lehetséges, hogy csak nem emlékszik rá? Én már egy csomó levélr l elfelejtkeztem. Váltig 
állítom, hogy nem mondtam valamit, közben meg kiderül, hogy igen. 
- Nem. Ez elképzelhetetlen. 
- Akkor viszont nekem úgy t nik, hogy valaki visszaél a maga nevével.

 

- Több e-mail is volt? 
- Nem túl sok - felelte Rose. - Csak id nként egy-egy, meleg hangú köszön levelek, hogy így 
kiállok maga mellett. Meg... lássuk csak... 
Az emlékezetében kutatott. A lámpák a parkolóban kék helyett sötétzöldnek mutatták a 
kocsiját. Rose arca árnyékban volt, nem tudtam olvasni a tekintetéb l. Keszty s ujjaival a 
kormánykeréken dobolt, én ott álltam, és néztem le rá. Majd' megfagytam. 
- Tudom már, mi volt az - szólalt meg hirtelen. - Wagner miniszter úr találkozni akart 
magával, és maga azt írta nekem, hogy tudassam vele, hogy nem jó az id pont.

 

- Micsoda? - kiáltottam fel. 
- Ez múlt hét elején volt - tette hozzá Rose. 
- Megint e-mailben? 
- Id nként egyedül így lehet utolérni embereket manapság. Wagner úr asszisztense üzent 
nekem, én üzentem magának - valami tárgyaláson volt éppen. Aztán maga visszaüzent nekem 
este, gondolom, otthonról. 
- Ez rület - mondtam. Az agyam vadul kutatta a lehet ségeket, és nem talált semmit.

 



Az irodámban mindenkinek megvolt a drótpostacímem. Viszont a jelszavamat egyedül én 
ismertem, márpedig anélkül senki nem tudott bejelentkezni a nevemben. Rose-nak ugyanezen 
járt az agya. 
- Nem tudom, hogyan történhetett meg ilyesmi - mondta, aztán felkiáltott: - Várjunk csak! Az 
irodában mindenkinek a számítógépén Ruth állította be a levelez programot.

 
Ruth Wilson a számítógépes elemz m volt.

 
- Hát persze. És ahhoz tudnia kellett a jelszavamat. - Végigkövettem a gondolatot. - De Rose,  

sosem tenne ilyet.

 

- Nincs az az isten - helyeselt Rose. - De nyilván eltette a jelszavakat valahová, leírva. 
Képtelenség ennyit fejben tartani. 
- Igaza lehet. 
- Nem ül be a kocsiba, miel tt megfagy? - kérdezte. 
- Menjen haza és pihenje ki magát - feleltem. - Én is ugyanezt fogom tenni. 
- Fogja ám, majd ha piros hó esik - pirított rám. - Egyenest visszamegy az irodájába, és 
megpróbál a végére járni a dolognak. 
Igaza volt. Amikor elhajtott, visszasétáltam az épülethez, és közben azon töprengtem, hogyan 
lehettem olyan ostoba, hogy kabát nélkül kimentem az ajtón. Teljesen átfagytam. Az éjszakás 
biztonsági r a fejét csóválta.

 

- Doktorn , ennél melegebben kell öltöznie! 
- Abszolút igaza van - mondtam. 
Elhúztam a mágneskulcsot a zár fölött, és az els pár üvegajtó kattanva szétnyílt, aztán 
kinyitottam az irodám szárnyépületére szolgálót is. Odabent néma csend volt, és amikor 
bekanyarodtam Ruth irodájába, rövid ideig csak ácsorogtam, álló házú mikrokomputereket és 
nyomtatókat véve szemügyre, és az egyik monitoron egy térképet, melynek révén az irodáink 
közötti kapcsolat zavartalanságát lehetett ellen rizni.

 

Ruth íróasztala mögött a padló egyetlen kábeldzsungel volt, minden fennmaradó helyet 
kinyomtatott szoftverleírások halmai borítottak. Könyvekkel telezsúfolt polcokon siklott 
végig a tekintetem. Az irattartó szekrényekhez léptem, megpróbáltam kihúzni egy fiókot. 
Mindegyik zárva volt. 
Szerencséd, Ruth, gondoltam. 
Visszamentem az irodámba, és megpróbálkoztam Ruth otthoni számával. 
- Igen? - szólt bele. 
Hajszolt volt a hangja. A háttérben kisbaba sivalkodott, és a férje magyarázott valami 
serpeny r l.

 

- Elnézést, hogy otthon zavarom - mondtam. 
- Scarpetta doktorn - mondta Ruth meglepetten. - Dehogyis zavar. Frank, kivinnéd a kicsit a 
másik szobába? 
- Egyetlen gyors kérdés - mondtam. - Van valami hely, ahol az internetes jelszavakat tárolja? 
- Baj van? - kérdezte gyorsan. 
- A jelek szerint valaki megtudta a jelszavamat, és elektronikus leveleket küldözget a 
nevemben. - Nem szaporítottam a szót. - Tudni akarom, hogyan szerezhette meg bárki a 
jelszavamat. Van valami módja? 
- Ó, nem - mondta Ruth csüggedten. - Ez biztos? 
- Igen. 
- Maga nyilván nem közölte senkivel, ugye? - szólalt meg. 
Törtem kicsit a fejemet. Még Lucy se tudta a jelszavamat. Nem is érdekelte volna. 
- Magát leszámítva elképzelni se tudok mást - feleltem. 
- Tudja, hogy én nem adnám tovább senkinek! 
- Elhiszem - mondtam, és úgy is volt. 
Ha másért nem, Ruth soha nem kockáztatta volna az állását ilyen módon. 



- Az összes intézetbeli címét és jelszavát egyetlen fájlban tárolom, amihez senki nem férhet 
hozzá - mondta Ruth. 
- Kinyomtatott példány? 
- Egy dossziéban az egyik iratszekrényben, amit zárva tartok. 
- Állandóan? 
Tétovázott, azután így szólt: - Hát, állandóan nem. Munkaid után nyilván igen, napközben 
viszont leginkább nyitva van, kivéve, ha sokat járok ki-be. De általában többnyire az 
irodámban vagyok. De tényleg, hacsak ki nem ugrok kávéért vagy ebédelni a pihen szobába. 
- Mi a fájl neve? - kérdeztem. Az üldözési mánia viharfelh ként toronylott fel bennem.

 

- E-mail - felelte Ruth, tudatában lévén, milyen érzéseket vált ki ezzel bennem. - Doktorn , én 
több ezer fájlt tárolok, tele programkódokkal és frissítésekkel, segéd- és kiegészít 
programokkal, új dolgok futnak be, minden, amit el tud képzelni. Ha nem nevezem el ket 
viszonylag egyértelm en, soha nem találok meg semmit.

 

- Értem - mondtam. - Nekem is ugyanez a problémám. 
-Ha gondolja, holnap reggel els dolgom lesz, hogy megváltoztassam a jelszavát. 
- Jó ötlet. És Ruth, ezúttal ne tegye olyan helyre, ahol bárki ráakadhat. Sem abba a fájlba, 
oké? 
- Remélem, nem vagyok bajban - mondta Ruth kényszeredetten. A háttérben a baba 
rendületlenül sírt tovább. 
- Maga nincs, de valaki igen - mondtam neki. - És esetleg segíthet kibogozni, hogy ki az a 
valaki. 
Nem kellett hozzá részemr l túl nagy adag intuíció, hogy azonnal Ruffin jusson az eszembe. 
Ruffin ravasz volt. Nyilvánvalóan nem kedvelt engem. Ruth rutinszer en zárva tartotta az 
ajtaját, hogy jobban tudjon koncentrálni. Úgy gondoltam, Ruffin könnyedén besurranhatott és 
magára csukhatta az ajtót, míg Ruth a pihen szobában tartózkodott.

 

- Ez a beszélgetés abszolút bizalmas - mondtam Ruthnak. - A barátainak vagy a 
családtagjainak sem mondhatja el. 
- Hallgatok, mint a sír. 
- Chucknak mi a jelszava? 
- R-O-O-S-T-R. Emlékszem, merthogy annyira irritált, amikor Chuck bejelentette, hogy ezt 
akarja magának. Mintha bizony  volna a kakas, mi meg a tyúkjai - mondta Ruth. - Az e-mail-
címe pedig, mint valószín leg tudja, C-H-U-C-K-B-I, mint Chuck, Bonctani Intézet. 
- És mi van, ha én már bejelentkeztem, és valaki más is próbálkozik? 
- A próbálkozót kirúgja a rendszer, és közli vele, hogy már bejelentkeztek ezen a néven. A 
szerver hibaüzenetet és vészjelzést küld. Fordított esetben ez nem igaz. Ha, tegyük fel, a 
rosszfiú már bejelentkezett, és maga is próbálkozik, magánál megjelenik a hibaüzenet,  
viszont nem kap vészjelzést. 
- Szóval valaki próbálkozhat, miközben én már be vagyok jelentkezve, és még csak nem is 
fogok tudni róla. 
- Pontosan. 
- Van Chucknak otthon számítógépe? 
- Egyszer megkérdezte, tudnék-e ajánlani valami elfogadható árú gépet, és azt tanácsoltam 
neki, hogy próbálkozzon meg egy bizományi áruházzal. Meg is adtam egynek a nevét. 
- A név? 
- Bitbirodalom. Egy barátom a tulajdonos. 
- Fel tudja hívni esetleg a barátját az otthoni számán, és kideríteni, hogy vásárolt-e t lük 
Chuck valamit? 
- Megpróbálhatom. 
- Egy darabig még bent leszek az irodában - mondtam. 



Megnyitottam a START menüt a számítógépemen, és rákattintottam az AOL ikonjára. Gond 
nélkül bejelentkeztem, vagyis senki nem el zött meg. Kedvem lett volna Ruffinként 
bejelentkezni, hogy megnézzem, kikkel levelezik, akkor az is kiderülhetett volna, hogy miben 
sántikál, de nem mertem. A gondolattól is megh lt az ereimben a vér, hogy betörjek valakinek 
a postafiókjába. 
Rácsörögtem Marino csipogójára, s amikor visszahívott, elmagyaráztam neki, hogyan jártam, 
és kikértem a véleményét a folytatást illet en.

 

- A jó életbe - mondta azonnal. - Kapja is el a tökét. Mindig mondtam magának, hogy nem 
bízom abban a kis szarháziban. És mondjak még valamit, doki? Honnan tudja, hogy Ruffin 
nem piszkált bele a postaládájába, és törölt ki dolgokat, vagy akár nem küldött e-maileket 
Rose-on kívül másoknak is? 
- Igaza van - mondtam, feldühödve a lehet ségt l. - Majd szólok, hogy mire jutottam. 
Percekkel kés bb visszahívott Ruth, izgatottnak t nt a hangja.

 

- Chuck a múlt hónapban vett egy számítógépet és egy nyomtatót - jelentette. - Körülbelül 
hatszáz dollárért. És a számítógépben modem is volt. 
- Nekünk pedig van internetes levelez programunk.

 

- Tonnaszám. Ha Chuck nem vett saját szoftvert, t lünk beszerezhette.

 

- Lehet, hogy nagyobb a baj, mint gondoltam. Létfontosságú, hogy senkinek egy szót se - 
emlékeztettem újra Rutht. 
- Soha nem kedveltem Chuckot. 
- És ezt se hangoztassa - mondtam. Letettem. Amikor belebújtam a kabátomba, rossz érzésem 
támadt Rose miatt. Biztosra vettem, hogy nagyon fel van kavarva. Azon se lep dtem volna 
meg, ha az egész utat végigpityergi hazáig. Titkárn met általában sztoikus nyugalom 
jellemezte, ritkán mutatta ki érzelmeit, és tudtam, a gondolat, hogy fájdalmat okozott nekem, 
igencsak megviselné. Kimentem a kocsimhoz. Fel akartam vidítani Rose-t, és nekem is 
szükségem volt az  segítségére. Chuck e-mailje várhat. 
Rose belefáradt abba, hogy egy egész házat fenntartson, ezért beköltözött egy társasházba a 
Grove Avenue mellett, pár sarokra a Du Jour kávézótól, ahová vasárnaponként ebédelni 
jártam. Rose lakása egy hatalmas tölgyek árnyékában megbúvó öreg, háromemeletes, 
sötétvörös téglaépületben volt, viszonylag biztonságos környéken, de azért mindig 
körbepásztáztam tekintetemmel, miel tt kiszálltam a kocsimból. Ahogy leparkoltam Rose 
Hondája mellé, pár kocsival arrébb egy sötét szín , leginkább Taurusra hasonlító autóra 
lettem figyelmes. 
A volán mögött ült valaki, a motor és a világítás lekapcsolva. Tudtam, hogy akkoriban a 
jelöletlen richmondi jár rautók többsége Taurus volt, és szöget ütött a fejembe, hogy miért 
üldögél egy rend r kint a hideg sötétben. Az is elképzelhet volt, hogy az illet vár valakire, 
és aztán együtt mennek tovább, de hát azt se sötét, álló motorú kocsiban szokás csinálni. 
Olyan érzésem támadt, mintha figyelnének. El vettem táskámból a hét lövés leadására 
alkalmas Smith & Wesson revolveremet, és a kabátzsebembe süllyesztettem. A járdán a ház 
felé igyekezve sikerült leolvasnom a kocsi rendszámát az els lökhárítóról. Mialatt a számot 
memorizáltam, éreztem a hátamra szegez d tekintetet.

 

Rose harmadik emeleti lakásához a lépcs fordulónként egy-egy gyér fény villanykörtét l 
bevilágított, félhomályos lépcs házon át vezetett az egyetlen út. Ideges voltam. Pár 
lépésenként megálltam, hogy lássam, nem szeg dtek-e a nyomomba. Senki. Rose friss 
karácsonyi koszorút akasztott a bejárati ajtóra, és a feny illat er teljes érzéseket keltett életre 
bennem. Bentr l Händel-muzsika sz r dött ki. Benyúltam a táskámba tollért és 
jegyzettömbért, és lefirkantottam a rendszámot. Azután csengettem. 
- Atyaúristen! - hüledezett Rose. - Magát mi szél hozta erre? Kerüljön beljebb. Milyen 
kellemes meglepetés. 



- Kinézett a kukucskálón, miel tt ajtót nyitott? - szegeztem neki a kérdést. - Legalább 
megkérdezte volna, hogy ki az. 
Nevetett. Rose mindig ugratott a biztonsági óvintézkedéseim miatt, melyek a legtöbb ember 
szemében széls ségesnek t ntek, mivel nem azt az életet élték, amit én.

 
- Azért jött, hogy vizsgáztasson? - ugratott most is. 
- Lehet, hogy azt kellene tennem. 
Rose meleg és tökéletesen fényezett bútorokkal rendezte be a lakását, és bár ízlését nem 
nevezném konzervatívnak, azért minden nagyon finom volt, és minden a helyén. A padlót 
azzal a gyönyör keményfa parkettával burkolták, amit ma már sehol nem kapni, az 
egyhangúságot kis keleti sz nyegek színfoltjai oldották. A gázkandallóban égett a t z, az 
ablakokból elektromos gyertyák ragyogtak ki a füves térségre, ahol melegebb id ben az 
emberek faszénen sütötték a rostélyost. 
Rose egy füles karosszékbe ült le, én a kanapéra telepedtem. Korábban mindössze kétszer 
jártam nála, és most furcsa és szomorú volt látni, hogy semmi sem utal szeretett háziállataira. 
Utolsó két örökbe fogadott greyhoundja a lányához került, a cicája pedig kimúlt. Nem maradt 
neki más, csak egy akvárium, amiben néhány guppi, aranyhal és molli úszkált körbe-körbe. A 
házirend nem engedélyezte a négylábú kedvencek tartását. 
- Tudom, mennyire hiányoznak a kutyái - mondtam, a macska említését is kerülve, mert 
magam nem vagyok macskapárti. - Valamelyik nap szerzek is már egy greyhoundot. Csak az 
a problémám, hogy én legszívesebben mindet megmenteném. 
Eszembe jutottak Rose kutyái. Szegény párák nem engedték, hogy az ember megvakargassa a 
fülük tövét, mert a trénerek annál fogva rángatták ket, és ez csak egy volt az 
agárversenyekhez köt d sok-sok kegyetlenségb l. Rose szeme könnyesen felfénylett, a 
térdét dörzsölgetve elfordította t lem az arcát.

 

- Ez az átok hideg kínozza az ízületeimet - jegyezte meg a torkát köszörülve. - Az a két kutya 
olyan öreg volt már. Jobb is, hogy átkerültek Laurelhez. Nem tudtam volna elviselni, hogy 
még valami elpusztuljon itt nekem. Drukkolok, hogy vegyen egyet. Minden jóérzés 
embernek vennie kellene egyet. 
A versenyagarakat minden évben százával segítették át a halálba, amikor már nem tudták 
hozni a régi formájukat. Fészkel dni kezdtem a kanapén. Annyi minden dühített az életben.

 

- Adhatok egy kis forró ginzengteát, amit az a drága Simon szerez be nekem? - Simon Rose 
imádott fodrásza volt. - Esetleg valami er sebbet? Elfelejtettem beugrani a boltba 
teasüteményért. 
- Nem maradok sokáig - mondtam. - Csak meg akartam gy z dni róla, hogy minden rendben 
van magával. 
- Ugyan, ugyan - felelte Rose, mintha az ellenkez je teljességgel elképzelhetetlen lett volna.

 

Elhallgattam, Rose pedig rám nézett, várva, hogy elmagyarázzam jövetelem valódi okát. 
- Beszéltem Ruthtal - kezdtem. - Több szálon is elindultunk, és találtunk gyanús nyomokat... 
- Melyek nyilván mind Chuckhoz vezetnek - jelentette be Rose bólogatva. - Annak az alaknak 
a szeme se áll jól. Engem pedig kerül, mint a pestisest, mert tudja, hogy én átlátok rajta. El bb 
h l ki a pokol, semhogy egy ilyen Chuck-féle lóvá tegyen. 
- Magát senki nem teszi lóvá - mondtam. Felhangzott Händel Messiás-a, és egyszerre 
határtalan szomorúság töltött el. 
- Rose az arcomat méricskélte tekintetével. Tudta, milyen nehéz volt számomra az el z 
karácsony. Azt Miami-ben töltöttem, ahol úgy-ahogy sikerült kivonnom magam az ünnepi 
hangulat alól. De a karácsonyi zenét és díszkivilágítást nem úszhattam meg, még ha Kubáig 
menekülök, akkor sem. 
- Idén mi lesz a program? - kérdezte Rose. 



- Talán kiruccanok nyugat felé - válaszoltam. - Ha itt is havazna, könnyebb volna, de a szürke 
égboltot képtelen vagyok elviselni. Es és jégviharok, richmondi id járás. Tudja, amikor 
ideköltöztem, eleinte mindig hullott telente egy-két jó nagy hó. 
Megjelent el ttem a hólepte faágak és a szélvéd nek sodródó hópelyhek látványa, ahogy a 
csurom fehérségben dolgozni megyek a kocsimmal, jóllehet az összes állami intézmény zárva 
tart. A hó és a trópusi ver fény kedélyjavító hatással voltak rám.

 
- Nagyon kedves magától, hogy benézett hozzám - mondta a titkárn m, és felkelt a sötétkék 
füles karosszékb l. - Igaz, egy kicsit mindig túlzásba vitte a pátyolgatásomat. 
Kiment a konyhába, és hallottam, hogy a fagyasztóban kotorászik. Amikor visszatért a 
nappaliba, egy Tupperware dobozt nyomott a kezembe. 
- A zöldséglevesem - mondta. - Ez kell magának ma este. 
- Nem is tudja, mennyire - hálálkodtam. - Hazamegyek, és rögtön meg is melegítem. 
- És mit akar kezdeni Chuckkal? - kérdezte elkomorodva. 
Tétováztam. Nem akartam, hogy ezt megkérdezze. 
- Rose, Chuck szerint maga a spiclim az intézetben. 
- Akkor az vagyok. 
- Szükségem is van magára - folytattam. - Azt szeretném, ha mindent elkövetne, hogy 
kideríthessük, mire készül Chuck. 
- Mire készülne, a kis szarházi, hát keresztbe akar tenni magának - mondta Rose, aki szinte 
soha nem beszélt csúnyán. 
- Bizonyítékot kell szereznünk - mondtam. - Tudja, milyen az állam. Nehezebb valakit lapátra 
tenni, mint a vízen járni. De Chuck nem fog nyerni. 
Rose nem válaszolt azonnal. Aztán így szólt: - El ször is nem szabad alábecsülnünk a pasast. 
Nem vág úgy az esze, mint hiszi magáról, de azért ravasz. És b ven van ideje tervezgetni meg 
észrevétlenül settenkedni az intézetben. Külön pech, hogy bárki másnál jobban ismeri a 
doktorn szokásait, még nálam is jobban, hiszen nem én dolgozok a keze alá a boncteremben, 
hála az égnek. És ez a f hadszíntér. A boncterem az, ahol Chuck Ruffin igazán tönkreteheti a 
doktorn t.

 

Fején találta a szeget, jóllehet nem szívesen ismertem el, hogy Chucknak ekkora hatalma van. 
Címkéket vagy azonosító cédulákat cserélhetett ki, b njeleket hamisíthatott meg. 
Hazugságokat szivárogtathatott ki tudósítóknak, akik az id k végezetéig titokban tartják a 
kilétét. Elképzelni is alig tudtam, mi mindent áll módjában megtenni. 
- Egyébként - mondtam, ahogy felkeltem a kanapéról -, meglehet s biztonsággal tudom, hogy 
Chuck Ruffinnak van otthon számítógépe, vagyis hazudott err l.

 

Rose kikísért az ajtóig, és akkor eszembe jutott a kocsim közelében parkoló Taurus. 
- Tud valakir l itt a házban, aki Taurusszal jár? - kérdeztem. 
Rose zavarodottan ráncolta a homlokát. - Hát, ezt a típust majd' mindenfelé látni. De nem, itt 
a környéken nem jut eszembe senki, akinek Taurusa volna. 
- Lehet, hogy egy rend r lakik a házban, és id nként a szolgálati autójával jár haza?

 

- Ha így van is, én nem tudok róla. Doktorn , ne hagyja túlságosan elragadtatni magát a sok 
kis gonosz manótól, akik megelevenednek a fejében, ha engedi nekik. Tudja, nem szabad az 
ördögöt a falra festeni. A régi nóta az önbeteljesít jóslatokról.

 

- Nos, lehet, hogy tényleg vaklárma, mindenesetre furcsa érzésem támadt, amikor láttam, 
hogy üldögél ez a valaki a sötét kocsiban, motor, fényszóró lekapcsolva - mondtam. - Megvan 
a rendszáma. 
- Jó magának. - Rose megveregette a hátam. - Miért is nem lep meg a dolog?   
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A cip m mintha hangosabban kopogott volna a lépcs házban, amikor elhagytam Rose 
lakását, és az ajtón át a hideg éjszakába lépve a pisztolyom képe lebegett lelki szemeim el tt. 
A Taurus elt nt. Miközben a saját kocsim felé baktattam, néztem, merre lehet.

 
A parkoló nem volt valami jól kivilágítva. A kopár fák neszezése vészjósló suttogásnak 
rémlett a fülemben, az árnyékok mintha félelmetes teremtményeket rejtettek volna. Gyorsan 
kinyitottam a kocsimat, még egyszer körbenéztem, és miközben elindultam, megcsörgettem 
Marino csipogóját. Persze azonnal visszahívott, egyenruhában járta az utcákat, nem volt 
semmi dolga. 
- Lefuttatna egy rendszámot? - kérdeztem, ahogy beleszólt. 
- Nyomassa. Bediktáltam neki. 
- Most jövök Rose lakásából - mondtam -, és furcsa megérzésem támadt egy autótól, ami ott 
parkolt a ház el tt.

 

Marino szinte mindig komolyan vette a furcsa megérzéseimet. Nem az a fajta ember vagyok, 
akinek túl gyakran lennének indokolatlan megérzései. Jogász vagyok és orvos. Adott esetben 
inkább hajlok arra, hogy maradjak a jogászok szenvtelen, tényszer észjárásánál, és nem 
jellemz ek rám a túlreagálások vagy az, hogy a saját érzelmeimb l kiindulva vonnék le 
következtetéseket. 
- Más is van - folytattam. 
- Akarja, hogy beugorjak magához? 
- Abszolút. 
Amikor odaértem, Marino már a behajtón várt. Alig bírt kikászálódni a kocsijából, útban volt 
a szolgálati deréköve, és szoríthatta az antantszíj is, amit sose viselt. 
- A rohadt életbe! - mondta, egy nagy rántással kiszabadítva derékövét. - Nem tudom, meddig 
bírom még ezt. - Berúgta az ajtót. - Még egy ilyen vacak tragacsot. 
- Hogyan ért ide els ként egy ilyen vacak tragaccsal? - kérdeztem. 
- Úgy, hogy közelebbr l jöttem. Mindjárt leszakad a hátam.

 

Végig zsörtölt, miközben felkaptattunk a lépcs n, és kinyitottam a bejárati ajtót. 
Meghökkent csend fogadott. A riasztón a zöld fény világított.

 

- Na, ez így nem frankó - mondta Marino. 
- Tudom, hogy bekapcsoltam reggel - mondtam. 
- Nem volt itt a bejárón je? - kérdezte Marino, közben fülelt, nézel dött.

 

-  mindig visszakapcsolja - mondtam. - Nem emlékszem, hogy egyszer is megfeledkezett 
volna róla, pedig két éve dolgozik nálam. 
- Maga most itt marad - jelentette ki Marino. 
- Én most egész biztos nem maradok itt - feleltem, mert semmi kedvem nem volt egyedül ott 
maradni, és az sem jó ötlet soha, hogy két ideges, felfegyverzett ember kutakodjon 
ugyanannak a lakásnak két különböz pontján.

 

Visszakapcsoltam a riasztót, és követtem Marinót szobáról szobára, néztem, ahogy 
kinyitogatja az összes szekrényt, és bekukkant minden függöny, sötétít és ajtó mögé. 
Mindkét szintet átkutattuk, és mindent a legnagyobb rendben találtunk, míg vissza nem 
mentünk a földszintre, ahol észrevettem, hogy a folyosói futósz nyegnek csak az egyik fele 
van kiporszívózva, a másik nincs, rögtön mellette pedig, a vendégek fürd szobájában Marie, a 
bejárón m elmulasztotta tisztára cserélni a piszkos kéztörl ket.

 

- Marie nem ilyen figyelmetlen - szólaltam meg. - A férje és  pici gyerekeket nevelnek 
nagyon kevés pénzb l, és Marie keményebben dolgozik, mint bárki, akit ismerek. 
- Remélem, senki nem telefonál jár rért - morogta Marino. - Van kávé a vityillójában? 
Csináltam egy kanna er s feketét a Pilon kávéf z n, amit Lucy küldött Miami-ból, és Marino 
meg én átmentünk a csészénkkel a dolgozószobámba. Ruffin drótpostacímét és jelszavát 



felhasználva bejelentkeztem az AOL szerverén, és határtalan megkönnyebbülés töltött el, 
amikor nem rúgott ki a rendszer. 
- Tiszta a leveg - állapítottam meg. 
Marino odahúzott egy széket, és átkukucskált a vállam fölött. Ruffinnak frissen érkezett 
postája volt. 
A nyolc levélb l egynek a feladóját sem ismertem.

 
- Mi történik, ha kinyitja ket? - tudakolta Marino. 
- Maradnak a postafiókban, feltéve, hogy elmentem ket új üzenetként - feleltem. 
- Úgy értem, meg tudja-e mondani Chuck, hogy kinyitották a leveleit? 
- Nem. A feladó viszont igen. A feladó ellen rizheti az általa küldött levél státusát, és 
megnézheti, pontosan mikor nyitották meg. 
- Aha - mondta Marino, amolyan vállrándítással felér hangsúllyal. - És akkor mi van? Hány 
ember fogja azt nézegetni, hogy mikor nyitották ki a francos levelét? 
- Nem válaszoltam neki, mert elkezdtem megnyitogatni Chuck e-mailjeit. Lehet, hogy 
félelemmel kellett volna eltöltenie, hogy ilyesmit m velek, de túlságosan dühös voltam. A 
nyolc e-mailb l négy a feleségét l érkezett, aki seregnyi utasítással látta el a háztartási 
tennivalókat illet en. Marino felnevetett.

 

- Rendesen papucs alatt tartja az asszony - mondta kárörvend n.

 

Az ötödik üzenet feladója MAYFLR volt, aki csak ennyit írt: "Beszélnünk kell." 
- Ez érdekes - jegyeztem meg Marinónak. - Megnézzük, miket küldött Chuck ennek a 
Mayflowernak, bárki legyen is a név mögött. 
Rákattintottam az "Elküldött üzenetek"-re, és megtudtam, hogy az utóbbi két hétben Chuck 
szinte naponta küldött e-mailt ennek a személynek. Marinóval a hátam mögött gyorsan 
átfutottam az üzeneteket, és igen hamar egyértelm vé vált, hogy boncsegédem rendszeresen 
találkozgat és valószín leg viszonyt is folytat Mayflowerral. 
- Csak tudnám, ki a bánat lehet az - szólalt meg Marino. - Akkor bef thetnénk kicsit a 
szarházijának. 
- Nem lesz könny kideríteni - mondtam. Villámgyorsan kijelentkeztem, mintha egy házból 
menekülnék, amit éppen kiraboltam. 
- Próbáljuk meg a Chatplanetet - ajánlottam. Egyedül azért voltam ismer s a cseveg szobák 
világában, mert alkalmanként a kollégáim a világ minden részér l ezeket használták arra, 
hogy összejöjjenek és segítséget kérjenek a különlegesen nehéz ügyekben, vagy olyan 
információt ajánljanak fel, ami esetleg nekünk jöhet kapóra. Regisztráltattam magamat, aztán 
letöltöttem a programot, és beikszeltem azt a lehet séget, melynek révén úgy lehettem jelen a 
cseveg szobában, hogy a nevem nem jelent meg a résztvev k listáján.

 

Átfutottam a szobák listáját, és kiválasztottam a Kedves Kay doktorn nev t. Kay doktorn 
személyesen moderálta a hatvanhárom f részvételével zajló beszélgetést.

 

- Francba. Adjon egy cigit, Marino - szólaltam meg feszülten. 
Kirázott egyet a dobozból, odahúzott egy széket, és leült mellém, hallgatózni. 
<Csöves> Kedves Kay doktorn , igaz, hogy Elvis a vécén halt meg, és hogy sokan halnak 
meg a vécén? Vízszerel vagyok, gondolhatja, mért érdekel. Hálás köszönet, Washingtoni 
Vacilláló. 
<Kedves Kay doktorn > Kedves Washingtoni Vacilláló, igen, sajnálattal közlöm, hogy Elvis 
csakugyan a vécén halt meg, és ebben nincs semmi rendkívüli, mert az emberek csak 
er lködnek és er lködnek, és a végén nem bírja a szívük. Nem szívesen mondok ilyet, de a 
sokévi helytelen táplálkozás és a rengeteg gyógyszer végül megbosszulta magát, és Elvisszel 
szívleállás végzett fény z en berendezett gracelandi villája fürd szobájában. Halála int 
példa mindannyiunk számára. 
<Medikutya> Kedves Kay doktorn , miért döntött úgy, hogy inkább halott páciensekkel 
dolgozik, mint él kkel? Montanai Morbid 

 



<Kedves Kay doktorn > Kedves Montanai Morbid, nem igazán van meg bennem a 
betegápoláshoz szükséges empátia, plusz így nem kell a pácienseim érzései miatt aggódnom. 
Már orvosegyetemistaként megtanultam, hogy az eleven páciens csak púp a hátamon. 
- A kurva hétszentségit - fortyant fel Marino. 
Tajtékoztam a düht l, és semmit nem tudtam tenni ellene.

 
- Tudja - méltatlankodott Marino -, békén hagyhatnák már végre Elvist. Unom mindig azt 
hallgatni, hogy a klotyón halt meg. 
- Maradjon csendben, Marino - szóltam rá. - Kérem. Próbálok gondolkodni. 
Ugyanabban a borzalmas hangnemben, a fórum vég nélkül folytatódott. Kedvem lett volna 
belekottyantani a beszélgetésbe, és közölni az összes jelenlév vel, hogy nem én vagyok a 
Kedves Kay doktorn .

 

- Ki tudjuk deríteni valahogy, hogy igazából ki ez a Kedves Kay doktorn ? - kérdezte Marino. 
- Ha ez a személy a cseveg szoba moderátora, akkor a válasz nem.  az összes többi 
cseveg r l tudhatja, hogy kicsoda, de fordítva nem m ködik a dolog.  

<Julie W> Kedves Kay doktorn , mivel maga mindent tud az anatómiáról, tudatosabb-e a 
gyönyörpontok tekintetében, ha érti, hogy mire gondolok. A barátom unottnak t nik az 
ágyban, id nként pedig egyenesen elalszik szeretkezés közben! Szexi Akarok Lenni. 

 

<Kedves Kay doktorn > Kedves Szexi Akarok Lenni, nem szed a barátja valamilyen altató 
hatású gyógyszert? Ha nem, úgy egy szexi fehérnem jó ötlet lehet. A mai n k nem tesznek 
eleget azért, hogy a férfiak nyeregben érezzék magukat. 
- Ennyi! - kiáltottam fel. - Megölöm ezt a szemét alakot... vagy n t... bárki legyen is ez a Kay 
doktorn !

 

Felugrottam a székemr l, tehetetlen dühömben azt se tudtam, mit csináljak.

 

- Nem fogod elcseszni a jó híremet! 
Ökölbe szorított kézzel átmasíroztam a nappaliba, ahol hirtelen megálltam, és úgy néztem 
körbe, mint aki el ször van ott életében.

 

- Jön még kutyára dér - mondtam, miközben visszatértem a dolgozószobámba. 
- De hogyan, ha egyszer azt se tudja, hogy ki ez az ál Kay doktorn ? - kérdezte Marino. 
- Lehet, hogy ezzel a rohadt cseveg fórummal nem jutunk semmire, de még mindig ott az e-
mail. 
- Miféle e-mail? - kérdezte Marino óvatosan. 
- Jön még kutyára dér. Egyel re várunk és figyelünk. Na. Mit szólna, ha utánanéznénk annak 
a gyanús autónak? 
Marino levette derekáról az adó-vev jét, és az információs csatornára kapcsolt. 
- Mit mondott, hogy van még egyszer? - kérdezte. 
- RGG-7112 - mondtam emlékezetb l.

 

- Virginiai rendszámtábla? 
- Bocs - mondtam. - Ennyire jól nem értem rá megnézni. 
- Mindegy, itt kezdünk. 
Bemondta a rendszámot a Virginiai B nügyi Információs Hálózatnak, és kért egy tíz-
huszonkilencet. Ekkorra este tíz elmúlt. 
- Nem tudna esetleg összedobni egy szendvicset vagy valamit, miel tt odébbállok? - kérdezte 
Marino. - Kiesik a gyomrom az éhségt l. Dög lassú az infoháló ma este. Utálom az ilyet. 
Császárszalonnát, salátát és paradicsomot kért orosz öntettel és vastag hagymaszeletekkel, én 
pedig olaj helyett a mikróban sütöttem meg neki a szalonnát. 
- Jesszusom, doki, miért kell ilyeneket csinálnia? - mondta Marino a magasba emelve egy 
ropogós, parázsra sült szalonnaszeletet. - Kutyagumit nem ér az egész, ha nem lehet elrágni, 
plusz az utolsó csepp ízt is felitatták a papírtörülköz kkel.

 



- B ven lesz benne íz - mondtam. - A többi magára van bízva. Engem mindenesetre nem 
okolhat azért, ha a jelenleginél is jobban eltöm dnek az erei.

 
Marino rozskenyeret pirított, amit vastagon megkent vajjal és orosz öntettel, utóbbit Miracle 
Whipb l, ketchupból és apróra vágott savanyú uborkából varázsolta. Ezt salátával, 
agyonsózott paradicsommal és vastag szelet édes hagymával koronázta meg. 
Kett t készített ezekb l a csapásmér eszközökb l, és éppen az alufóliát tekerte rájuk, amikor 
visszahívták az adó-vev n. A kocsi nem Ford Taurus volt, hanem egy 1998-as Ford Contour. 
Sötétkék, a forgalmi engedélyt az Avis Autókölcsönz nek adták ki.

 

- Ez azért érdekes - t n dött Marino. - Richmondban általában az összes bérautó rendszáma 
"R"-rel kezd dik, de külön kérésre adnak olyat, ami nem. Azért kezdték el csinálni, hogy ne 
legyen olyan szembeötl az autótolvajoknak, ha valaki nem helybéli. 
Az autó nem állt körözés alatt, és nem szerepelt az ellopott járm vek listáján sem.
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Másnap, szerda reggel nyolc órakor beprésel dtem egy parkolóórás helyre a többi kocsi közé. 
Az utca túloldalán a sok kovácsoltvas és szök kút mögött a ködben si kastélynak t nt a 
Nemzetközösség tizennyolcadik századi parlamentépülete. 
Dr. Wagnernek a minisztertanács többi tagjával és a f ügyésszel együtt a Kilencedik utcai 
irodaházban volt az irodája, és a biztonsági el írásokat olyan széls ségesen megszigorították, 
hogy amikor megérkeztem, kezdtem magam úgy érezni, mint valami elvetemült b nöz . Az 
ajtón belépve a f városi rend rség egyik rend re ellen rizte a táskámat egy asztalnál.

 

- Én soha semmit nem találok benne - mondtam. - Szóljon, ha magának sikerül. 
A mosolygós rend r kifejezetten ismer snek t nt, alacsony, köpcös férfi volt, úgy tippeltem, a 
harmincas éveiben járhat. Barna haja már gyérült, az arca valamikor kamaszfiúsan jóvágású 
lehetett, de aztán az évek múlása és a felszedett kilók kifogtak rajta. 
Felmutattam az igazolványaimat, de szinte rájuk se pillantott. 
- Tessék csak hagyni - mondta vidáman. - Nem emlékszik rám? Párszor nekem kellett 
kimenni magukhoz, amikor még ott dolgoztak. 
A Bonctani Intézet régi épülete felé mutatott a Tizennegyedik utcán, röpke öt sarokra 
keletnek. 
- Rick Hodges - mondta. - Amikor volt az a riadalom az uránium miatt. Emlékszik? 
- Lehet azt elfelejteni? - mondtam. - Ha nem is életem legszebb pillanata volt. 
- És id nként együtt lógtunk Wingóval. Leugrottam hozzá ebédid ben, amikor nem sok 
semmi történt. 
Árnyék suhant át az arcán. Wingo a legjobb, legfogékonyabb boncsegédem volt, akivel valaha 
dolgoztam. Fekete himl ben halt meg, pár évvel korábban. Megszorítottam Hodges vállát.

 

- Még mindig hiányzik - mondtam. - El nem tudja képzelni, mennyire. 
Hodges körbepillantott, aztán odahajolt hozzám. 
- Tartja a kapcsolatot a családjával? - kérdezte halkan. 
- Id r l id re.

 

Abból, ahogy ezt mondtam, Hodges tudta, hogy Wingo szülei nem akartak homoszexuális 
fiukról beszélni, és azt se, hogy én hívogassam ket. Mint ahogy azt sem akarták, hogy 
Hodges vagy Wingo barátai közül bárki telefonálgasson nekik. Hodges bólintott, tekintetét 
fájdalom párázta. Megpróbálta elütni egy mosollyal. 
- Az a fiú teljesen odáig volt magáért, doki - mondta. - Már régóta meg akartam mondani 
magának. 
- Ez rengeteget jelent számomra - mondtam el érzékenyülve. - Köszönöm, Rick. 



Gond nélkül áthaladtam a fémkeres kapun, és Hodges visszaadta a táskámat.

 
- Ne maradjon el sokáig - mondta. 
- Nem fogok - feleltem a fiatal, kék szempárba nézve. - Jó érzés, hogy magát itt tudhatom. 
- Ismeri a járást? 
- Azt hiszem - mondtam. 
- Hát, mindenesetre ne felejtse, hogy a liftnek saját akarata van. 
A kopott gránitlépcs n mentem fel a hatodik emeletre, ahol Sinclair Wagner doktor Capitol 
Square-re néz irodája volt. Ezen a sötét, es s reggelen alig láttam el George Washington 
lovas szobráig. Az éjszaka folyamán húsz fokot zuhant a h mérséklet, és az apró, kemény 
es cseppek sörétszemcsékre emlékeztettek.

 

Az egészségügyi miniszter váróhelyiségének kecses koloniál bútorai és zászlódísze nem 
Wagner stílusát tükrözték. A miniszter irodája zsúfolt volt és rendetlen. Egy olyan emberr l 
tanúskodott, aki rendkívül keményen dolgozik, és nem tartja fontosnak fitogtatni a hatalmát. 
Dr. Wagner a dél-carolinai Charlestonban született és nevelkedett. Jogi és pszichiáteri 
végzettsége volt,  felügyelte az elmegyógyintézeteket, az alkohol- és drogterápiás 
létesítményeket, a szociális szolgáltatásokat és a Medicare betegbiztosítási rendszert. 
Miniszteri kinevezése el tt a Virginiai Orvosi Egyetemen tanított, és mindig is rettent en 
tiszteltem t, és tudtam, hogy  is tisztel engem.

 

- Kay. - Hátragurította székét, és felállt az író asztaltól. - Hogy van? 
Hellyel kínált a kanapén, aztán becsukta az ajtót, és visszavonult íróasztala barikádja mögé, 
ami nem volt egy jó jel. 
- Örülök, hogy milyen flottul megy minden az intézetben, maga nem? - kérdezte. 
- Nagyon is - feleltem. - Kicsit ijeszt , de jobb, mint amire számítottam.

 

Felvette a pipáját és dohányzacskóját egy tálcáról. 
- Nem tudtam elképzelni, mi történt magával - szólalt meg. - Mintha elt nt volna a föld 
felszínér l.

 

- Nem tudom, miért mond ilyet - feleltem. - Annyi eseten dolgozom, mint mindig, ha nem 
többön. 
- Ó, igen. Természetesen követem a dolgait a sajtón keresztül. 
Nekilátott, hogy megtömje a pipáját. Az épületben a dohányzás semmilyen formáját nem 
engedélyezték, és Wagnernek szokása volt, hogy feszült helyzetben egy meggyújtatlan pipát 
szipkodott. Tudta, hogy nem azért kerestem fel, hogy az intézetr l beszélgessünk, vagy 
elmondjam neki, mennyire lefoglal a munkám. 
- Nagyon is tudom, mennyire elfoglalt - folytatta -, hiszen még arra sem ér rá, hogy velem 
találkozzon. 
- Sinclair, csak ma tudtam meg, hogy a múlt héten találkozni akart velem - feleltem. 
Pipáját szuttyogtatva a szemembe fúrta tekintetét. Dr. Wagner a hatvanas éveiben járt, de 
öregebbnek t nt a koránál, mintha végül csak kikezdte volna az a rengeteg fájdalmas titok, 
amit annyi éven át rzött a pácienseir l. Kedves szeme volt, és komoly el nye származott 
abból, hogy az emberek minduntalan elfelejtették, hogy egy agyafúrt jogász is lakozik benne. 
- Ha nem kapta meg az üzenetemet, hogy látni akarom, Kay - szólalt meg -, akkor én azt 
mondanám, gondok vannak a beosztottaival. 
Lassú, halk hangon potyogtatta a szavakat, mindig a ráér sebb megoldást választva a 
gondolat megfogalmazásához. 
- Igen, vannak, de nem úgy, ahogy esetleg maga gondolja. 
- Figyelek. 
- Valaki belenyúlkál az elektronikus levelezésembe - feleltem szenvtelenül. - A jelek szerint 
ez a személy hozzáfért a fájlhoz, amelyben a jelszavainkat tartjuk, és megszerezte az enyémet. 
- Ennyit a biztonságról... 
Feltartottam a kezem, hogy elhallgattassam. 



- Sinclair, nem a biztonság a probléma. Valaki belülr l próbál ártani nekem. Világossá vált 
számomra, hogy valaki, esetleg valakik azon fáradoznak, hogy engem bajba keverjenek. Vagy 
akár kirúgassanak az állásomból. A maga titkárn je e-mailezett az enyémnek, hogy maga 
látni akar. A titkárn m továbbította az üzenetet nekem, én pedig állítólag azt válaszoltam, 
hogy nem érek rá a megadott id pontban találkozni magával.

 
Láttam, hogy dr. Wagner mindezt zavarosnak, ha nem komikusnak találja. 
- Más is van - folytattam, egyre kínosabb érzéssel hallgatva saját, leginkább fantasztikus 
mesének ható történetemet. - Elektronikus levelek, melyek azt kérik, hogy irányítsák át a 
telefonhívásaimat a helyettesemhez, és ami a legrosszabb, ez az úgynevezett cseveg fórum, 
amit az interneten vezetek. 
- Tudok róla - mondta Sinclair komoran. - És maga azt mondja, hogy akárki csinálja is ezt a 
Kedves Kay doktorn idétlenséget, ugyanaz a személy, mint aki visszaél a jelszavával?

 

- Feltétlenül olyasvalaki, aki visszaél a jelszavammal, és dr. Kay Scarpettának adja ki magát. 
Csendben szortyogtatta a pipáját. 
- Er sen gyanítom, hogy a boncsegédemnek köze van az egészhez - jegyeztem meg. 
- Miért? 
- Ésszer tlenül, ellenségesen viselkedik, id nként pedig egyszer en kámforrá válik. 
Elégedetlen, és láthatóan forral valamit. Még sorolhatnám. 
Néma csend. 
- Amint bizonyítani tudom a vétkességét - mondtam -, gondoskodom a probléma 
megoldásáról. 
Dr. Wagner visszatette a pipát a tálcára. Felállt, íróasztalát megkerülve odajött hozzám, és 
leült a kanapé melletti székre. El rehajolt, rám függesztette tekintetét.

 

- Régóta ismerem magát, Kay - mondta kedves, de határozott hangon. - Nagyon is tudatában 
vagyok a szakmai hírnevének. Maga a Nemzetközösség büszkesége. És nemrégiben szörny 
tragédián ment át. 
- Ugye nem a lélekbúvárt akarja játszani velem, Sinclair? - Nem szántam viccnek. 
- Maga nem egy gépezet. 
- Ahogy nem vagyok kóros téveszmék áldozata sem. Amit elmondtam, valós. Mind egy-egy 
tégla az ügyben, amit próbálok felépíteni. Alattomos dolgok történnek, és bár az igaz lehet, 
hogy szétszórtabb vagyok, mint általában, annak, amit elmondtam, ehhez semmi köze. 
- Hogyan lehet biztos a dolgában, Kay, ha egyszer, ahogy maga fogalmazott, ennyire 
szétszórt? Azok után, amin maga átment, a legtöbb ember jó darabig nem ment volna vissza 
dolgozni, ha visszamegy egyáltalán. Tényleg, mikor is ment vissza? 
- Sinclair, mindenki a maga módján boldogul. 
- Majd én megválaszolom a kérdést maga helyett - folytatta. - Tíz nap múlva. Ráadásul nem is 
egy túlságosan szívet melenget munkakörnyezetbe, ha szabad hozzátennem. Tragédia, halál. 
Szótlanul küzdöttem azért, hogy ne omoljak össze. Egy sötét barlangban voltam, és arra is 
alig emlékeztem, amikor a tengerbe szórtam Benton hamvait Hilton Headnél, azon a helyen, 
amit a legjobban szeretett. Arra is alig emlékeztem, amikor kitakarítottam az ottani lakását, 
aztán nekiestem a fiókoknak és a szekrényeknek a saját házamban. rült tempóban akkor 
rögtön eltávolítottam mindent, aminek végül úgyis mennie kellett volna. 
Ha nincs Anna Zenner doktorn , nem éltem volna túl a dolgot. Anna id sebb n volt, 
pszichiáter, évek óta a barátn m. Fogalmam sincs, mit kezdett Benton finom öltönyeivel és 
nyakkend ivel és fényes b rcip ivel és kölnivizeivel. Nem akartam tudni, mi lett Benton 
BMW-jével. És mindenekel tt képtelen lettem volna elviselni annak a tudatát, hogy mi történt 
a textilnem vel, ami a fürd szobánkban és az ágyunkon volt.

 

Anna volt annyira bölcs, hogy mindent megtartott, ami számít. Nem nyúlt a könyvekhez és az 
ékszerekhez. A falakon hagyta az okleveleket és diplomákat Benton dolgozószobájában, ahol 
senki se láthatta ket, mert Benton annyira szerény volt. Anna nem engedte, hogy leszedjem a 



szerte a házban elhelyezett fényképeket, azt mondta, nekem lesz fontos, hogy együtt éljek 
velük. 
- Együtt kell élned az emlékkel - mondogatta er s német akcentusával. - Az jelen van ma is, 
Kay. Nem futhatsz el el le. Meg se próbáld.

 
- Tízes skálán hányasra osztályozná a depresszióját, Kay? - érkezett dr. Wagner hangja 
valahonnan a háttérb l.

 
Még mindig bántott és képtelen voltam elfogadni, hogy Lucy mindeközben egyetlenegyszer 
nem bukkant fel. Benton rám hagyta a lakását a végrendeletében, és Lucy teljesen kitért a 
hitéb l, amiért eladtam, jóllehet ugyanúgy tudta, mint én, hogy egyikünk se lenne képes még 
egyszer végigsétálni azokon a szobákon. Amikor megpróbáltam nekiadni az imádott, 
lehordott, összekaristolt pilótadzsekit, amit Benton a f iskolán viselt, Lucy azt mondta, nincs 
rá szüksége, hogy úgyis továbbadja valaki másnak. Tudom, hogy erre soha nem került sor. 
Tudom, hogy eldugta valahová. 
- Nem szégyen bevallani. Szerintem magának nehezére esik bevallani, hogy maga is csak 
emberb l van - tört a felszínre dr. Wagner hangja. 
Kitisztult a látásom. 
- Nem gondolt még arra, hogy valami antidepresszánst kéne szednie? - kérdezte dr. Wagner. - 
Valami enyhe hatásút, mint a Wellbutrin. 
Kivártam, miel tt bármit mondtam volna.

 

- El ször is, Sinclair - mondtam -, a szituációs depresszió normális dolog. Nincs szükségem 
arra, hogy egy tabletta, csiribi-csiribá, elvigye a rossz kedvemet. Lehet, hogy szenvtelen 
vagyok. Lehet, hogy nehezen mutatom ki az érzéseimet mások társaságában, nehezen 
mutatom ki a legmélyebb érzelmeimet, és igen, számomra könnyebb harcolni és dühbe 
gurulni és túlteljesíteni, mint elviselni a fájdalmat. De nem bástyázom körül magamat 
tagadással. Elég eszem van ahhoz, hogy tudjam, a gyásznak ki kell futnia a maga pályáját. Ez 
pedig nem könny , amikor azok, akikben megbízol, azt a keveset is megpróbálják kikezdeni, 
amid maradt az életben. 
- Els személyr l átváltott második személyre - jegyezte meg dr. Wagner. - Nem tudom, 
észrevette-e... 
- Ne boncolgasson engem, Sinclair. 
- Kay, hadd fessem fel magának a tragédiának és az er szaknak azt a portréját, amit a 
kívülállók nem látnak soha - mondta. - A tragédia saját, különálló életet él. Az id 
el rehaladtával folytatja a pusztítást, csak alattomosabban, kevésbé felt n sebeket ejtve.

 

- Én mindennap látom a tragédia portréját - szólaltam meg. 
- És amikor belenéz a tükörbe? - kérdezte. 
- Sinclair, épp eléggé szörny elveszíteni valakit, de hogy a tetejébe mindenki sandán néz rád, 
és kételkedik abban, hogy képes vagy-e tovább funkcionálni, az egy elvileg padlóra került 
ember bántalmazása és megalázása. 
- Állta a tekintetemet. Megint átváltottam egyes szám második személyre, biztonságba 
húzódtam, és ezt láttam Wagner szemében is. 
- A kegyetlenség a másokban felfedezni vélt gyengeségb l meríti az erejét - folytattam. 
Tudtam, mi az a gonoszság. Megszimatoltam, felismertem jellegzetességeit, amikor a 
közelembe férk zött.

 

- Valaki régóta várt lehet ségként csapott le arra, ami velem történt, hogy tönkretegyen - 
állapítottam meg. 
- Nem gondolja, hogy ez kissé talán paranoid? - szólalt meg végül dr. Wagner. 
- Nem. 
- Miért tenne valaki ilyet, azon kívül, hogy kicsinyes és féltékeny? - érdekl dött.

 

- A hatalomért. Hogy ellopja a bennem lobogó tüzet. 
- Érdekes analógia - jegyezte meg. - Fejtse ki, mit ért rajta. 



- Én jó célokra használom a hatalmamat - magyaráztam. - Aki viszont próbál megsebezni 
engem, a t lem elbitorolt hatalmat a saját önös érdekei szolgálatába akarja állítani, márpedig 
mi nem akarjuk, hogy ilyen emberek kezében hatalom legyen. 
- Egyetértek - mondta dr. Wagner elgondolkodva. 
Megcsörrent a telefonja. Felkelt, beleszólt. 
- Most nem - mondta a kagylóba. - Tudom. Muszáj lesz várnia. 
Visszatért a székéhez, hosszasan kifújta a leveg t, levette és a kávézóasztalra helyezte a 
szemüvegét. 
- Azt hiszem, a legjobb, amit tehetünk, hogy a lehet ségekhez képest minél jobban tisztázzuk 
az ügyet, és sajtóközleményben tájékoztatjuk az embereket, hogy valaki visszaél a maga 
nevével az interneten - szólalt meg. - Véget vetünk a dolognak, ha bírói végzést kell 
kiadatnunk, akkor is. 
- Annak nagyon örülnék - mondtam. 
Felállt, követtem példáját. 
- Köszönöm, Sinclair. Hál' istennek, hogy ilyen pajzsom van, mint maga. 
- Reméljük, hogy az új miniszter is ugyanilyen jó lesz - jegyezte meg olyan hangon, mintha 
tudnom kellene, mir l beszél.

 

- Miféle új miniszter? - kérdeztem, és újra felbúgott fejemben a vészjelz , ezúttal még 
hangosabban. 
Különös kifejezés suhant át az arcán. Aztán dühösnek t nt.

 

- Több "magánjelleg " és "bizalmas" jelzés memorandumot is küldtem magának err l. A 
hétszentségit! Ez már tényleg minden határon túl megy! 
- Én nem kaptam magától semmit - mondtam. Összepréselte az ajkát, elvörösödött. Más dolog 
belepiszkálni valakinek az elektronikus levelezésébe, és megint más elfogni egy miniszter 
lepecsételt, titkosított memorandumait. Azokat még Rose sem nyithatta fel. 
- A jelek szerint a kormányzó b nüldözési bizottsága nem tágít az elképzelést l, hogy az 
intézetnek át kellene kerülnie az egészségügyi minisztériumtól a közbiztonságihoz - mondta. 
- Az isten szerelmére, Sinclair - fakadtam ki. 
- Tudom, tudom. - Fölemelte a kezét, hogy lecsendesítsen. 
Ugyanez az ostoba javaslat nem sokkal azután is fölvet dött, hogy kineveztek az intézet élére. 
A rend rségi és igazságügyi laboratóriumok a Közbiztonság alá tartoztak, ami egyebek közt 
azt jelentette, hogy amennyiben az én hivatalom is átkerülne a Közbiztonság alá, megsz nne a 
fékek és ellensúlyok addigi rendszere. A rend rség beleszólási jogot nyerne abba, hogy 
hogyan dolgozom az eseteimen. 
- Már többször írásba adtam álláspontomat az ügyr l - mondtam dr. Wagnernek. - Évekkel 
ezel tt addig prédikáltam az ügyészeknek és a rend rf nököknek, míg sikerült visszaverni a 
próbálkozást. Még az ügyvédi kamarához is elmentem. Nem engedhetjük, hogy megtörténjen. 
Dr. Wagner nem szólt semmit. 
- Miért most? - berzenkedtem. - Miért pont most jött el megint? Több mint tízévi csend után.

 

- Azt hiszem, Connors képvisel azért er lteti az ügyet, mert t is noszogatják egyes magas 
beosztású b nüldöz k - mondta. - A fene tudja, hogy kik. 
Én tudtam, és felpezsdülve indultam el autómmal az irodám felé. Lételemem volt a 
megválaszolatlan kérdésekkel való bíbel dés, a kevésbé szembeötl dolgok el ásása, az 
igazság kiderítése. A Chuck Ruffinhoz és Diane Bray-hez hasonló bomlasztó elemek nem 
vették számításba, hogy áskálódásukkal felébresztik bennem az alvó oroszlánt. 
Egy forgatókönyv állt össze lelki szemeim el tt. Nagyon egyszer volt. Valaki el akart 
takarítani az útból, hogy az intézet átkerülhessen a Közbiztonsághoz. Az a hír járta, hogy a 
jelenlegi miniszter, akit nagyon kedveltem, hamarosan nyugdíjba vonul. Micsoda véletlen 
volna, ha éppen Bray venné át a helyét. 
Az irodába érve Rose-ra mosolyogtam, és napsugaras jó reggelt kívántam neki. 



- De jó kedve van valakinek! - jegyezte meg mélységes elégedettséggel. 
- A maga zöldséglevese teszi - mondtam. - Megint van mire vágynom. Chuck hol van? 
- Agyvel ket visz át az egyetemre - felelte Rose. Egyik-másik eset komplex neurológiai 
feltárást követelt, ilyenkor formalinba tettem az agyat, és átküldettem a neuropatológiai 
laborba. 
- Értesítsen, ha visszajött - mondtam Rose-nak. - Fel kell állítanunk a Luma-Lite-ot a 
dekompozíciós helyiségben. 
A titkárn m az íróasztalára könyökölt, áll a tenyérben, a tekintete rám függesztve, és úgy 
ingatta a fejét. 
- Utálom, hogy pont nekem kell közölnöm a rossz hírt - szólalt meg. 
- Úristen, mi az már megint? Épp amikor már azt hittem, hogy végre egy jó nap. 
- Az intézet helyszínelést gyakorol, és úgy t nik, hogy az  Luma-Lite-juk szervizben van. 
- Ne mondjon ilyet nekem. 
- Én csak annyit tudok, hogy valaki idetelefonált, és Chuck elvitte nekik a Luma-Lite-unkat, 
miel tt kiment az orvosegyetemre.

 

- Akkor megyek, és visszakérem t lük.

 

- A próbahelyszínelést terepen csinálják, jó tizenöt kilométerre innen. 
- Ki hatalmazta fel Chuckot, hogy bárkinek felszerelést adjon kölcsön? - kérdeztem. 
- Örüljön, hogy nem lopták el, mint a fél irodát - vigasztalt Rose. 
- Úgy nézem, föl kell mennem az emeletre, és Vander laborjában elvégezni a vizsgálatot - 
mond tam. 
Besétáltam az irodámba, és leültem az íróasztalomhoz. Levettem a szemüvegem, 
megmasszíroztam az orrnyergemet. Úgy döntöttem, eljött az ideje, hogy Bray és Chuck 
találkát adjanak egymásnak. Bejelentkeztem Ruffin nevében, és küldtem egy e-mailt Bray-
nek. 
Bray parancsnok! 
Olyan információm van, amir l muszáj tudnia. Találkozzunk fél hatkor a Beverly Hills-i 
bevásárlóközpontnál. Hátul parkoljon, a Buckhead's közelében. Beszélhetünk a kocsijában, 
hogy ne lássanak meg. Ha nem tud eljönni, csörögjön rá a csipogómra. Ellenkez esetben

 

ott 
találkozunk. 
Chuck 
Azután szöveges üzenetet küldtem Chuck személyhívójára, Bray nevében, amelyben t is 
meghívtam a találkozóra. 
- Ez is megvan - mondtam, és éppen javában gratuláltam magamnak, amikor megcsörrent a 
telefon. 
- Hahó - szólt bele Marino. - Itt dr. Kay Scarpetta személyi kopója. Mit csinál, ha letette a 
lantot? 
- Felveszem újra. Emlékszik, amikor azt mondtam, hogy jön még kutyára dér? Vigyen el 
engem a Buckhead'sbe, Pete. Csak nem fogunk lemaradni két, számunkra igen kedves, közeli 
jó barát randevújáról, nem igaz? Úgyhogy arra gondoltam, milyen kellemes volna, ha maga 
elvinne engem vacsorázni, és véletlenül összefutnánk velük - mondtam.   
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Ahogy elterveztem, Marinóval a parkolóban találkoztunk, és az  böhöm Dodge pickupjával 
mentünk, mert nem akartam megkockáztatni, hogy Bray esetleg felismerje a Mercedesemet. 
Odakint sötét volt, a leveg fagyos, az es viszont elállt. Olyan magasan trónoltam, hogy 
szinte szemt l szemben láthattam a kamionsof röket.

 



A Patterson Avenue-n a város egyik legnagyobb bevásárlóutcája, a Parham Road felé 
indultunk, ahol nyüzsg tömeg vásárolt és étkezett a Regency Maliban.

 
- Most szólok, hogy nincs mindig arannyal teli cserépkorsó a szivárvány végén - szólalt meg 
Marino, és kipöckölte a csikket az ablakon. - Lehet, hogy egyikük vagy mindkett úgy dönt, 
hogy oda se tolja a képét. A fenébe is, amennyire én tudom, lehet, hogy k vannak a mi 
sarkunkban. De azért belevágunk, rendben? 
A Beverly Hills-i bevásárlóközpont egy rövidke üzletsorból meg egy Ben Franklin 
barkácsáruházból áll. Nem az a környék, ahol az ember a város legjobb éttermére számít. 
- Nyomuk sincs - állapította meg Marino, miközben a terepet pásztáztuk. - Mondjuk, pár 
perccel korábban jöttünk. 
Beparkolt két autó közé az étteremt l kicsit odébb a Ben Franklin elé, és leállította a motort. 
Kinyitottam az ajtómat. 
- Most mégis hová megy? - tiltakozott Marino. 
- Be az étterembe. 
- És ha mindjárt befutnak, és meglátják magát? 
- Minden jogom megvan, hogy itt tartózkodjam. 
- És ha Bray már bent van a bárban? - aggodalmaskodott Marino. - Mit fog mondani neki? 
- Meghívom egy italra, aztán kijövök magáért. 
- Jézusom, doki. - Marino egyre nyakasabb lett. - Azt hittem, az egészben az a pláne, hogy 
leégetjük Bray-t. 
- Lazítson, és hagyja, hogy én beszéljek. 
- Lazítsak? Legszívesebben kitekerném a nyakát annak a ribancnak. 
- Okosnak kell lennünk. Ha kilépünk a fedezékb l, és rögtön l ni kezdünk, esetleg mi kapunk 
golyót els ként.

 

- Azt akarja mondani, hogy nem fogja Bray képébe vágni, hogy tudja, mit m velt? A 
Chucknak írt e-maileket meg a többit? 
Marino elképedt volt és dühös, és állandóan ismételte magát. 
- Akkor mi a rossebet keresünk itt? - háborgott tovább. 
- Marino. - Próbáltam lecsillapítani. - Magának több esze van ennél. Maga egy tapasztalt 
nyomozó, és így kell viselkednie Bray ellenében is. Az a n félelmetes. Most megmondom 
magának, hogy Bray-t er vel soha nem fogja sarokba szorítani.

 

Hallgatott. 
- Falazzon nekem a kocsiból, amíg szétnézek az étteremben. Ha el bb kiszúrná Bray-t, mint 
én, küldjön tíz-négyet a csipogómra, és keressen az étterem telefonján, ha netán a 
személyhívón valami okból nem kapnám meg az üzenetet - mondtam. 
Dühösen rágyújtott, kitártam az ajtómat. 
- Ez így rohadtul nem fair - szólalt meg. - Pontosan tudjuk, milyen szemétségeket m vel az a 
n . Én igenis azt mondom, kapjuk le a tíz körmér l, és mutassuk meg neki, hogy nem olyan 
okos, mint képzeli. 
- Ha valaki, hát maga igazán tudhatja, hogyan kell felépíteni egy ügyet - ismételtem én is 
magamat. Kezdett aggasztani, hogy Marino esetleg képtelen lesz meg rizni az önuralmát.

 

- Láttuk, hogy mit küldött Chucknak. 
- Halkabban - mondtam. - Ugyanúgy nem tudjuk bizonyítani, hogy  küldte azt az e-mailt, 
mint ahogy azt sem tudom bebizonyítani, hogy nem én küldtem a nekem tulajdonított e-
maileket. Még azt se tudom bizonyítani, hogy nem én jegyzem azt a szörny séges Kedves 
Kay doktorn rovatot az interneten.

 

- Hát én mindjárt beállok a légióba. 
Marino füstöt fújt a visszapillantóra, tekintete ide-oda ugrált. 
- Csipogtat vagy telefonál? - kérdeztem, miközben kiszálltam a kocsiból. 
- Mi lesz, ha nem kapja meg id ben az üzenetet?

 



- Akkor üsse el Bray-t az autójával - vágtam rá türelmetlenül, és becsaptam az ajtót. 
Az étterem felé menet körbepillantottam, és Bray-nek nyomát sem láttam. Fogalmam se volt, 
hogy nézhet ki a privát kocsija, de gyanítottam, hogy úgyse azzal jön. Kinyitottam a 
Buckhead's nehéz faajtaját, bentr l felszabadult hangok fogadtak,

 
és jégkocka csörrent 

poharakban, ahogy a mixer széles mozdulatokkal koktélokat kevert. A falon egy zbak feje 
magyarázta az étterem nevét. A világítás lecsavarva, a faburkolat sötét, a ládák és palacktartó 
állványok szinte a mennyezetig feltornyozva. 
- Szép jó estét. - A teremf nök lány meglepetten mosolygott kis emelvényén. - Hiányoltuk 
ám, de hallottam a híradóban, hogy kicsit sok a dolga mostanság. Miben segíthetek? 
- Van asztalfoglalásuk Bray névre? - érdekl dtem. - Az id pontra nem mernék megesküdni.

 

A lány végigfuttatta ceruzáját a nevek és id pontok során az asztalfoglalásokkal teli nagy 
könyvben. Aztán újra nekiveselkedett. Láthatólag zavarban volt. Végül is képtelenség, hogy 
valaki bejelentkezés nélkül besétáljon egy jó étterembe, akár hétközben is. 
- Attól tartok, nincs - mondta halkan. 
- Hm. És esetleg az én nevemre? - próbálkoztam újra. 
Újra próbálkozott  is.

 

- Jézusom, annyira sajnálom, Scarpetta doktorn . Ráadásul ma este teljesen tele vagyunk, 
mert egy csoport az egész nagytermet lefoglalta. 
Húsz perc volt hatig. A piros kockás abroszokkal leterített asztalokon kis mécsesek égtek, és a 
helyiség teljesen üres volt, mivel kulturált emberek ritkán vacsoráznak hét el tt.

 

- Úgy volt, hogy iszunk egyet a barátommal - színészkedtem tovább. - Feltételezem, esetleg 
ehetnénk korábban, ha le tud minket ültetni. Mondjuk, hat körül? 
- Annak semmi akadálya - mondta a lány felvidulva. 
- Akkor írjon is be - vágtam rá, ahogy aggodalmam feler södött.

 

Mi lesz, ha Bray észreveszi, hogy Chuck kocsija nincs a parkolóban, és gyanút fog? 
- Tehát hat órára... 
Élesen tudatában voltam a csipogónak az övemen, és füleltem, hogy mikor csörren meg egy 
telefon. 
- Tökéletes - mondtam a lánynak. 
A szituáció mintegy jegelte érzékeny pontjaimat. Alaptermészetem, tanulmányaim és szakmai 
tapasztalataim is azt diktálták, hogy mindig az igazat mondjam, és semmi esetre se vegyem 
fel annak az alvilági ügyvédnek az agyafúrt viselkedését, aki lehettem volna, ha életem a 
manipulációnak, cs rés-csavarásnak és a jog szürke területei m velésének szentelem. 
A teremf nök lány éppen beírta ceruzájával a nevemet a könyvbe, amikor a csipogó öklömnyi 
rovarként rezegni kezdett a derekamon. Leolvastam a tíz-négyet a kijelz r l, és sietve kifelé 
indultam a báron át. Nem volt választásom, ki kellett nyitnom a bejárati ajtót, mert a tejüveg 
ablakokon nem láttam ki. Azonnal kiszúrtam a sötét Crown Victoriát. 
Marino nem csinált semmi hebehurgyaságot. Bray leparkolt, és eloltotta a reflektort. 
Aggodalmam fokozódott. Biztosra vettem, hogy Bray nem fog túl sokáig várni Chuckra, és 
máris el tudtam képzelni az ingerültségét. Kis senkik, mint a boncsegédem, általában nem 
merték megvárakoztatni Diane Bray parancsnokhelyettest. 
- Tehetek valamit önért? - kérdezte egy poharat törölgetve a mixer. 
Tovább leselkedtem a résnyire nyitott ajtón át, és az járt a fejemben, vajon mi lesz. Marino 
következ lépése.

 

- Várok valakit, aki nem egészen biztos benne, hogyan talál ide - mondtam. 
- Csak annyit mondjon neki, hogy közvetlenül a Michelle-féle szépségszalon mellett vagyunk 
- mondta a mixer. Marino közben kikászálódott az autójából. 
A parkolóban beértem t, és céltudatos léptekkel együtt indultunk Bray autója felé. A 
parancsnokhelyettes nem vett észre bennünket, mert a hordozható telefonján beszélt, és 



közben jegyzetelt. Amikor Marino kopogtatott az ablakon, meghökkenve fordult felénk. 
Aztán megkeményedett az arca. 
Mondott még valamit a telefonba, és befejezte a beszélgetést. Az ablak zümmögve 
leereszkedett. 
- Bray parancsnokhelyettes? Gondoltam, hogy maga az - mondta Marino, mintha régi jó 
barátok volnának. 
Marino lehajolt, és bekémlelt a kocsiba. Bray láthatólag kibillent a nyugalmából, és az ember 
szinte látta rajta, ahogy újrarendezi magában a gondolatait, miközben úgy tesz, mintha semmi 
szokatlan nem volna abban, hogy itt futunk össze egymással. 
- Jó estét - mondtam udvariasan. - Milyen kellemes véletlen. 
- Kay, nézzenek oda - mondta Bray szenvtelenül. - Hogy van? Szóval maga is felfedezte 
Richmond kis titkát? 
- Mostanra Richmond majd' minden kis titkát sikerült kiismernem - ironizáltam. - Van bel lük 
b ven, csak tudni kell, hol keresse ket az ember.

 

- Én, amennyire lehet, kerülöm a vörös húsokat. - Bray sávot váltott a társalgásban. - De a 
halételeik nagyon jók. 
- Ez olyan, mint kuplerájban pasziánszozni - jegyezte meg Marino. 
Bray ügyet sem vetett rá, helyette velem próbált farkasszemet nézni, sikertelenül. A hanyag 
alkalmazottakkal, simlis véd ügyvédekkel és kíméletlen politikusokkal folytatott sokévi 
csatározás megtanított arra, hogy ha meredten nézek valakinek a két szeme közé, az illet 
nem veszi észre, hogy palira vették, és álló nap képes vagyok fenntartani az er demonstrációt.

 

- Én itt vacsorázom - szólalt meg Bray, mint aki siet, és azt se tudja, hol áll a feje. 
- Megvárjuk, amíg befut a vendége - mondta Marino. - Csak nem hagyjuk, hogy itt üldögéljen 
egyedül a sötétben, vagy odabent zaklassák. Az az igazság, Bray parancsnokhelyettes, hogy 
nem lenne szabad biztonsági emberek nélkül császkálnia, amilyen ismert ember lett a 
környéken, mióta ideköltözött. Tudja, tisztára egy ilyen híresség lett magából. 
- Nincs találkozóm senkivel - mondta Bray, hangját ingerültség köszörülte élesre. 
- Még soha nem volt n ilyen magas rangban a kapitányságon, és különösen ilyen csinos n 
nem, akit ennyire szeret a média. - Marino nem volt hajlandó befogni a száját. 
Bray összeszedte a tárcáját és a postáját az ülésr l. Tapintható volt hideg dühe.

 

- Most pedig, ha megbocsátanak. - Ezt úgy mondta, mint valami utasítást. 
- Nem lesz könny asztalt kapni ma estére - tudattam vele, miközben kinyitotta az ajtót. - 
Hacsak nincs asztalfoglalása - tettem hozzá, sejtetve, hogy nagyon jól tudom, hogy nincs. 
Bray-t éppen csak annyi id re hagyta cserben határozottsága és magabiztossága,

 

hogy elénk 
táruljon a belsejében tekerg z gonosz. Felém vágott a szemével, azután amikor kiszállt a 
kocsiból, és Marino elállta az útját, újra szenvtelen lett a tekintete. Bray csak úgy juthatott 
volna tovább, ha elnyomakodik Marino mellett, márpedig hatalmas egója ezt soha nem 
engedte volna meg neki. 
Szinte hozzátapadt vadonatúj autója csillogó ajtajához. Nem kerülte el a figyelmemet, hogy 
kordnadrágot, futócip t és egy Richmondi Rend rkapitányság feliratú blézert viselt. Egy ilyen 
hiú n , mint Bray, sosem mutatkozott volna így felöltözve egy jobb étteremben. 
- Legyen szíves - szólt rá hangosan Marinóra. 
- Hoppáré, bocsánat - hadarta Marino, és oldalra lépett. 
Következ szavaimat gondosan megválogattam. Közvetlenül nem vádolhattam meg 
semmivel, de gondoskodni akartam róla, hogy tudja, nem úszott meg semmit, és ha nem tesz 
le az ármánykodásról, veszíteni fog, és megfizet mindenért. 
- Maga nyomozó - mondtam elgondolkodva. - Maga esetleg meg tudja mondani, mi a 
véleménye, hogyan szerezhette meg valaki a jelszavamat és az elektronikus leveleimet, 
hogyan élhetett vissza a nevemmel. És hogyan indíthatott el aztán minden valószín ség 



szerint ugyanez a személy Kedves Kay doktorn címmel egy idétlen, agyhalott 
cseveg fórumot az interneten.

 
- Micsoda szörny ség. Sajnálom, hogy nem segíthetek. A számítástechnika nem az én 
asztalom - mondta Bray mosolyogva. 
Sötét verem volt a szeme, a fogai úgy villogtak, mint acélpengék a nátriumg z lámpák 
fényében. 
- Maximum annyit javasolhatok, hogy nézzen szét a legközelebbi munkatársai között, hátha 
valaki neheztel magára. Vagy egy jó barát az, akivel megromlott a kapcsolata - adta tovább az 
együttérz t. - Tényleg fogalmam sincs, de mégis olyas valakire gondolnék, aki kapcsolatban 
áll magával. Hallom, hogy az unokahúga ért a számítógépekhez. Esetleg  segíthetne 
magának. 
Felb szített, hogy képes volt szóba hozni Lucy-t. 
- Akarok is beszélni vele - jegyezte meg Bray mintegy mellesleg. - Tudja, most vezetjük be a 
COMPSTAT-ot, és szükségünk volna egy szakemberre. 
A COMPSTAT, vagyis számítógépesített b nüldözési statisztika a felvilágosult, modern 
technológiára támaszkodó rend ri munka új eszköze volt, a New York-i rend rség fejlesztette 
ki. Programozókra persze szükség volt hozzá, de ezt egy olyan kaliber szakemberrel 
kapcsolatban felemlíteni, mint Lucy, sértésnek számított. 
- Esetleg megemlíthetné neki, amikor legközelebb beszél vele - tette hozzá Bray. 
Marino dühe fortyogott, mint víz a teaf z ben.

 

- Tényleg le kellene ülnünk egyszer, Kay, mesélhetnék magának a washingtoni 
tapasztalataimról - mondta Bray, mintha én egész életemben kisvárosban dolgoztam volna. - 
El se tudja képzelni, mi mindennel meg nem próbálkoznak emberek, hogy a másikat 
megfúrják. Különösen n k a n k ellen, munkahelyi szabotázs. Láttam megbukni a 
legjobbakat. 
- Ebben biztos vagyok - mondtam. 
Bray lezárta a kocsit, és így szólt: - Csak hogy tudja, ahhoz, hogy beüljön a bárba, nincs 
szükség asztalfoglalásra. Én egyébként általában úgyis ott eszem. Híres a sajtos bifsztekjük, 
de magának a homárt ajánlom, Kay. Maga pedig, Marino kapitány, imádni fogja a 
hagymakarikáikat. Úgy hallom, ölik érte egymást a vendégek. 
Néztük, ahogy elsétál. 
- Mocskos ribanc - morogta Marino. - T njünk el innen - mondtam. 
- Ja, úgyse akarnék ezzel egy leveg t szívni. Még az étvágyam is elment.

 

- Az magánál nem tart sokáig. Bekászálódtunk Marino böhöm járgányába, és úgy rám terült a 
depresszió, mint egy réteg kátrány. Valami kis diadalt, egyetlen reménysugarat akartam 
találni abban, aminek az imént a tanúi voltunk, de nem sikerült. Úgy éreztem, vereséget 
szenvedtünk. Rosszabb. Úgy éreztem, hogy hülyét csináltunk magunkból. 
- Akar egy cigarettát? - kérdezte Marino a vezet fülke sötétjében. Benyomta a szivargyújtót. 
- Miért is ne? - motyogtam. - Majd leszokom megint. 
Marino adott egy cigarettát, és meggyújtotta a sajátját. Kezembe nyomta a gyújtót. Állandóan 
felém tekingetett, tudta, hogyan érzem magam. 
- Akkor is azt gondolom, hogy jól csináltuk - szólalt meg. - Fogadjunk, hogy Bray egymás 
után nyakalja a whiskyket abban az étteremben, úgy ráijesztettünk. 
- Nem ijesztettünk rá - feleltem, összehúzott szemmel meredve az elhaladó autók 
fényszórójába. - Attól tartok, az  esetében a megel zés az egyetlen biztos módszer. A 
további károk elkerüléséhez nem elég el re gondolkodnunk, következetesen végig is kell 
vinnünk a dolgokat. 
Féltenyérnyi rést nyitottam az ablakon, a hideg leveg megsimogatta a hajamat. Kifújtam a 
füstöt. 
- Chuck fel se bukkant - jegyeztem meg. 



- De bizony hogy felbukkant, csak maga nem látta, mert  el bb kiszúrt bennünket, és elhúzta 
a csíkot. 
- Biztos ebben? 
- Láttam, ahogy az ótvar Miatájával befordult az üzletközponthoz vezet útra, aztán kábé 
félúton a parkoló felé csinált egy zsarukanyart, és elszáguldott. Ez pont akkor volt, amikor 
Bray meglátott bennünket a kocsija mellett, és mondott még valamit a mobiljába. 
- Chuck révén Bray közvetlenül belepiszkálhat a dolgaimba - mondtam. - Ezzel az er vel 
kulcsa is lehetne az irodámhoz. 
- Lehet, hogy van is a rohadéknak - mondta Marino. - De doki, ezt a Chuck gyereket csak 
bízza rám. 
- Azért ez ijeszt - mondtam. - Megkérném, hogy ne csináljon semmi ostobaságot, Marino. 
Chuck mégiscsak a munkatársam. Nincs szükségem újabb problémákra. 
- Ezt mondom én is. Nincs szüksége újabb problémákra. 
Marino kitett az intézetnél, és megvárta, míg beszállok a kocsimba. Követtem ki a parkolóból, 
aztán  ment a maga útján, én meg az enyémen.
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A parányi holdszemek el ragyogtak képzeletemben a halott férfi b réb l. Arról

 

a mély, 
elérhetetlen helyr l néztek ki, ahol a félelmeimet tároltam - sok félelmem volt, és nem 
ismertem senkit, akinek hasonlók lettek volna. Csupasz fákat rázott a szél, a benyomuló 
hidegfront zászlószer felh ket reptetett az égen.

 

A híradóban hallottam, hogy éjjel akár mínusz öt fokig is süllyedhet a h mérséklet, ami az 
elmúlt hetek szt idéz id járása után teljes képtelenségnek t nt. Mintha minden egyensúlyát 
és értelmét veszítette volna az életemben. Lucy nem volt Lucy, úgyhogy nem hívhattam fel,  
meg nem állt szóba velem. Marino gyilkossági ügyön dolgozott, jóllehet nem volt nyomozó 
többé, Benton pedig elment, és akárhová néztem t keresve, csak üres képkereteket találtam. 
Még mindig vártam, hogy BMW-je begördüljön a ház elé, hogy megcsörrenjen a telefon, 
hogy halljam a hangját, mert a szívemnek túl korai lett volna elfogadni azt, amit az agyam 
már tudott. 
Lehajtottam a gyorsforgalmiról a Cary Streetre, és ahogy elhagytam az üzletközpontot meg a 
Venice éttermet, egy autóra lettem figyelmes mögöttem. Csigatempóban haladt, és túlságosan 
lemaradt ahhoz, hogy megállapíthassam, ki ül a volánnál. Amikor ösztönösen lassítottam, 
lassított  is. Jobbra fordultam a Cary Streeten, és az autó maradt a nyomomban. Amikor 
balra kanyarodtam Windsor Farms felé, ott volt megint, tartotta ugyanazt a tisztes távolságot. 
Nem akartam továbbmenni befelé, mert az utcák kanyargósak voltak, keskenyek és sötétek. 
Nem egy közülük zsákutca volt. A Doveren jobbra fordultam, Marino számát tárcsáztam, 
egyre fokozódó rémülettel, mert az autó is befordult utánam jobbra. 
- Marino - mondtam fennhangon a vakvilágba. - Legyen otthon, Marino. 
Megszakítottam a vonalat, újra tárcsáztam. 
- Marino! A francba is, legyen odahaza! - mondtam a kihangosítós telefonnak a m szerfalon, 
és Marino házában csak csengett és csengett a bumfordi, vezeték nélküli készülék. 
Nyilván letette a tévé mellé, mint rendesen. Az esetek felében nem rakta vissza a tartójába, és 
képtelen volt megtalálni. Esetleg még nincs is otthon. 
- Ki az? - meglep dtem harsány hangján. 
- Én vagyok. 
- Rohadt büdös szemétláda. Ha még egyszer beverem a térdem abba az istenverte asztalba... 
- Marino, figyeljen rám! 



- Még egyszer belerúgok, és már kint is van az udvaron, és ripityára verem egy kalapáccsal! 
Pont térdkalácson talált a rohadék! Baromira nem látni, merthogy üvegb l van, és tippeljen, ki 
mondta, hogy milyen jól mutatna ott? 
- Higgadjon le - szóltam rá, az autót figyelve a visszapillantómban. 
- Bedobtam három sört, és flamós vagyok és fáradt. Mi van? - kérdezte. 
- Valaki követ. 
Jobbra fordultam a Windsor Wayen, vissza a Cary Street felé. Normális sebességgel 
hajtottam. Mindent úgy csináltam, mint rendesen, kivéve hogy nem a házam felé tartottam. 
- Hogy érti azt, hogy valaki követi? - kérdezte Marino. 
- Mit gondol, hogy a fenébe értem? - kérdeztem vissza felpaprikázva. 
- Akkor azonnal induljon el errefelé - mondta Marino. - Ki arról a sötét környékr l, ahol lakik.

 

- Azt csinálom. 
- Látja a rendszámot vagy ilyesmi? 
- Nem. Túl messze van mögöttem. Úgy t nik, direkt marad le, hogy ne tudjam leolvasni a 
rendszámot vagy megnézni az arcát. 
Visszatértem a gyorsforgalmira, és a Powhite Parkway felé hajtottam. Az illet a jelek szerint 
feladta, és elkanyarodott valahol. A mozgó személyautók és kamionok fényei és a jelz táblák 
irizáló festékbevonata összezavarta érzékeimet, a szívem vadul kalapált. A félhold gombként 
siklott kibe a felh k között, a kocsi oldalát szélroham-rögbijátékosok döngették. 
Lehallgattam az otthoni üzenetrögzít met. Háromszor nem beszéltek rá, a negyedik

 

üzenet 
úgy ért, mint egy arculcsapás. 
- Itt Bray parancsnok - kezd dött. - Annyira örülök, hogy összefutottunk a Buckhead'snél. 
Volna egypár stratégiai és eljárási kérdés, amit szeretnék megbeszélni magával. Helyszínelés, 
b njelkezelés és így tovább. Régóta akarok beszélni ezekr l magával, Kay.

 

Vérforraló volt az  szájából hallani a keresztnevemet.

 

- Esetleg együtt ebédelhetnénk valamikor a közeljöv ben - folytatta a hang a felvételen. - Egy 
kellemes ebéd magánemberként a Nemzetközösségi Klubban? 
A telefonszámom titkosított volt, és nagyon gondosan megválogattam, hogy kinek adom meg, 
de nem okozott nagy fejtörést, hogy Bray hogyan szerezte meg. A munkatársaim és így 
Chuck Ruffin számára otthon is elérhet nek kellett lennem.

 

- Ha esetleg nem hallotta volna - folytatódott Bray üzenete. - Al Carson ma bejelentette a 
lemondását. Nyilván emlékszik rá. A nyomozók f nöke. Igazán kár érte. Ideiglenesen Inman 

rnagy lép a helyébe.

 

Lelassítottam egy fizet kapunál, és tantuszt dobtam a perselybe. Ahogy továbbindultam, 
pimaszul bámuló kamaszfiúkkal teli ütött-kopott Toyota húzott el mellettem. Rohadj meg, 
tátogta felém egyikük minden látható ok nélkül. 
Az útra összpontosítottam, és elgondolkodtam azon, amit Wagner mondott. Valaki nyomás 
alatt tartja Connors képvisel t, hogy megszülethessen a jogszabály, melynek révén a 
hivatalom az Egészségügyi Minisztériumtól a közbiztonságihoz kerülne, ahol a rend rség 
jobban kézben tarthatna. 
N k nem

 

lehettek tagok az el kel Nemzetközösségi Klubban, ahol a patinás családnev 
befolyásos férfiak a Virginiát érint nagyobb üzleti és politikai alkuk felét megkötötték. A 
pletyka szerint ezek a férfiak, akik közül jó néhányat magam is ismertem, a beltéri 
úszómedence körül gy ltek össze, a többségük egy szál semmiben. Az alkudozásra és az 
alkuk szentesítésére az öltöz ben került sor, olyan fórum volt ez, ahová n végképp nem 
léphetett. 
Mivel Bray csak valamelyik klubtag vendégeként sétálhatott be a borostyánnal befuttatott falú 
tizennyolcadik századi klubház kapuján, ez gyakorlatilag meger sítette végs célkit zéseit 
illet gyanúmat. Bray kongresszusi képvisel k, befolyásos üzletemberek támogatását akarta 



megszerezni. A közbiztonsági miniszter bársonyszékére fájt a foga, hogy személyesen 
rúghasson ki állásomból, amint az intézet átkerült annak a minisztériumnak a jogkörébe. 
Elértem a Midlothian Turnpike-ot, és jóval el bb láttam Marino házát, semhogy a közelébe 
értem volna. Az ízléstelen, csiricsáré, egyebek mellett mintegy háromszázezer izzót magába 
foglaló karácsonyi dekoráció úgy ragyogott a látóhatáron, mint valami vidámpark. Nem 
kellett más tennem, csak követni az arrafelé tartó autók egyenletes áramát, mert Marino háza 
Richmond els számú karácsonyi látnivalójává lépett el . Az emberek ellenállhatatlan vágyat 
éreztek, hogy kijöjjenek megnézni a valóban elképeszt látványosságot.

 

A fákat selyemcukor fény izzók pettyezték a szivárvány összes színével. Mikulások, 
hóemberek, vonatok és játék katonák ragyogtak az udvaron, és mézeskalács figurák álltak 
kézen fogva. A járda mellett ragyogó szín cukorpálcák álltak sorfalat, a tet n az Ünnepi 
Üdvözlet és a Hull A Hó feliratokat rakták ki az izzólámpákból. Az udvar egyik részén, ahol 
nemigen n tt virág, és a f is egész évben barna foltos volt, Marino Elektromos Kertvarázst 
telepített. Ott volt az Északi-sark, ahol Télapó és Télapóné láthatólag épp a terveiket vitatták 
meg, a közelben fiúkórus énekelt, a kéményen flamingók ácsorogtak, az egyik feny körül 
pedig jégkorcsolyázók keringtek. 
Fehér limuzin haladt el lépésben, mögötte templomi kisbusz. Miközben felsiettem Marino 
bejárati lépcs jén, úgy éreztem magam, mint aki hirtelen csapdába esett a reflektorfényben.

 

- Ahányszor látom ezt, mindig meger sít abban, hogy magának elment a józan esze - 
mondtam, amikor Marino ajtót nyitott, és beslisszoltam a kíváncsi tekintetek el l. - A tavalyi 
is épp elég rossz volt. 
- Már három biztosítéktáblánál tartok - jelentette büszkén. 
Farmeresen-zoknisan jött elém, piros flanelinge kilógott a nadrágból. 
- Legalább hazajövök, és van, ami felvidít - mondta. - Már hozzák a pizzát. Van whiskym, ha 
kér. 
- Miféle pizza? 
- Amit rendeltem. Minden van rajta. A kedvencem. A pizzériának már a címre sincs szüksége. 
Elég, ha követik a fényeket. 
- Mit szólna egy forró koffeinmentes teához? - mondtam, abban a biztos tudatban, hogy 
hallani sem akar majd róla. 
- Maga viccel - felelte Marino. 
Körbenéztem, miközben átsétáltunk a nappalin Marino kis konyhájához. Marino 
természetesen a ház belsejét is feldíszítette. A kandalló mellett villódzó karácsonyfa állt. 
Magasra tornyozott halomban ajándékok, a legtöbbje üres doboz, látványelem volt csak, és az 
összes ablakot piros m anyag paprikafüzér díszkivilágítás övezte.

 

- Felhívott Bray - mondtam, vizet töltve a teaf z be. - Valaki megadta neki az otthoni 
számomat. 
- Kett t tippelhet, hogy ki. - Marino jókedve villámgyors visszavonulót fújt; felrántotta a h t 
ajtaját. 
- És azt hiszem, talán tudom is, miért. 
A t zhelyre tettem a kannát, meggyújtottam alatta a lángot. Fények villództak. 
- Carson parancsnokhelyettes ma bejelentette a lemondását. Vagy legalábbis állítólag 
bejelentette - mondtam. 
Marino kinyitott egy doboz sört. Ha tudott is a hírr l, nem mutatta.

 

- Maga tudta, hogy Carson lemondott? - kérdeztem. 
- Nem tudok én már semmit. 
- A jelek szerint Inman rnagy az általános parancsnokhelyettes...

 

- Naná hogy - mondta Marino harsányan. - És tudja, miért? Két rnagy van, egy az 
egyenruhásoknál, egy a nyomozóknál, még jó, hogy Bray a saját spanját tolja el re az

 

egyenruhásoktól, ha így átveheti a hatalmat a nyomozóknál. 



Három kortyintásra kiitta a sört, vadul összeroppantotta a dobozt, és megcélozta vele a 
szemetest. Elhibázta, a doboz átcsörömpölt a konyhán. 
- Van fogalma, mit jelent ez? - mondta. - Hát majd én elmondom. Azt jelenti, hogy mostantól 
Bray irányítja az egyenruhásokat és a nyomozókat is, vagyis  irányítja az egész 
kapitányságot, és valószín leg a teljes költségvetés fölött is rendelkezik. A rend rf nök meg 
teljesen el van ájulva t le, merthogy olyan

 
jól mutatnak egymás mellett. Mondja meg nekem, 

hogy van az, hogy bejön ez a n , és nem egészen három hónapra rá itt tart?

 

- Nyilván megvannak az összeköttetései. Valószín leg akkor is megvoltak, miel tt idekerült. 
És nem csak a rend rf nökhöz.

 

- Hát akkor kihez? 
- Marino, akárki lehet. Ezen a ponton nem is számít. Túl kés , hogy számítson. Most Bray-jel 
kell megküzdenünk, nem a rend rf nökkel. Bray-jel, nem pedig azzal a személlyel, aki 
protezsálja. 
Marino újabb sört tépett fel, dühösen járkált a konyhában. 
- Megvan, mért ment ki Carson a helyszínre - mondta. - Tudta, hogy ez lesz. Carson tudja, 
mennyire b zlik itt valami, és nyilván figyelmeztetni akart minket a maga módján, vagy csak 
el akart köszönni. A karrierének annyi. Vége. Utolsó tetthely. Utolsó minden. 
- Carson annyira jó ember - mondtam. - A francba is, Marino. Nem igaz, hogy nem tehetünk 
semmit. 
Megcsörrent a telefonja, összerezzentem. Odakint a ház el tt a forgalom zaja egyenletes 
motorduruzsolássá állt össze. Marino folyamatosan m köd pléhhangú karácsonyi zenegépén 
már megint a "Jingle Bells" ment. 
- Bray az úgynevezett változtatásokról akar beszélni velem, amiket be akar vezetni - 
mondtam. 
- Ja, nyilván - Marino átslattyogott zoknis lábával a linóleumon. - És gondolom, magának 
meg el kéne hajítania a kezéb l mindent, amikor Bray hirtelen kitalálja, hogy meghívja magát 
ebédre, mármint hogy maga lesz az ebédje, két szelet rozskenyér közt, sok mustárral. 
Felkapta a telefont. 
- Mi van? - kurjantott a szerencsétlenre a vonal másik végén. 
- Aha, ja, aha. Igen - mondta Marino a fülét hegyezve. 
Kotorászni kezdtem a szekrényekben, és találtam egy elnyomorodott doboz filteres Lipton 
teát. 
- Én itt vagyok. Rossebért nem mondja el nekem? - mondta Marino sért dötten a telefonba.

 

Fel-alá járkált, figyelt. 
- Hát ez jó - szólalt meg. - Várjon egy percet. Megkérdezem. 
Letakarta a mikrofont a kezével, és suttogóra fogott hangon megkérdezte: - Biztos benne, 
hogy maga Scarpetta doktorn ?

 

Újra el vette az illet t a telefonban. - Azt mondja, mikor utoljára nézte, még az volt - azzal 
ingerülten kezembe nyomta a kagylót. 
- Igen? - szóltam bele. 
- Scarpetta doktorn ? - kérdezte egy ismeretlen hang. 
- Az vagyok. 
- Itt Ted Francisco, ADTI bevetési központ, Miami. 
Úgy megdermedtem, mintha valaki fegyvert szegezett volna rám. 
- Lucy mondta, hogy Marino kapitány esetleg tudja, hol van, ha nem tudjuk otthon elérni. Tud 
most beszélni az unokahúgával? 
- Természetesen - mondtam rosszat sejtve. 
- Kay néni? - szólalt meg unokahúgom hangja a vonalban. 
- Lucy! Mi történt? - mondtam. - Nincs semmi bajod? 
- Nem tudom, hallottad-e, mi történt idelent... 



- Nem hallottam semmit - mondtam. Marino abbahagyta, amit csinált, és rám bámult. 
- A fedett akciónk. Nem sikerült jól, túl sok lenne most belemenni, de nagyon-nagyon 
csúnyán félresikerült a dolog. Ki kellett nyírnom két alakot. Jót megl tték.

 
- Magasságos ég - rebegtem. - Kérlek, mondd, hogy nincs semmi baja. 
- Nem tudok mit mondani - felelte Lucy valami teljesen abnormális nyugalommal. - A 
Jackson Memorial-ban fekszik valamilyen más néven, és nem tudom felhívni. Engem meg 
véd rizetben tartanak, mert attól félnek, hogy a banda többi tagja megpróbál a nyomunkra

 

akadni. Megtorlás. A b nszövetkezet. Összesen annyit tudok, hogy Jónak vérzett a feje és a 
lába és öntudatlan volt, amikor a ment elvitte.

 

Lucy semmilyen érzelemnek nem adta jelét. Úgy beszélt, mint azok a robotok és mesterséges-
intelligencia-számítógépek, melyeket karriere korábbi szakaszában programozott. 
- Most azonnal... - kezdtem mondani, amikor Francisco ügynök hangját hallottam a vonalban. 
- Tudtam, hogy úgyis hallani fog az ügyr l a híradásokban, Scarpetta doktorn , és azt 
akartam, hogy t lünk értesüljön el ször. Különösen, hogy Lucy-nak nem esett baja. 
- Fizikálisan talán nem - jegyeztem meg. 
- Szeretném elmondani, pontosan mi fog történni a... 
- Az fog történni - vágtam közbe -, hogy azonnal lerepülök Miami-be. Ha kell, magánrepül t 
szerzek az útra. 
- Arra kérném, hogy ne tegye - mondta Francisco. - Elmagyarázom. Ez egy igen-igen 
er szakos csoport, és Lucy meg Jo menthetetlenül sokat tudnak róluk, az egyes tagok 
kilétér l, illetve az üzleti módszereikr l. Pár órával a lövöldözés után kiküldtük a Miami-
Dade körzet egyik t zszerész osztagát Lucy, illetve Jo fedett ügynöki lakására. A 
bombakeres kutya mindkét helyen cs bombát talált a lányok autójának alvázára er sítve.

 

Kihúztam egy széket Marino konyhaasztala alól, és leültem. Teljesen kiment bel lem az er . 
Elhomályosult el ttem a világ.

 

- Ott van? - kérdezte az ügynök. 
- Igen, igen. 
- Jelenleg az történik, doktorn , hogy Miami-Dade körzet dolgozik az ügyön, ahogy el is 
várható. Normálisan egy külön csapat érkezne a fegyverhasználat kivizsgálására, csupa olyan 
ügynök, akik szintén átéltek kritikus helyzeteket, és képzést is kaptak, hogy együtt 
dolgozhassanak a hasonló traumán átesett ügynöktársaikkal. Mi viszont a magas 
fenyegetettségi szint miatt északra küldjük Lucy-t, Washingtonba vagy bárhová, ahol 
biztonságban lehet. 
- Köszönöm, hogy ennyire gondját viselik az unokahúgomnak. Isten áldja magukat - 
mondtam olyan hangon, ami nem is hasonlított a sajátomra. 
- Nézze, tudom, mit érez - mondta Francisco ügynök. - Esküszöm, hogy tudom. Ott voltam a 
wacói ostromnál. 
- Köszönöm - mondtam újra. - És mi lesz Jóval? 
- Amint lehet, másik kórházba visszük, egymillió mérföldre innen. 
- Mit szólnának a Virginiai Orvosi Egyetem klinikájához? 
- Nem vagyok ismer s a...

 

- Talán tudja, hogy Jónak Richmondban él a családja, de ami még fontosabb, a helyi 
orvosegyetem kiváló színvonalú, és magam is tanítok ott - mondtam. - Ha Jót ide hoznák, 
személyesen gondoskodom róla, hogy megfelel ápolást kapjon.

 

Francisco tétovázott, aztán így szólt: - Köszönöm. Megfontolás tárgyává teszem a dolgot, és 
beszélek Jo f nökével.

 

Amikor letettük, csak álltam, és meredten bámultam a készüléket. 
- Mi van? - kérdezte Marino. 
- Félresikerült a fedett akció. Lucy lel tt két embert...

 

- Rendben volt a lövöldözés? 



- Egy lövöldözés sosincs rendben! 
- Francba, doki, tudja, hogy értem. Jogos volt a fegyverhasználat? Ne mondja, hogy Lucy 
véletlenül l tte le azt két alakot!

 
- Nem, persze hogy nem. Jót is megl tték. Azt se tudom, hogy van.

 
- A rohadt életbe! - fakadt ki Marino, és akkorát vágott öklével az el készít pultra, hogy az 
edények összecsörrentek a csepegtet tálcán. - Lucy-nak egyszer en oda kellett pörkölnie 
valakinek, nem igaz? Nem lett volna szabad egy ilyen akcióba bevenni! El re 
megmondhattam volna! Az a lány alig várta, hogy szétl jön valakit, hogy besétáljon 
valahova, mint valami rohadt cowboy a pisztolyával, és megfizessen mindenkinek, akit rühell 
az életben... 
- Marino, fejezze be. 
- Maga is látta, hogy viselkedett Lucy a maga házában a múltkor - mondta tovább a magáét. - 
Tisztára be van csavarodva, mióta Bentont megölték. Nincs az a törlesztés, ami elég volna, 
még az se, hogy kil tte azt a rohadt helikoptert a leveg b l, és Carrie Grethen meg Newton 
Joyce darabkáival szórta tele a tengert. 
- Elég - mondtam kimerülten. - Kérem, Marino. Ez nem segít semmit. Lucy profi, és ezt maga 
is tudja. Az ADU soha nem bízott volna rá egy ilyen akciót, ha nem volna az. Nagyon jól 
ismerik az unokahúgom történetét, és alaposan kiértékelték és minden létez segítséggel 
ellátták, miután az a szörny ség történt Bentonnal. S t azok után, ahogy az egész rémálmot 
kezelte, csak még nagyobb elismeréssel néztek rá mind ügynökként, mind magánemberként. 
Marino némán kinyitott egy üveg Jack Danielst. Aztán így szólt: - Hát, mi ketten azért tudjuk, 
hogy nem kezelte olyan frankón. 
- Lucy mindig is külön tudta választani a dolgokat. 
- Na ja, mert az olyan egészséges? 
- Gondolom, ezt mi is megkérdezhetnénk egymástól. 
- Én viszont azt mondom magának, hogy Lucy ezt nem fogja jól kezelni, doki - mondta, 
miközben bourbont löttyintett egy pohárba, és pár jégkockát is pottyantott utána. - Alig egy 
éve Lucy kinyírt két embert szolgálatteljesítés közben, és most megint. A legtöbb fickó a 
teljes pályáját lehúzza anélkül, hogy rál ne valakire. Ezért próbálom megértetni magával, 
hogy ezúttal más elbírálás alá fog esni a dolog. A washingtoni nagykutyáknak eszébe fog 
jutni, hogy esetleg mániákus lövöldöz vel van dolguk, egy problémás zsaruval. 
Kezembe nyomta az italt. 
- Ismertem ilyet zsaruban is, ügynökben is - mondta. - Mindig találnak okot a jogos 
önvédelemb l elkövetett emberölésre, de ha jobban megpiszkáljuk, kiderül, hogy tudat alatt 
eleve úgy rendezik a szitut, hogy beüssön a mennyk . Ez élteti ket.

 

- Lucy nem ilyen. 
- Ja, csak azóta dühös, hogy megszületett. Mellesleg, doki, ma este nem megy sehová. Itt 
marad velem és Télapóval. 
Töltött magának is, aztán bementünk lerobbant, zsúfolt nappalijába a félrenyaklott 
lámpaerny ivel,

 

poros, girbegurba lécred nyeivel és az éles sarkú üvegasztallal, melyért 
engem tett felel ssé. Marino ledobta magát nyugszékébe. A szék olyan öreg volt, hogy a 
barna Naugahyde huzat repedései szigetel szalaggal voltak megreparálva. Eszembe jutott az 
els alkalom, amikor a házban jártam. Lesújtottságomból magamhoz térve rájöttem, hogy 
Marinót büszkeséggel tölti el, hogy milyen tökéletesen elhasznál mindent, kivéve böhöm 
kisteherautóját, a kerti úszómedencét és most a karácsonyi dekorációit. 
Marino elkapta a pillantásom, ahogy szomorkásan méregettem a székét, miközben én magam 
felhúzott térddel elfészkel dtem szokott helyemen, a zöld bársonyhuzatú kanapé egyik 
sarkában. Lehet, hogy egy merevít bordája sem volt épségben, ahol az ember teste hozzáért, 
mégis kényelmes volt. 



- Valamelyik nap már újat veszek ezekb l is - mondta Marino, és az oldalsó kart lenyomva 
kisiklatta a szék lábtartóját. 
Megmozgatta zoknis lábujjait, mintha elmacskásodott volna a lába, és bekapcsolta a tévét. 
Meglepve láttam, hogy egy dokumentumfilmeket sugárzó csatornára vált. 
- Nem is tudtam, hogy nézi a Biography-t - mondtam. 
- Hát igen. Meg az élesben felvett zsarum sorokat, amiket adni szoktak. Lehet, hogy úgy 
hangzik, mintha beszipuztam volna, de magának nem úgy t nik, hogy mióta Bray megjelent a 
városban, mintha az egész világban gajra ment volna minden? 
- Biztos vagyok benne, hogy magának úgy t nik, azok után, amiket magával m velt az a n .

 

- Hah! Miért, magával nem ugyanazt m veli? - szegezte nekem a kérdést, és kortyolt az 
italából. 
- Nem én vagyok az egyetlen ebben a szobában, akit taccsra akarnak tenni. 
- Nem gondolom, hogy Bray-nek akkora hatalma volna, hogy minden miatta történik az 
életben - feleltem. 
- Hadd fussam át a listát a maga kedvéért, doki, és ne felejtse, röpke három hónapról 
beszélünk, oké? Bray beállít Richmondba. Engem visszavágnak az egyenruhások közé. A 
maga irodájában hirtelen lopkodni kezd valaki. Egy spicli feltöri az elektronikus levelezését, 
és hülyét csinál magából az interneten. Aztán felbukkan ez a halott pasas egy konténerben, és 
hirtelen az Interpol is bekerül a képbe, most pedig Lucy kicsinál két embert, ami mellesleg 
kapóra jön Bray-nek. Ne felejtse el, hogy törte a fene Bray-t, hogy Lucy-t Richmondba 
csábítsa. Márpedig ha az ADTI ejti, Lucy-nak melóra lesz szüksége. Ja, igaz is, most meg 
magát követi valaki. 
Elnéztem, ahogy egy fiatal, gyönyör Liberace zongorázik és énekel, miközben egy jó barát a 
hangalámondásban a m vész emberi értékeit méltatja.

 

- Maga nem is figyel rám. - Marino megint felemelte a hangját. 
- Figyelek. 
Csüggedt sóhajjal feltornászta magát, és kislattyogott a konyhába. 
- Jött már valami az Interpoltól? - szóltam ki utána, miközben nagy zajjal feltépett egy 
papírzacskót, és végigtúrta az étkészletes fiók tartalmát. 
- Semmi továbbításra érdemes. Felbúgott a mikró. 
- Azért kedves volna magától, ha mégis továbbítaná - fortyantam fel. 
Liberace csókot dobált közönségének a reflektorfényben, ruháján a flitterek vörös és 
aranysárga t zijátékként villództak. Marino egy tálka puffasztott burgonyaszirommal és egy 
doboz mártásszer séggel tért vissza a nappaliba.

 

- A pofa az állami rend rségnél

 

egy órán belül választ kapott a megkeresésre. Plusz infót 
kérnek, ennyi. 
- Árulkodó jel - állapítottam meg csalódottan. - Valószín leg azt jelenti, hogy semmilyen 
lényegi dolog nem klappol. Sem a régi állkapocstörés, sem a Carabelli-gumó, az 
ujjlenyomatokról nem is beszélve. Nincs egyezés körözött vagy elt nt személlyel.

 

- Ja. Szívás - mondta Marino tele szájjal, és elém tartotta a tálkát. 
- Kösz, nem. 
- Pedig nagyon jó. Úgy csinálom, hogy el ször meglágyítom a krémsajtot a mikróban, aztán 
beleteszem a jalapenost. Sokkal egészségesebb, mint a hagymamártás. 
- Ebben biztos vagyok. 
- Tudja, mindig bírtam a pasast. - Zsíros ujjával a tévére bökött. - Teszek rá, hogy buzi volt 
vagy sem. El kell ismerni, volt stílusa. Ha az emberek ennyit kiadnak a lemezeire meg a 
koncertjeire, hétszentség, hogy nem olyasvalakit akarnak látni, aki úgy néz ki és úgy 
viselkedik, mintha valami szerencsétlen betévedt volna az utcáról. 
- Ne tudja meg - mondta Marino tele szájjal -, mekkora szarrágás a fegyverhasználat 
kivizsgálása. Úgy kiforgatják az embert, mintha az istenverte elnök ellen kísérelt volna meg 



merényletet, és aztán az a sok lelki segély. Annyit pampognak a mentális egészségr l, hogy 
már attól eldurran az ember agya. 
Felhajtotta a whiskyjét, szájába tömött még egy adag burgonyaszirmot. 
- Lucy egy id re leállósávba kerül - folytatta, a rend rségi szleng kifejezést használva a 
felfüggesztésre. - És a miami rend rség úgy fogja kivizsgálni az ügyet, mint a legprosztóbb 
gyilkosságot. Muszáj. És mindenr l jelentés készül.

 
Rám nézett, farmernadrágjába törölte a kezét. 
- Tudom, hogy ez nem fog jólesni magának, de valószín leg maga az utolsó, akit Lucy 
momentán látni akar - mondta.   

20   

Az épületben az volt a szabály, hogy bármilyen b njelet, egy ártalmatlan ujjlenyomatos 
kartont is akár, a teherliften kellett szállítani. Utóbbi egy folyosó végén volt található, ahol 
épp két takarítón gurította kocsiját, miközben Neils Vander laboratóriuma felé tartottam.

 

- Jó reggelt, Merle! Beatrice! Hogy vannak? - mosolyogtam rájuk. 
Tekintetük a törülköz vel leterített szervtálra és a gurítható asztalt elborító papírlapokra 
tévedt. Elég régi bútordarabok voltak, hogy tudják, ahányszor zacskóban viszek vagy letakart 
asztalon tolok valamit, az semmi olyasmi nem lehet, amir l tudni akarnának.

 

- Hohó - szólalt meg Merle. 
- Hohó bizony - csatlakozott Beatrice. 
Megnyomtam a lift hívógombját. 
- Elutazik valahová karácsonykor, Scarpetta dok torn ?

 

Az arckifejezésemb l láthatták, hogy a karácsony nem az a társalgási téma, amir l szívesen 
beszélgetek velük. 
- Biztos nem is ér rá karácsonyozni, amilyen el foglalt - mondta gyorsan Merle. 
Mindkét n feszengeni kezdett, ugyanazon oknál fogva, amiért mindenki más is feszengeni 
kezdett, amikor eszükbe jutottak a Bentonnal történtek. 
- Úgy tudom, az évnek ez a része különösen s r - váltott témát sután Merle. - Az a sok ittas 
úrvezet . Több az öngyilkosság is, és az emberek könnyebben egymásnak ugranak.

 

Két hét volt karácsonyig. Aznap Fielding volt az ügyeletes. Meg se tudtam számolni, hány 
karácsonykor hordtam magammal személyhívót. 
- Meg akik tüzekben égnek össze. 
- Amikor az évnek ebben a részében valami rossz történik - mondtam nekik, miközben kinyílt 
a lift ajtaja -, jobban a szívünkre vesszük. Ennyi az egész. 
- Lehet, hogy tényleg így van. 
- Hát nem is tudom, emlékszel arra az elektromos t zre, amikor...

 

Az ajtók becsukódtak, és elindultam a második emelet felé, melyet úgy alakítottak ki, hogy a 
munkánk iránt érdekl d egyszer állampolgárok és a politikusok körbejárhassanak rajta.

 

Valamennyi laboratórium hatalmas üvegfal mögött kapott helyet, amit a munkájukat addig 
salakbeton falak mögött, rejtve végz tudósok el ször furcsának és kényelmetlennek találtak. 
Mostanra senki nem foglalkozott vele. B nügyi technikusok tesztelték l fegyverek 
elsüt billenty jét, dolgoztak vérfoltokkal, ujjlenyomatokkal és elemi szálakkal anélkül, hogy 
különösebben odafigyeltek volna az üveg túloldalán tartózkodókra, jelen esetben rám, ahogy 
eltoltam mellettük az asztalomat. 
Neils Vander birodalma egy mindenféle-fajta szokatlan m szaki eszközökkel és alkalmi 
célszerszámokkal teleszórt, munkapultokkal berendezett jókora helyiség volt. Az egyik fal 
mentén üvegajtós faszekrények álltak, ezekb l Vander kis párakamrákat csinált, 



szárítókötelekkel és ruhacsipeszekkel lógatva be a vizsgálni kívánt tárgyakat a Super Glue-ból 
kis villanyrezsón fejlesztett g zbe.

 
A múltban a tudósok és a rend rség igen kevés sikerrel próbáltak ujjlenyomatot rögzíteni 
olyan tárgyakon, mint a nejlonszatyrok, a szigetel szalag és a b r. Azután, leginkább a 
véletlennek köszönhet en, kiderült, hogy a Super Glue g zei ugyanúgy megtapadnak a 
b rlécek által hagyott lenyomaton, mint a hagyományos nyomrögzít por, és hipp-hopp, 
máris el t nik a fehér latens ujjlenyomat. A sarokban egy másik Super Glue-üzem , Cyvac II. 
névre hallgató kamra állt, melyben olyan nagyobb tárgyak is elfértek, mint egy vadászpuska 
vagy egy karabély, vagy egy autó lökhárítója, illetve, elméletileg, egy teljes holttest is akár. 
A párakamrákban olyan el zetesen ninhidrinnel kezelt porózus tárgyakon rögzítettek 
ujjlenyomatot, mint a papír vagy a fa, jóllehet Vander id nként a gyorsaság kedvéért egy 
háztartási g zvasalóval oldotta meg a feladatot, és egyszer-kétszer meg is égette a b njelet, én 
legalábbis úgy hallottam. Szerte a laborban Nederman-lámpákat lehetett látni, rajtuk elszívó 
berendezés, az anyagmaradványok és kipárolgások beszipkázására. 
Vander birodalmának egyéb helyiségeiben a SZUAR néven ismert Számítógépes 
Ujjlenyomatazonosító Rendszer, illetve az audio- és videojelek digitális feljavításának 
eszközei kaptak helyet. Vander felügyelte a fotólabort, ahol mindennap több mint százötven 
tekercs el hívott film jött le az automata gépsorról. Eltartott egy darabig, mire el kerítettem 
Vandert, végül a lenyomatlaborban akadtam rá, ahol a sarkokban csinosan összehalmozva 
álltak a pizzásdobozok, melyeket a találékony rend rök a gipsszel kiöntött autóabroncs- és 
cip talplenyomatok szállításához használtak, az egyik falhoz pedig egy ajtót támasztottak, 
melyet valaki megpróbált berúgni. 
Vander egy számítógépnél ült, cip talplenyomatokat hasonlított össze az osztott képerny n. 
Gurítható asztalomat kint hagytam az ajtó mellett. 
- Kedves magától, hogy hajlandó megcsinálni - mondtam. 
Vander világoskék szeme mintha mindig másutt járt volna, laborköpenyét szokás szerint lila 
ninhidrinfoltok pettyezték, és az egyik zsebén kivérzett filctoll festéke ütött át. 
- Nem semmi - kocogtatta meg a képerny t, ahogy kikászálódott a székéb l. - Hapsikám új 
cip t vesz, és hát tudja, milyen csúszósak a b rtalpú cip k, úgyhogy a pofa fog egy kést, és 
összekaszabolja a talpat, tudja, érdesíti, merthogy esküv re készül, és nem akar hanyatt esni a 
templomban a padsorok közötti átjáróban. 
Követtem ki a laborból, nem igazán voltam anekdotázós kedvemben. 
- Na, a pasas házát kipakolják. Cip k, egy csomó ruha, miegymás t nik el. Két nappal kés bb 
a környéken meger szakolnak egy n t. A rend rség ezeket a faramuci talplenyomatokat 
rögzíti a helyszínen. Egyébként egész csomó betörés volt a környéken. 
Beléptünk az alternatív fényforrások laboratóriumába. 
- Kiderült, hogy egy kölyök csinálta. Tizenhárom éves. - Vander fejcsóválva kattintotta fel a 
villanyt. 
- Nem értek én ezekhez a mai srácokhoz. Amikor én tizenhárom voltam, a legrosszabb, amit 
elkövettem, az volt, hogy lel ttem egy madarat a légpuskámmal.

 

Háromlábú állványra szerelte a Luma-Lite-ot. 
- Nálam az is elég nagy elvetemültségnek számít - jegyeztem meg. 
Miközben szétterítettem a ruhákat a fehér papíron az elszívó alatt, Vander bedugta a Luma-
Lite-ot, és felberregtek a készülék ventilátorai. Egy perccel kés bb bekapcsolta a fényforrást, 
az intenzitás gombot maximumra tekerte. Bekészített nekem egy véd szemüveget, aztán kék 
szín , 450 nanométeres optikai sz r t tett a lámpa lencséje elé. Felvettük a véd szemüveget, 
és lekapcsoltuk a villanyt. A Luma-Lite kékes derengést bocsátott a padlóra. Ahogy Vander 
megmozdult, vele ment az árnyéka is, és a közeli Brilliant Yellow és Blitz Green és Redwop 
festékestégelyek sárga és zöld és piros színekben pompáztak. A tégelyekb l származó por 
neon csillagkonstellációkká állt össze szerte a helyiségben. 



- Tudja, újabban vannak ezek az idióták a rend rségeken, akik saját Luma-Lite-ot kapnak, és 
maguk végzik a nyomrögzítést a helyszínen - hallatszott Vander hangja a sötétben. - Úgyhogy 
mindent beszórnak Redwoppal, és fekete háttérre teszik az ujjlenyomatot, én meg 
fényképezhetem a Luma-Lite fényénél, hogy vissza tudjam fordítani a rohadt képet fehérre. 
A konténerben talált m anyag papírkosárral kezdte, és azonnal egy halvány, elmosódott 
ujjnyomkaréj lett a jutalma. Ég vörös por szállt a sötétben, amikor meghintette Redwoppal.

 
- Kezdésnek jó - szólaltam meg. - Ne adja alább, Neils. 
Vander közelebb tette a háromlábú állványt a halott férfi fekete farmernadrágjához, és a 
kifordított jobb zseb tompa vörös fénnyel felragyogott. Amikor keszty s kezemmel 
megbökdöstem az anyagot, narancssárgán irizáló foltok t ntek el .

 

- Azt hiszem, ilyen vöröshöz az életben nem volt szerencsém - t n dött Vander.

 

Egy órát töltöttünk azzal, hogy végigmentünk a teljes ruházaton, cip t és derékszíjat is 
beleértve, de semmi más nem fluoreszkált. 
- Egyértelm en két különböz dologról van szó - mondta Vander, amikor felkapcsoltam a 
villanyt. - Két különböz , természett l fogva fluoreszcens dologról. Sehol egy festékfolt, 
kivéve amit a papírkosáron használtam. 
Felvettem a telefont, és tárcsáztam az intézetet. Fielding szólt bele. 
- Szükségem lesz mindenre, ami az azonosítatlan férfiholttestünk zsebében volt. Ha igaz, egy 
tálcán szárad az egész. 
- Pár külföldi pénz, egy szivarvágó és egy öngyújtó volna az? 
- Igen. 
Újabb villanyoltás, és befejeztük a teljes ruházat küls átvizsgálását, melynek során még több 
különös, fakó hajszálszer ségre bukkantunk.

 

- Ez az ürge fejér l jönne le? - kérdezte Vander, miközben csipeszemmel behatoltam a h vös, 
kék fénybe, összecsipegettem és borítékba helyeztem a szálakat. 
- Az  haja sötét és spr d - feleltem. - Úgyhogy nem, ez nem lehet az övé. 
- Úgy néz ki, mint a macskasz r. Mint valamelyiké ezekb l a hosszú sz r fajtákból, amiket 
soha többé nem engedek be a házamba. Angóra? Himalájai? 
- Túl ritka. Egyikb l sincs sok embernek - mondtam. 
- A nejem imádja a macskákat - folytatta Vander. - Volt neki egy Krémike nevezet . Az a 
rohadt dög mindig felkutatta a ruháimat, és azokon heverészett, dögöljek meg, ha nem azok 
néztek így ki, amikor fel akartam venni ket.

 

- Elvileg lehet macskasz r - hagytam rá. 
- Kutyasz rnek túl vékony szálú, nem gondolja?

 

- Nem, ha valami Skye terrierszer ségé. Hosszú, egyenes szálú, selymes sz r.

 

- Fakósárga? 
- Van bel lük homokszín - mondtam. - Esetleg aljsz rzet? Nem tudom.

 

- Lehet, hogy a pasas kutyatenyészt vagy ilyen kutyával dolgozik - találgatott Vander. - 
Hosszú sz r nyulak is vannak, nem?

 

- Kopp-kopp - hallottuk Fielding hangját, ahogy helyettesem benyitott a helyiségbe. 
Fielding tálcával a kézben besétált, felkapcsoltuk a villanyt. 
- Vannak angóranyulak - mondtam. - Amikb l a pulóvert csinálják.

 

- Úgy nézel ki, mint aki már megint kondizni jár - mondta Fieldingnek Vander. 
- Miért, eddig nem úgy néztem ki? - kérdezte Fielding. 
Vander értetlen képet vágott, mintha eddig elkerülte volna a figyelmét, milyen mániákusan 
tökéletesíti a testét Fielding. 
- Az egyik zsebben anyagmaradványt találtunk - mondtam Fieldingnek. - Ez ugyanaz a zseb, 
mint amiben a pénz volt. 
Fielding levette a tálcáról a ráterített törülköz t. - Az angol fontot és a német márkát 
megismerem - mondta. - De ezt a két rézpénzt nem. 



- Szerintem belga frank - szólaltam meg. 
- Arról meg sejtésem sincs, hogy a papírpénz mi lehet. 
A bankjegyek egymás mellé kiterítve száradtak a tálcán. 
- Mintha valami templom lenne rajta. Hát ez? Mi az a dirham? Arab? 
- Szólok Rose-nak, hogy nézzen utána. 
- Miért hord valaki négy különböz valutát magával? - kérdezte Fielding. 
- Például mert rövid id n belül ki-be járt egy csomó országban - kockáztattam meg. - Csak 
erre tudok gondolni. Minél el bb elemeztetnünk kell az anyagmaradványokat.

 

- Feltettük a véd szemüvegünket, és Vander lekapcsolta a villanyt. Több bankjegy is 
ugyanazzal a tompa vörös és ragyogó narancssárga színnel fluoreszkált. Az összeset 
végigpásztáztuk, mindkét oldalon, itt-ott apró szemcsékre és maszatfoltokra bukkantunk, és 
aztán egy részleges latens ujjlenyomatra. Alig lehetett észrevenni az egyik százdirhamos bal 
fels sarkán.

 

- Valamit nagyon jól csinálunk - szólalt meg Fielding. 
- Disznó szerencse - horkantotta Vander. - Kett b l kett ! Ezt rögtön kezelésbe is veszem. 
Átfuttatom az egyik titkosszolgálatos cimborámmal az összes adatbázison, MORPHO, 
PRINTRAK, NECAFIS, WIN, amijük csak van, mind a negyven-ötvenmillió mintán. 
Vandert semmi sem hozta t zbe jobban, mint amikor átröpített egy ujjlenyomat-töredéket a 
szájbertéren, hogy fülön csíphessünk egy b nöz t.

 

- Az FBI országos adatbázisa még nem üzemel? - kérdezte Fielding. 
- A titkosszolgálatnál máris megvan az összes minta, ami az FBI-nál, de a szövetségieknek 
szokás szerint muszáj különcködniük. Egy halom pénzt költenek a saját adatbázisuk 
létrehozására, és külön szállítókkal szerz dnek, hogy lehet leg semmi ne legyen kompatibilis 
senki máséval. Én ma este vacsorára vagyok hivatalos. 
A vágólapon kipreparált b zös, megfeketedett b rre fókuszálta a Luma-Lite-ot, és abban a 
pillanatban két fényes sárga pont ragyogott fel. Nem voltak sokkal nagyobbak egy szög 
fejénél, szimmetrikusan helyezkedtek el a b rdarabon, és nem lehetett dörzsöléssel 
eltávolítani ket.

 

- Lefogadom, hogy tetoválás - mondtam. 
- Hát igen - helyeselt Vander. - Nem tudom, mi más lehetne. Semmi más nem csinál semmit. 
A halott férfi hátából származó b rdarab kusza, zavaros folt volt a h vös, kék fényben.

 

- De látja, milyen sötét ez a rész itt? - Vander keszty s ujja körberajzolt egy akkora területet, 
mint a tenyerem. 
- Vajon mi a fene lehet - szólalt meg Fielding. 
- Csak azt nem értem, miért ilyen sötét - t n dött Vander.

 

- Talán a tetoválás fekete vagy barna - vetettem fel. 
- Hát, majd ráeresztjük Philt egy körre - mondta Vander. - Ennyi az id ? Tudja, nem bánnám, 
ha Edith nem találja ki ezt a vacsorát ma estére. Muszáj mennem. Doktorn , magára hagyom. 
A fenébe is. Utálom, amikor Edith mindenáron ünnepeli akar. 
- Ugyan, menj már, nagyfiú - mondta Fielding. - Tudjuk, milyen bulizós jampi vagy. 
- Már nem iszom annyit. Inkább csak érzéssel. - Jobb is, mint ha érzéketlenre inná magát, 
Neils - szólaltam meg. 
Phil Lapointe nem volt jó kedvében, amikor besétáltam hozzá a képjavító laborba. Birodalma 
inkább t nt egy produkciós stúdiónak, mint olyan helynek, ahol tudósok bíbel dnek 
pixelekkel és kontrasztokkal a fény és sötétség összes árnyalatában, hogy látható arcot 
varázsoljanak a gonoszra. Lapointe az intézet egyik els saját nevelés végz se volt, 
gyakorlott és eltökélt, csak még azt nem tanulta meg, hogy amikor egy ügy holtpontra jut, 
tovább kell menni. 
- Francba - túrt s r vörös hajába, és közelebb hajolt a huszonnégy hüvelykes monitorhoz. 
- Nem szívesen teszek ilyet magával - mondtam. 



Türelmetlenül leütött néhány billenty t, a szürke újabb árnyalatát vetítve az élelmiszerbolti 
videokamera kimerevített képkockájára. A sötét szemüveges, hajhálós alak nem lett sokkal 
tisztább, az eladó viszont nagyon is életh látványt nyújtott, ahogy a vér finom permetfelh je 
kirobbant a koponyájából. 
- Csavarok rajta egyet, és majdnem megvan, aztán mégse - panaszkodott Lapointe egy 
csüggedt sóhaj kíséretében. - Almomban is ezt az istenverését látom. 
- Hihetetlen - mondtam a képerny re bámulva.

 

- Nézze, milyen nyugodt a pasas. Mintha az egész csak egy kósza ötlet volna, nem nagy szám. 
Amolyan "francba is, tulajdonképpen, miért ne". 
- Ja, ennyi nekem is lejött. - Lapointe kinyújtóztatta a hátát. - Heccb l vágta haza a pasast. 
Csak azt nem értem, miért. 
- Adok magának néhány évet, és meg fogja érteni - mondtam. 
- Nem akarok cinikussá válni, ha erre céloz. 
- Nem is arról van szó. Hanem arról, hogy végre rájöjjön, nincs mindig miért - mondtam. 
A képerny re bámult, teljesen elmerült a Pyle Gantot még elevenen mutató utolsó kockában. 
Gantot én boncoltam. 
- Nézzük, mit hozott nekem - szólalt meg Lapointe, és levette a törülköz t a szervtálról.

 

Gant huszonhárom éves volt, egy két hónapos csecsem édesapja, és túlórázott a boltban, 
hogy ki tudja fizetni a felesége születésnapjára lefoglalózott nyakláncot. 
- Ez nyilván a Konténeremberb l van. Tetoválásban gondolkodik? 
Miel tt lel tték, Gant elvesztette uralmát a húgyhólyagja fölött.

 

- Scarpetta doktorn ?

 

Ezt onnan tudtam, hogy a farmernadrágja ülepe és a szék, amin a pult mögött ült, egy mer 
vizelet volt. Amikor kinéztem az ablakon, két rend r éppen Gant hisztérikus

 

feleségét 
próbálta megfékezni a parkolóban. 
- Doktorn ?

 

Az asszony sikoltozva ütött-vágott. Még mindig fogszabályozót viselt. 
- Harmincegy dollár és tizenkét cent - mormoltam. 
Lapointe elmentette és bezárta a fájlt. 
- Az meg micsoda? - kérdezte. 
- Ennyi volt a pénztárgépben - feleltem. 
Lapointe körbegurult a székével, fiókokat húzott ki, különböz szín sz r ket vett el , 
keszty k után kutatott. Megcsörrent a telefon, felvette.

 

- Pillanat. - Odanyújtotta a kagylót. - Magát keresik. 
Rose volt az. 
- Sikerült kerítenem valakit a Crestarnál a külföldi valuták osztályán - mondta. - A pénz, 
amir l kérdezett, marokkói. A mai nappal kilenc egész három tized dirhamért adnak egy 
dollárt. Úgyhogy kétezer dirham nagyjából kett száztizenöt dollár.

 

- Köszönöm, Rose... 
- És van még valami, ami esetleg érdekes lehet - folytatta Rose. - Marokkóban tilos a határon 
kivinni vagy az országba behozni a helyi valutát. 
- Az az érzésem, hogy ez a pasas egy halom dolgot m velt, ami tilos - mondtam. - 
Megpróbálná Francisco ügynököt még egyszer? 
- Természetesen. 
Attól rettegtem, hogy Lucy eltaszít magától. Kétségbeesetten vágytam rá, hogy láthassam. 
Bármit megtettem volna érte. Letettem a kagylót, kiemeltem a parafa vágólapot a szervtálból. 
Lapointe szemügyre vette egy er s lámpa fényénél. 
- Nem vagyok túl optimista - közölte. 
- Reméljük, ezzel nem fog álmodni - mondtam. 
- Én se táplálok vérmes reményeket. Annyit tehetünk, hogy megpróbáljuk. 



Ami az epidermiszb l megmaradt, zöldesfekete volt, mint valami k bánya vagy egy mocsár, 
alatta az izom egyre sötétebb és szárazabb lett, mint a hús a füstöl ben. Betettük a parafa 
vágólapot a képerny re csatlakoztatott nagy felbontású kamera alá.

 
- Semmi - mondta Lapointe. - Túl sok a visszavert fény. 
Megpróbálkozott súrlófénnyel, aztán átváltott fekete-fehérre. Különböz sz r ket illesztett a 
kamera lencséje elé. A kék nem volt jó, a sárga sem, viszont amikor pirossal próbálkozott, 
újra ránk meredt a két irizáló pötty. Lapointe kinagyította ket. Tökéletesen kerek volt 
mindkett . Két telihold jutott az eszembe, egy vérfarkas gonosz sárga szempárja.

 

- Ett l többet optikailag nem tudok kihozni bel le. Elmentem - mondta Lapointe csalódottan. 
Eltárolta a képet a merevlemezen, és nekilátott a feldolgozásnak. A szoftver a szürke kétszáz 
olyan árnyalatát tette láthatóvá számunkra, melyeket szabad szemmel képtelenek lettünk 
volna megkülönböztetni egymástól. 
Lapointe a billenty zeten és az egérrel kattorászva ki-be járt a képerny ablakok között, 
kontrasztot, fényer t állított, nagyított, kicsinyített és tulajdonságokat változtatott meg. 
Kisz rte a hátteret, vagy ahogy  hívta, a szemetet, és szemünk elé tárultak a sz rtüsz k 
pórusai, és aztán a tetoválót által hátrahagyott festékpöttyök. A kuszaságból hullámos 
vonalak váltak ki, melyek sz rré vagy tollszer képletekké álltak össze. Egy fekete vonalból, 
amin százszorszépszirmok sarjadtak, karmos láb lett. 
- Maga mit gondol? - kérdeztem Lapointe-t. 
- Azt gondolom, hogy ez a legjobb, amit ki tudunk hozni bel le - mondta türelmetlenül. 
- Ismerünk bárkit, aki ért a tetoválásokhoz? 
- Miért nem kezdi a hisztológusával? - kérdezett vissza.   
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George Garát a laboratóriumában találtam, éppen el vette bezacskózott ebédjét egy 
h t szekrényb l, melyen matrica jelezte: Élelmiszer-tárolásra nem alkalmas. A h t t belülr l 
ezüstnitrát, mucikarmin és Schiff-reagens szennyezte, csupa olyan vegyi anyag, melyek 
egyike sem kompatíbilis semmivel, ami ehet .

 

- Nem túl jó ötlet - szólaltam meg. 
- Bocsánat - dadogta George, letette a zacskót a munkaasztalra, és bezárta a h t t.

 

- A pihen szobában van egy h t szekrény, George - mondtam. - Magát is nagyon szívesen 
látjuk ott. 
Nem válaszolt, és rájöttem, hogy olyan gyötrelmesen szégyenl s, hogy valószín leg jó okkal 
nem ment soha a pihen szobába. Sajgott a szívem érte. El nem tudtam képzelni, milyen 
szégyenérzet töltötte el, amikor kamaszkorba került, és képtelen volt dadogás nélkül 
megszólalni. Valószín leg ezért lepték el lassan a testét kudzufolyondárként a tetoválások. A 
tetoválásoktól valószín leg különlegesnek és férfiasnak érezte magát. Kihúztam magamnak 
egy széket, és leültem. 
- George, kérdezhetek pár dolgot a tetoválásairól? - szólaltam meg. 
Elvörösödött. 
- Leny göz nek találom ket, és van egy problémám, amiben segítségre volna szükségem. 
- Persze - mondta bizonytalanul. 
- Maga egyvalakihez jár? Egy igazi szakemberhez? Valami tetoválómesterhez? 
- Igen, asszonyom - felelte. - Nem mennék akárkihez. 
- Itt a városban csináltatja a tetoválásait? Merthogy szükségem volna egy helyre, ahol úgy 
tehetem fel a kérdéseimet, hogy közben nem futok rossz arcú alakokba, ha érti, mire 
gondolok. 



- Pit - vágta rá azonnal. - Mint a pitbull, csak neki a Pit a valódi neve. John Pit. Nagyon 
rendes fickó. Akarja, hogy felhívjam magának? - kérdezte csúnyán dadogva. 
- Lekötelezne, ha megtenné - mondtam. 
Gara kis telefonregisztert húzott el a farzsebéb l, és kikeresett bel le egy számot. Amikor Pit 
beleszólt a vonal túlsó végén, elmagyarázta neki, ki vagyok, és Pit a jelek szerint nagyon 
kedvez en állt a dologhoz. 
- Tessék. - Gara a kezembe nyomta a telefont. - A többit magyarázza el maga. 
Neki kellett futnom néhányszor. Pit otthon volt, éppen ébredezett. 
- Szóval gondolja, hogy esetleg szerencsével járhat? - kérdeztem. 
- Hát, elég jól ismerem az összes flasht, ami a piacon van - felelte. 
- Elnézést. Nem tudom, az micsoda. 
- A flash a varrásminta, de nevezhetjük sablonnak is. Tudja, a rajz, amit az emberek 
kiválasztanak. Itt nálam az egész fal tele van flashekkel. Ezért gondolom, hogy esetleg inkább 
ide akarna jönni, ahelyett hogy én mennék a maga irodájába. Esetleg meglátunk valamit, ami 
nyomra vezethet. De azt megmondom, hogy szerdán és csütörtökön nem dolgozom. A hétvégi 
nyitva tartásra is majdnem rámentem. Még mindig nem hevertem ki teljesen. De a maga 
kedvéért kinyitok, mivel ez nyilván fontos. Magával hozza azt is, akin a tetkó van? Még 
mindig nem értett egészen. 
- Nem, a tetoválást viszem magammal - mondtam. - De a hozzá tartozó személyt nem. 
- Várjon egy percet - mondta. - Oké, oké, most már hallom. Szóval levágta egy halott 
pasasról. 
- Fogja bírni gyomorral? 
- Ó, a francba is, persze. Az én gyomrom bármit kibír. 
- Mikor? 
- Mi lenne, ha jönne, amint tud? 
Befejeztem a beszélgetést, és meghökkenve láttam, hogy Ruffin áll az ajtóban, és engem 
figyel. Olyan érzésem támadt, hogy jó ideje ott lehetett és hallgatózott, mivelhogy neki háttal 
állva jegyzeteltem. Az arca fáradt volt, a szeme vörös, mint aki a fél éjszakát áttivornyázta. 
- Nem néz ki valami jól, Chuck - jegyeztem meg különösebb együttérzés nélkül. 
- Arra gondoltam, nem mehetnék-e haza esetleg - mondta. - Azt hiszem, kerülget valami. 
- Ezt sajnálattal hallom. Felbukkant egy új, igen fert z vírustörzs, állítólag az interneten 
keresztül terjed. Hat-harmincas kór-nak hívják - mondtam. - Az emberek rohannak haza a 
munkahelyükr l, és bekapcsolják a számítógépüket. Már akinek van otthon számítógépe.

 

Ruffin arca kifehéredett. 
- Tök vicces - mondta Gara. - De ezt a hat-harmincas részt nem értem. 
- Ilyenkor jelentkezik be a fél világ az AOL levelez szerverére - feleltem. - Persze hogy 
hazamehet, Chuck. Pihenjen kicsit. Kikísérem. De még el bb be kell ugranunk a 
dekompozíciós helyiségbe a tetoválásért. 
Id közben levettem a b rdarabot a parafa vágólapról, és egy üveg formalinban helyeztem el. 
- Azt mondják, ritka fura tél várható - kezdett locsogni Ruffin. - Ma reggel munkába jövet 
hallgattam a rádiót a kocsiban, és állítólag karácsony környékén iszonyú hideg lesz, 
februárban meg tiszta tavasz megint. 
Kinyitottam a dekompozíciós helyiség automata ajtaját, és besétáltam. Larry Posner és az 
intézet egyik hallgatója a halott férfi ruháin dolgozott. 
- Magukat mindig öröm látni, fiúk - üdvözöltem ket.

 

- Hát, el kell ismernem, a doktorn megint feladta nekünk a leckét - mondta Posner, miközben 
szikével földet kapirgált a cip r l egy fehér papírlapra. - Ismeri Carlisle-t? 
- Tanul is valamit a mesterét l? - kérdeztem a fiatal férfit. 
- Id nként - felelte. 
- Hogy s mint, Chuck? - szólalt meg Posner. - Elég vacakul nézel ki. 



- Vagyogatok. - Chuck játszotta tovább a beteget. 
- Sajnálom, hogy nem jártál sikerrel a richmondi zsaruknál - mosolygott Posner együttérz n.

 
Ruffin szemlátomást meghökkent. 
- Tessék? - kérdezte. 
Posner maga is feszélyezett képet vágott, úgy válaszolt: - Hallottam, hogy nem jött be a 
rend rakadémia. Tudod, csak azt akartam mondani, hogy azért ne keseredj el.

 
Ruffin szeme a telefonra villant. 
- A legtöbben nem is tudják - folytatta Posner, miközben kezelésbe vette a másik cip t -, de 
annak idején én is elégtelenre írtam az els két kémia zárthelyit az egyetemen.

 

- Komolyan? - motyogta Ruffin. 
- És ezt csak most mondja? - fakadt ki Carlisle megjátszott rémülettel és viszolygással. - 
Engem meg azzal etettek, hogy ha ide jövök, a legjobb oktatókat kapom a világon. Adják 
vissza a pénzem! 
- Mutatni akarok magának valamit, doktorn - mondta Posner, és hátratolta arca el l a 
plexiellenz t.

 

Letette a szikét, borítékformán összehajtogatta a papírlapot, és a fekete farmernadrághoz 
lépett, amin Carlisle dolgozott. A nadrágot gondosan kiterítették a leped vel letakart görg s 
asztalon. A derékrészt visszahajtották, és Carlisle sz rszálakat csipegetett az anyagról egy 
t hegyes vég csipesszel.

 

- Istentelenül fura dolog - bökött a nadrág felé Posner, anélkül hogy megérintette volna, 
miközben tanítványa gondosan két centivel lejjebb hajtotta a derékrészt, és újabb sz rszálak 
bukkantak el .

 

- Már több tucatot begy jtöttünk - mondta Posner. - Tudja, elkezdtük lehajtani a farmert, és 
meg is találtuk a remélt fansz röket a lágyéki részen, utána viszont ráakadtunk ezekre a sárga 
sz rszálakra. Semmi értelme.

 

- Így ránézésre nem sok - hagytam helyben. - Talán valami állaté, mondjuk, egy perzsa 
macskáé - vetette fel Carlisle. 
Ruffin kinyitott egy szekrényt, és kivette a m anyag formalinos edényt a tetoválással.

 

- És ha ez a valami a kifordított farmeren aludt, például? - er sködött Carlisle. - Tudják, egy 
csomószor, amikor alig bírom kikanalazni magamat a farmeremb l, végül csak

 

kifordítva 
lehajítom egy székre. A kutyám meg imád a ruháimon aludni. 
- Gondolom, az eszébe se jut, hogy fel is akaszthatná a holmiját, vagy elrakhatná a fiókba - 
jegyezte meg Posner. 
- Ez is része a házi feladatnak? 
- Megyek, és kerítek valami zacskót, amibe beletehetjük ezt - szólalt meg Ruffin a magasba 
emelve a formalinos edényt. - Ha esetleg szivárogna vagy valami. 
- Jó ötlet - mondtam. Aztán Posnerhez fordultam: - Mikorra tudják átnézni az összes holmit? 
- Öngyilkosság ilyet kérdezni, úgyhogy csak magának - mondta Posner. - Mikorra kellene? 
Nagyot sóhajtottam. 
- Jól van, értem. 
- Már az Interpolt is megkerestük, hogy próbálnák megállapítani, ki ez a pasas. Én is 
ugyanúgy nyomás alatt vagyok, mint bárki más, Larry - mondtam. 
- Nem szükséges magyarázkodnia. Tudom, hogy ha maga azt mondja, nyomás, akkor jó oka 
van rá. Én vagyok a hülye, minek kérdezem - tette hozzá. 
- Ebbe a kölyökbe meg mi ütött? Úgy csinál, mintha most tudta volna meg, hogy nem vették 
fel a rend r-akadémiára. Anyám, az egész intézet ett l hangos.

 

- El ször is, én sem tudtam, hogy nem jutott be - mondtam. - Másodszor, fogalmam sincs, 
miért kellett szétkürtölni az intézetben. 



Még ki sem mondtam ezt, amikor eszembe jutott Marino.  fogadkozott, hogy elintézi 
Ruffint, és lehet, hogy meg is tette, valahogy megneszelte a hírt, és kaján örömmel 
szétkürtölte. 
- Állítólag Bray volt az, aki Chucknak betartott - jegyezte meg Posner. 
Kicsit kés bb egy nejlonzacskóval a kezében visszatért Ruffin. Elhagytuk a dekompozíciós 
helyiséget, és ki-ki megmosdott a maga öltöz jében. Nem kapkodtam el a dolgot. Abban a 
tudatban várakoztattam Ruffint az el csarnokban, hogy minden egyes múló másodperccel 
csak fokozódik az aggodalma. Amikor végre el bukkantam, szótlanul lépdeltünk egymás 
mellett, és Chuck kétszer is megállt némi idegesen elkortyolt vízre. 
- Remélem, nem leszek lázas - jegyezte meg. 
Megálltam, ránéztem, és amikor az arcához érintettem a kézfejemet, önkéntelenül hátrarándult 
t lem.

 

- Szerintem kutya baja - mondtam. 
Átkísértem az el csarnokon és aztán ki a parkolóba. Most már leplezetlenül kiült a rémület az 
arcára. 
- Valami baj van? - szólalt meg végül a torkát köszörülve, és feltette a napszemüvegét. 
- Miért kérdi? - kérdeztem vissza ártatlanul. 
- Hát hogy kikísért meg minden. 
- Megyek a kocsimhoz. 
- Sajnálom, hogy azt mondtam magának, amit, az intézetbeli problémákról meg az internetes 
dolgot és a többit is - mondta. - Tudtam, hogy jobb volna magamban tartani, és hogy majd 
rám lesz dühös miatta. 
- Mib l gondolja, hogy dühös vagyok magára? - kérdeztem, miközben kinyitottam a 
kocsimat. 
Úgy t nt, zavarában nem találja a szavakat. Kinyitottam a csomagtartót, és elhelyeztem benne 
a nejlonzacskót. 
- Itt le van ver dve a festék a kocsijáról. Felpattanhatott egy kavics, és már rozsdásodik is... 
- Chuck, azt akarom, hogy hallja, mit mondok - szóltam rá higgadtan. - Tudom. 
- Micsoda? Nem értem, mir l beszél. - Majd' beletört a nyelve a szavakba. 
- Tökéletesen érti azt maga. 
Beültem a volán mögé, és beindítottam a motort. 
- Szálljon be, Chuck - mondtam. - Fölösleges kint fagyoskodnia. Különösen, hogy úgyis 
cefetül érzi magát. 
Tétovázott, és amikor körbekerült az anyósüléshez, illatanyagként áradt bel le a félelem.

 

- Sajnálom, hogy nem tudott ott lenni a Buckhead'snél. Érdekes beszélgetést folytattunk Bray 
parancsnokhelyettessel - mondtam, és behúztam az ajtót. 
Eltátotta a száját a csodálkozástól. 
- Megkönnyebbülés számomra, hogy ilyen sok kérdésre sikerült végre választ kapnom - 
ütöttem tovább a vasat. - E-mail, a cseveg fórum az interneten, a karrieremre vonatkozó 
pletykák, kiszivárogtatások. 
Vártam, hogy mit mond erre, és meghökkentem, amikor egész szóáradat tört ki bel le: - Ezért 
nem sikerült hirtelen bejutnom az akadémiára, igaz? Maga meg Bray találkoznak tegnap este, 
én meg ma reggel értesülök a fejleményekr l. Maga bemártott engem Bray-nél, nehogy 
felvegyen, aztán meg szétkürtölte, hogy ellehetetlenítsen. 
- A maga neve szóba se került. Én pedig egyáltalán nem kürtöltem szét magáról semmit. 
- Rossz szöveg. - Dühös hangja megremegett, mintha sírás kerülgetné. - Egész életemben 
zsaru akartam lenni, és maga most elszúrta nekem! 
- Nem, Chuck, maga szúrta el. 
- Hívja fel a parancsnokot, és mondjon neki valamit. Maga megteheti, maga meg - 
könyörgött, mint valami riadt kisgyerek. - Kérem. 



- Miért kellett találkoznia Bray-jel tegnap este? 
- Mert azt üzente. Fogalmam sincs, mit akart. Csak küldött egy üzenetet, amiben az állt, hogy 
legyek a Buckhead'snél a parkolóban fél hatra. 
- És persze Bray szerint maga elfelejtett megjelenni. Azt gondolnám, ez esetleg 
közrejátszhatott abban, hogy maga ma reggel rossz hírt kapott. Maga szerint? 
- Biztos - motyogta. 
- Hogy érzi magát? Még mindig beteg? Ha nem, nekem ki kell ugranom Petersburgbe, és azt 
hiszem, elkísérhetne, hogy befejezhessük ezt a kis beszélgetést. 
- Hát én... 
- Hát maga mi, Chuck? 
- Én is be akarom fejezni a beszélgetést - mondta. 
- Kezdjük azzal, hogy honnan ismeri Bray parancsnokhelyettest. Meglehet sen rendkívülinek 
találom, hogy ilyen kifejezetten személyes jelleg nek t n kapcsolatban áll a 
rend rkapitányság legbefolyásosabb tisztjével.

 

- Képzelje el, mit éreztem, amikor ez az egész elkezd dött - mondta ártatlanul. - Tudja, pár 
hónapja felhívott Anderson nyomozó, azt mondta, hogy új ember, és hogy kérdéseket akar 
feltenni a bonctani intézettel meg a m ködésünkkel kapcsolatban, és hogy vele ebédelnék-e a 
River City Dinerben. Így indultam el a pokol felé vezet úton, és tudom, hogy szólnom kellett 
volna magának Anderson telefonhívásáról. Szólnom kellett volna, hogy mibe keveredtem. De 
maga a nap legnagyobb részében el adásokat tartott, és nem akartam zavarni, Fielding doktor 
pedig a bíróságon volt. Úgyhogy azt mondtam Andersonnak, hogy örülök, ha segíthetek. 
- Hát az eléggé egyértelm , hogy Andersont nem a tudásvágy hajtotta.

 

- Anderson cs be húzott - folytatta Chuck. - Amikor besétáltam a River City Dinerbe, nem 
hittem a szememnek. Nem egyedül ült a bokszban, Bray parancsnokhelyettes is ott volt, és azt 
mondta, hogy mindent tudni akar az intézet m ködésér l.

 

- Ki mondta ezt? 
- Bray. 
- Értem. Micsoda meglepetés - mondtam. 
- Azt hiszem, rettent en hízelgett a dolog, de idegesített is,

 

mert nem értettem, hogy mi ez az 
egész. Úgy értem, Bray utána rögtön megkért, hogy sétáljak vissza a kapitányságra vele meg 
Andersonnal. 
- Akkor miért nem szólt nekem minderr l? - kérdeztem. Az Ötödik utca felé autóztunk, hogy 
megcsípjük a 95-ös államközit dél felé. 
- Nem is tudom... - Chuck hangja elvékonyult. 
- Szerintem meg igen. 
- Féltem. 
- Nem inkább azzal függ össze a dolog, hogy rend r szeretne lenni?

 

- Hát, nézzünk szembe a valósággal - mondta. - Van ennél jobb összeköttetés? És valahogy 
Bray tudta, hogy érdekel a dolog, és amikor odaértünk az irodájához, bezárta az ajtót, és 
leültetett magával szembe az íróasztalához. 
- Anderson is ott volt? 
- Csak Bray meg én. Azt mondta, hogy az én gyakorlatommal akár helyszínel technikus is 
lehetnék. Úgy éreztem, mintha megütöttem volna a f nyereményt.

 

Miközben minden igyekezetemmel azon voltam, hogy tartsam a távolságot a sávokat 
elválasztó betontömbökt l és az agresszív sof r társaktól, Ruffin folytatta szende sz z 
monológját. 
- El kell ismernem, ezután álomvilágban éltem, és elvesztettem az érdekl désem a munkám 
iránt, és ezért elnézést is kérek - mondta. - De csak két héttel kés bb történt, hogy Bray e-
mailben üzent nekem... 
- Honnan szerezte meg Bray a maga drótpostacímét? 



- Hát, ööö, elkérte. Szóval küldött egy mailt, hogy ugorjak ki fél hatra a házához, mert valami  
szigorúan bizalmasat akar megbeszélni velem. És én mondom magának, Scarpetta doktorn , 
nem is akartam elmenni. Tudtam, hogy ebb l valami rossz fog kisülni.

 
- Mint például? 
- Megfordult a fejemben, hogy Bray esetleg megpróbál rám mászni. 
- És megpróbált? Mi történt, amikor odaért Bray házához? 
- Jesszusom, de nehéz kimondani. 
- Mondja ki. 
- Kezembe nyomott egy sört, és egészen közel húzta a székét a kanapéhoz, amin ültem. 
Mindenféléket kérdezgetett rólam, mintha tényleg érdekelném mint férfi. És... 
Kikerültem egy farönkökkel megrakott teherautót, ami behúzott elém. 
- Utálom az ilyeneket - mondtam. 
- Én is - mondta Chuck, és hányingerem lett a törleszked hangjától.

 

- És mit? Hol tartott? - mondtam. 
Nagy leveg t vett. Hirtelen módfelett érdekelni kezdték a szembejöv teherautók meg az út 
menti aszfaltkupacok körül dolgozó munkások. Úgy t nt, mintha Petersburg határában a 
polgárháború óta egyfolytában átépítenék a 95-ös államközit. 
- Bray nem egyenruhát viselt, ha érti, mire gondolok - folytatta szinteségrohamát Ruffin. - 
Egy ilyen, hát, kosztüm volt rajta, de nem hiszem, hogy volt alatta melltartó, a blúz 
mindenesetre... hát, olyan átlátszó volt. 
- Próbált kikezdeni magával Bray, bármiféleképpen kezdeményezni azon túlmen en, ahogy 
fel volt öltözve? - kérdeztem. 
- Nem, asszonyom, de valószín leg azt várta, hogy én kezdeményezzek. És most már azt is 
tudom, miért. Nem ment volna bele, viszont lett volna mivel zsarolnia. Eggyel több eszköz, 
hogy dróton rángasson. Úgyhogy amikor adott egy második sört, rá is tért a lényegre, hogy 
mit akar igazából. Azt mondta, fontos, hogy megtudjam az igazságot magával kapcsolatban. 
- Úgymint? 
- Azt mondta, hogy maga labilis. Hogy mindenki tudja, hogy kicsúszott a lába alól a föld, 
pontosan ezek voltak a szavai, hogy az anyagi cs d szélén áll, mert kóros vásárlási 
kényszerben szenved... 
- Kóros vásárlási kényszerben? 
- A házáról meg az autójáról mondott valamit. 
- Honnan tudna az a n bármit

 

a házamról? - kérdeztem, rádöbbenve, hogy Ruffin nagyon is 
tudott mindkett r l, és még sok minden másról.

 

- Fogalmam sincs - mondta. - Mindenesetre a legrosszabb az volt, amit a munkájáról mondott. 
Hogy mennyi esetet elszúr, meg hogy a nyomozók kezdenek panaszkodni magára, az egy 
Marinót kivéve. Meg hogy Marino falaz magának, úgyhogy Bray-nek végül vele is csinálnia 
kell valamit. 
- És csinált is - mondtam szenvtelen hangon. 
- Te jó ég, muszáj folytatnom? - siránkozott Ruffin. - Nem akarom elmondani magának ezt a 
sok szemétséget! 
- Chuck, szeretne esélyt kapni az újrakezdésre, és jóvá tenni egy részét a kárnak, amit 
okozott? - Nem hagytam neki választást. 
- Istenem, bárcsak lehetne - mondta, mintha bizony tényleg szándékában állna. 
- Akkor mondja el az igazságot. Mondjon el mindent. Segítünk magának visszatérni a helyes 
útra, hogy boldogan élhesse az életét - bátorítottam. 
Tudtam, hogy a kis patkány csak a saját érdekét nézi, bárkit elárul. 
- Azt mondta, az egyik ok, amiért t felvették a rend rséghez, az volt, hogy a rend rf nök, a 
polgármester és a város képvisel testülete meg akar szabadulni magától, de nem tudják, 
hogyan. - Ruffin úgy beszélt, mint akinek fájdalmat okoz minden egyes szó. - Hogy azért 



nem, mert magának nem a város a munkaadója, úgyhogy alapvet en a kormányzónak kellene 
kirúgnia. Elmagyarázta, hogy olyan ez, mint amikor a város új gazdasági f muftit vesz fel, 
mert az emberek meg akarnak szabadulni egy rossz rend rf nökt l. Elképeszt volt. Bray 
annyira meggy z en adta el , teljesen bed ltem neki. Azután, és ezt sose felejtem el, felkelt a 
székér l, és leült mellém a kanapéra. Belenézett a szemembe. Chuck, mondta, a f nöke miatt 
tönkre fog menni az élete, érti? Az a n mindenkit magával fog rántani, különösen magát. 
Engem miért?, kérdeztem. Azért, mert maga egy nulla a szemében. Az ilyen Scarpetta-félék 
kifelé esetleg kedvesek, de legbelül Istennek képzelik magukat, és lenézik a vazallusaikat. 
Megkérdezte, tudom-e, mi az a vazallus, és azt mondtam, hogy nem. Azt mondta, szolgát 
jelent. Hát, ett l teljesen berágtam. 
- Gondolom - mondtam. - Chuck, én soha nem kezeltem szolgaként sem magát, sem mást. 
- Tudom. Tudom! 
Úgy gondoltam, Ruffin beszámolójának egyes részei igazak lehetnek. De abban is biztos 
voltam, hogy a többséget a saját érdekeinek megfelel en elferdítette.

 

- Így kezdtem el ezt-azt csinálni Bray-nek. El ször csak apróságokat - folytatta Ruffin. - És 
ahányszor csináltam valami szemétséget, a következ t mindig könnyebb volt megcsinálni. 
Mintha egyre érzéketlenebbé váltam volna, és bebeszéltem magamnak, hogy minden, amit 
teszek, jogos, s t helyénvaló. Biztos ezért tudtam aludni éjszaka. Aztán Bray elkezdett nagy 
dolgokat kérni, mint az e-mail, annyi, hogy ezeket a megbízásokat már Andersonon keresztül 
adta ki. Az a n minden hálóból kisiklik.

 

- Milyen nagy dolgokat például? - mondtam. 
- Hogy ejtsem be azt a pisztolygolyót a lefolyóba. Az elég durva volt. 
- Ahogy mondja - feleltem, palástolva iránta érzett megvetésem. 
- Többek között ezért is tudtam, hogy Bray valami igazi nagy dolgot forgat a fejében, amikor 
üzenetet küldött, hogy tegnap találkozzunk a Buckhead'snél - mondta tovább. - Azt mondta, 
egy szót se szóljak senkinek, és ne is üzenjek vissza, csak ha valami probléma adódna. Csak 
legyek ott és kész. Ekkorra tisztára halálra voltam rémülve ett l a n t l - tette hozzá, és ezt el 
is hittem neki. - Tudja, azt csinált velem, amit akart. Vaj volt a fülem mögött, és azt csinált 
velem, amit akart. Tisztára be voltam gyulladva, hogy mire kér meg legközelebb. 
- És mire kérte volna meg? 
Tétovázott. Egy kamion megcsúszott el ttem, finoman a fékre tettem a lábam. Az út mentén 
buldózerek végeztek földmunkát, mindenhol szállt a por. 
- Hogy szúrjuk el a Konténerember-esetet. Tudtam, hogy ez lesz a következ . Hogy Bray rá 
fog venni, piszkáljak bele valamibe, hogy magát akkora bajba keverjük, hogy rámenjen az 
állása. És kell-e jobb ürügy, mint ez az eset, hogy az Interpol is beszállt meg minden. Meg 
hogy ekkora érdekl dés kíséri.

 

- És már tett is valamit, hogy félrevigye az esetet, Chuck? - kérdeztem. 
- Nem, asszonyom. 
- Belepiszkált bármelyik másik esetbe? 
- A pisztolygolyón kívül nem, asszonyom. 
- Tisztában van vele, hogy a b njel meghamisítása vagy megsemmisítése köztörvényes 
b ncselekmény? Tisztában van vele, hogy a Bray által kijelölt út a börtön felé vezet, és hogy 
Bray valószín leg be is spájzolt maga ellen, hogy eltakaríthassa az útból, miután velem 
végzett? 
- Mélyen legbelül nem hiszem, hogy Bray ilyet tenne velem - mondta. 
Ruffin egy nagy nulla volt Bray szemében. A palimadár, akinek annyi esze sincs, hogy 
kikerülje a csapdát, ha útjába akad egy, mert az önhittsége és a becsvágya megakadályozza 
ebben. 
- Biztos ebben? - kérdeztem. - Biztos benne, hogy Bray nem magával vitetné el a balhét? 
Ingadozott. 



- Maga lopkodott az intézetben? - vágtam a közepébe. 
- Megvan minden. Bray akarta, hogy csináljam... hogy csináljak bármit, amit l úgy t nik, 
hogy maga alkalmatlan az intézet vezetésére. Otthon van minden a házamban, egy dobozban. 
A végén ott akartam hagyni valahol az épületben, hogy valaki megtalálja, és minden 
visszakerüljön a tulajdonosához. 
- Miért hagyta, hogy Bray ekkora hatalomra tegyen szert maga fölött? - kérdeztem. - Akkora 
hatalomra, hogy hazudjon és lopjon és b njelek meghamisítását fontolgassa?

 

- Ó, kérem, ne engedje, hogy letartóztassanak, hogy börtönbe zárjanak - hadarta Ruffin 
riadtan. Nem volt egy díjnyertes színészi alakítás. - Nekem feleségem van. Jön a gyerek. 
Öngyilkos leszek, esküszöm, hogy az. Egy csomó módját tudom, hogyan kell csinálni. 
- Ne is gondoljon ilyesmire - mondtam. - Ki ne ejtse a száján még egyszer. 
- Az leszek, öngyilkos. Nekem végem van, és csak magamat okolhatom érte. Senki mást. 
- Nincs vége, csak ha maga úgy dönt. 
- Most már olyan mindegy - motyogta, és kezdtem attól félni, hogy esetleg mégis komolyan 
beszél. 
Egyfolytában az ajkát nyalogatta, és tapadtak a szavai, merthogy annyira száraz volt a szája. 
- A feleségemet úgyse érdekelné. A gyereknek se hiányzik, hogy úgy n jön fel, hogy az apja 
börtönben ül. 
- Ne merészelje elküldetni a hulláját az intézetembe - ripakodtam rá. - Ne merészeljen olyan 
helyzetbe hozni, hogy besétálok, és magát találom az egyik boncasztalomon. 
Döbbenten fordult felém. 
- N jön már fel - mondtam. - Az ember nem loccsantja ki az agyvelejét, csak mert rosszul 
mennek a dolgai, hall engem? Tudja, mi az öngyilkosság? 
Tágra nyílt szemmel bámult rám. 
- Hogy mégis magáé lett az utolsó keserves beszólás. Egy bazi nagy na ugye - mondtam.    
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Pit B rvarrodája rögtön a Kate Szépségszalon mellett volt, a kis ház homlokzatán tábla 
hirdette egy lélekbúvár szolgáltatásait. Ütött-kopott fekete pickup mellé parkoltam le, a 
lökhárítót ellep matricák nagyjából és egészében fel is vázolták Mr. Pit karakterét. 
A vállalkozás ajtaja azonnal felpattant, és egy olyan férfi jött az üdvözlésemre, kinek fedetlen 
b rfelületeit, a nyakat és a fejet is beleértve, az utolsó négyzetcentiméterig tetoválások 
borították. A b rén átfúrt testékszerekt l a hideg futkosott a hátamon. 
Öregebb volt, mint vártam, valószín leg az ötvenes éveiben, egy szíjas alkatú, szakállas férfi, 
lófarokba fogott hosszú sz hajjal. Az arca úgy nézett ki, mintha jópárszor összeverték volna, 
pólója fölött fekete b rmellényt viselt. Tárcáját lánc

 

er sítette farmernadrágjához.

 

- Maga nyilván Pit - mondtam, miközben felnyitottam a csomagtartót, hogy kivegyem a 
nejlonzacskót. 
- Kerüljenek beljebb - felelte olyan elengedett stílusban, mint akinek fát lehet vágni a hátán. 
Ruffinnal és velem a nyomában el rement, és elkiabálta magát: - Taxi! Ül, okos. - Aztán 
megnyugtatott bennünket. - Ne féljenek t le. Olyan, mint a kezes bárány.

 

Tudtam, hogy nem fog tetszeni, amit a tetoválószalonban látok. 
- Nem mondta, hogy hoz magával valakit - jegyezte meg Pit, és észrevettem, hogy egy hegyes 
ezüstpírszing díszíti a nyelvét. - Hogy hívnak, pajtás? 
- Chuck. 
- Chuck az asszisztensem - magyaráztam. - Megvárna, ha leülhet valahová. 



Taxi egy pitbull szuka volt, barna-fekete izomtömb, plusz négy karikaláb. 
- Nem gond - Pit a szoba ül garnitúrával és tévével berendezett sarka felé bökött. - A 
kuncsaftoknak is kell egy hely, ahol kivárhatják, míg sorra kerülnek. Szolgáld ki magad, 
Chuck. Szóljál nyugodtan, ha apró kell a kólagéphez. 
- Kösz - mondta Chuck félszegen. 
Nem volt kedvemre, ahogy Taxi rám függesztette a tekintetét. Soha nem bíznék meg egy 
pitbullban, akármilyen kezes a gazdája szerint. Számomra a buldog és a terrier 
keresztezésével amolyan kutya Frankenstein jött létre, és épp elég összemarcangolt embert, és 
különösen gyereket láttam. 
- Oké, Taxi, ciróka-maróka - gügyögte Pit. Taxi a hátára fordult, lábai az égnek, gazdája pedig 
leguggolt melléje, és simogatni kezdte a hasát. 
- Tudják - felnézett Chuckra és rám -, ezek a kutyák csak akkor gonoszak, ha a gazdájuk 
annak neveli ket. Amúgy csak nagy gyerekek. Igaz, Taxi? Azért neveztem el "Taxi"-nak, 
mert egy éve beállított hozzám egy taxis, hogy tetoválást akar. Azt mondta, cseréljünk, kapok 
egy pitbull kölyköt, ha megcsinálom neki az öreg kaszást és alája a volt felesége nevét. Meg 
is csináltam neki, nem igaz, Taxi? Külön vicces, hogy a kutyám is pit, meg én is az vagyok. 
Csak névrokonság. 
Pit birodalma olyan világ volt, amit nem ismertem, és nem is tudtam volna elképzelni, pedig 
karrierem során megfordultam néhány igen-igen különös helyen. A falakat flash-ek, 
hézagmentesen egymás mellé rakott tetoválásminták borították, az összes létez változat. 
Több ezer indián, szárnyas paripák, sárkányok, halak, békák és különböz szekták 
szimbólumai, melyek az égvilágon semmit nem jelentettek számomra. Pit Ne bízz senkiben! 
és Élj, amíg lehet! aranyköpései mindenütt. M anyag koponyák vigyorogtak polcokról és 
asztalokról, és a kuncsaftok bátrabbja tetoválási magazinokat lapozgathatott, míg arra várt, 
hogy t alá kerüljön.

 

Különös módon mindez, amit alig egy órája még annyira agresszívnek találtam volna, most 
egyszerre a tekintély és egyfajta hitvallás megnyilvánulásává lett. A Pithez hasonló emberek, 
és valószín leg kuncsaftjainak nagy része is, törvényen kívüliek voltak, olyanok, akik 
szembeszegültek mindennel, ami megfosztotta az embereket az önkiteljesítés jogától. Ami itt 
nem volt a helyén, az a halott férfi volt, akinek testszöveteit magammal hoztam egy m anyag 
edényben. Abban nem volt semmi ellenzékiség vagy dac, hogy valaki Armani ruhákat és 
krokodilb r cip t visel.

 

- Hogyan került ebbe az egészbe? - kérdeztem Pitt l.

 

Chuck úgy bogarászott a rajzok között, mintha valami képz m vészeti tárlaton bolyongana. 
Letettem a zacskót a pultra a kassza mellé. 
- Grafitti - felelte Pit. - Benne is van a stílusomban vastagon, kábé úgy, mint Grime-nak 
Friscóban, nem mintha azt akarnám mondani, hogy fele olyan jó vagyok, mint . De ha a 
színes, grafittiszer ábrákat a régi iskola merészebb vonulatával kombinálja, akkor az én 
vagyok. 
Megkocogtatott ujjával egy bekeretezett fényképet: meztelen n mosolygott pajkosan, karja 
kihívóan összefonva a melle el tt. Egy naplemente volt a hasára tetoválva, az el térben 
világítótorony. 
- Na ez a hölgy például - mondta Pit - bejön a barátjával, és azt mondja, a fiú egy tetoválást ad 
neki születésnapjára. Egy ilyen kis induri-pinduri pillangóval kezdi a csíp jén, halálra van 
rémülve. Aztán hetente visszajön egy másikért. 
- Mert? - kérdeztem. 
- Mert addiktív. 
- Az emberek többsége egynél többet tetet magára? 
- A legtöbb, aki csak egyet tetet, általában el akarja dugni valahová, ahol nem látni. Például 
egy szívet a fenekére vagy a cicijére. Más szóval, annak az egy tetoválásnak különleges 



jelentése van. Vagy esetleg az illet holtrészeg volt, amikor varrták - ez is el fordul, de nem 
nálam. Hozzá nem nyúlok olyanhoz, akib l d l a piaszag.

 
- És ha valakinek egyetlen tetoválás volt a hátán, és amennyire tudom, sehol máshol a testén? 
Az fontos? Az azért többet jelenthet a szimpla h sködésnél, vagy hogy részeg volt az illet , 
nem? - kérdeztem. 
- Szerintem igen. A hátamat mások is láthatják, kivéve ha soha nem veszem le az ingem. 
Úgyhogy igen, szerintem valószín leg jelent valamit.

 

A zacskóra nézett a pulton. 
- Szóval a tetoválás, ami benne van, a pasas hátáról való - szólalt meg. 
- Két kerek sárga pötty, mint egy-egy szög feje, akkora. 
Pit mozdulatlanul állt, emésztette a hallottakat, arca összehúzva, mint akinek fájdalmai 
vannak. 
- Pupillája is van, mint egy igazi szemnek? - kérdezte. 
-Nincs - mondtam, és Chuckra pillantottam, hogy hallótávolságon belül van-e. Egy kanapén 
ült, valami magazint lapozgatott. 
- Atyavilág - mondta Pit. - Ez kemény dió. Nincs pupilla. Semmi nem jut eszembe, aminek ne 
volna pupillája, és állat vagy valami madárféle. Nem úgy hangzik, mint amit mintából 
csináltak. Inkább egyedi darab lehet. 
Körbemutatott kitárt kezével a szalonon, egy karmester, aki megbotránkoztató motívumokból 
toborzott zenekarát vezényli. 
- Na most, ez itt mind kommersz sablon - mondta -, szemben az eredeti alkotásokkal, amiket 
egy tetoválóm vész készít, mint például Grime. Úgy mondanám, némelyik tetoválásra ránéz 
az ember, és felismeri, hogy ilyen vagy olyan stílust képvisel. Mint egy Van Gogh vagy egy 
Picasso. Én például bárhol kiszúrok egy Jack Rudyt vagy egy Tin Tint, a leggyönyör bb, amit 
szürkeskálában látni. 
Pit átkísért a szalonon egy olyasfajta helyiségbe, mint egy tipikus orvosi rendel vizsgálója. 
Volt ott autokláv, ultrahangos fert tlenít , speciális szappan bemosakodáshoz, Biowrap, A és 
D ecsetel , nyelvkanalak, és

 

nagy üvegedényekben steril t k, tucatszám. Maga a tetoválógép 
olyasfajta szerkezetnek t nt, mint amit egy elektrológus használhat, plusz volt egy kerekeken 
gurítható kiskocsi élénk szín festékestubusokkal és kever tégelyekkel. Az egésznek a 
közepén egy n gyógyászati vizsgálószék állt. Gondolom, a kengyelek megkönnyítették a 
munkát a lábakon és a test egyéb részein, melyekre gondolni sem akartam. 
Pit törülköz t terített egy munkapultra, és mindketten gumikeszty t húztunk. Aztán  
felkapcsolt egy m t lámpát

 

és közelebb húzta, én pedig lecsavartam a fedelet a formalinos 
edényr l. Azonnal megcsapta orrom a formalin kesernyés b ze. Benyúltam a rózsaszín 
vegyszerbe, és kivettem a b rdarabot. A tartósított szövet gumiszer volt, Pit tétovázás nélkül 
elvette t lem, és föltartotta a fénybe. Fordította erre, fordította arra, nagyítóval is megnézte. 
- Na igen - szólalt meg. - Megvannak a kis szarjancsik. Ohó, karmokat látok egy faágba 
kapaszkodni. Ha kiemeljük az alakot a háttérb l, a faroktollait is láthatja.

 

- Egy madár? 
- Madárnak madár, az tuti - mondta. - Valószín leg egy bagoly. Tudja, a szemek a 
legfelt n bbek az egészb l, és azt hiszem, eredetileg nagyobbak lehettek ennél. Az 
árnyékolásból kit nik. Ha itt megnézi.

 

Közelebb hajoltam, Pit ecsetvonásszer en húzkodta keszty s ujját a b rön.

 

- Látja? 
- Nem. 
- Nagyon halvány. A szemek körül sötét körök vannak, a kidolgozás egyenetlen, nem túl 
gyakorlott kézre utal. Valaki megpróbálta sokkal kisebbre venni a szemeket, és a madár 
körvonalainak csúcspontjaiból sugárirányú vonalak indulnak ki. Csak az veszi észre, aki már 
dolgozott ilyesmivel, mert az egész annyira sötét, tudja, és annyira rossz állapotban van. De 



ha igazán alaposan megnézi ket, láthatja, hogy a rajzolat sötétebb és s r bb a szemek körül, 
merthogy jobb híján annak kell neveznem ket. Hoppá. Ha jobban megnézem, azt hiszem, ez 
a bagoly csak botcsinálta kísérlet a sárga pöttyök elfedésére azáltal, hogy bagolyszemeket 
csináltak bel lük. Vagy bagolyszemszer séget.

 
Lassan én is megláttam a csíkokat, a tollakat, amikr l beszélt, a sötét satírozás közt, és hogy a 
fényl sárga szemeket tényleg sötét tintával kihúzták körben, mintha valaki azt akarta volna, 
hogy kisebbnek t njenek.

 

- Valaki csináltat magának valamit sárga pöttyökkel, ráun, és varrat valamit a tetejére - szólalt 
meg Pit. - Mostanra a b r fels rétege elt nt, úgyhogy az új tetoválás - a bagoly - lejött. Úgy 
nézem, akkor a t k nem hatoltak túl mélyre. A sárga pöttyöknél viszont nagyon is mélyre 
hatoltak. Sokkal mélyebbre a szükségesnél, ami arról árulkodik, hogy két különböz 
tetoválómesterr l van szó.

 

Még egyszer szemügyre vette a szalonnatáblaszer b rdarabot.

 

- Egy régi tetoválást sosem lehet teljesen elfedni - szólalt meg újra. - De ha az ember tudja, 
mit csinál, körbe lehet rajzolni úgy, hogy eltereljük róla a tekintetet. Ez a trükk. Azt hiszem, 
nevezhetjük akár optikai csalódásnak is. 
- Ki lehet deríteni bármilyen módon, minek a részei voltak eredetileg a sárga szemek? - 
kérdeztem. 
Pit csalódott képpel felsóhajtott. 
- Kár, hogy ilyen fene rossz állapotban van - dörmögte. Letette a b rt a törülköz re, pislogott 
néhányat. - Anyám, ezekt l a g zökt l a falra lehet mászni. Hogyan tud állandóan ilyen 
b zben dolgozni?

 

- Óvatosan, nagyon óvatosan - mondtam. - Használhatnám a telefonját? 
- Csak tessék. 
Megkerültem a pultot, közben bizalmatlanul méregettem Taxit, aki felült a vackán. Úgy 
bámult vissza rám, mintha arra biztatna, csak egy mozdulatot tegyek, ami nincs kedvére. 
- Jól van - szóltam oda neki megnyugtató hangon. - Pit? Nem baj, ha megadom valakinek a 
csipogójára ezt a számot? 
- Nem titkos. Csak nyugodtan. 
- Jó kislány - el legeztem meg Taxinak a bizalmat, és a telefonhoz léptem.

 

- A kutya kis, bárgyú szeme egy cápáéra emlékeztetett, a feje vaskos volt és háromszög alakú, 
mint egy kígyóé. Az a kutya úgy nézett ki, mint valami primitív, az id k kezdete óta 
változatlan létforma, és eszembe jutott, hogy mit írtak a konténer falára belülr l.

 

- Farkas nem lehet? - szóltam oda Pitnek. - Vagy akár egy vérfarkas? 
Pitb l újabb sóhaj szakadt ki, az átdolgozott hétvége árnyékot vetett a szemére. 
- Hát, a farkasmotívum nagyon népszer . Falkaösztön, magányos farkas, tudja - magyarázta. - 
Mondjuk, azt elég nehéz lenne elfedni egy madárral, legyen az bagoly vagy bármi más. 
- Igen - szólt bele Marino a telefonba. 
- Francba, annyi minden lehet. - Pit fennhangon beszélt tovább. - Prérifarkas, kutya, macska. 
Bármi, aminek prémes bundája van és sárga, pupilla nélküli szeme. Elég kicsinek kellett 
lennie, hogy egy bagollyal elfedhessék. Nagyon kicsinek. 
- Ki a bánat gagyarászik ott prémes bundákról? - kérdezte Marino a maga lópokróc módján. 
Elmondtam neki, hol vagyok, és mit keresek ott. Pit közben tovább fújta a magáét, különféle 
sz rös állatokat ábrázoló flashekre mutogatva a falon.

 

- Nagyszer . - Marinóban rögtön felment a pumpa. - Miért nem tetet mindjárt magára egyet, 
ha úgyis ott van. 
- Talán legközelebb. 
- Nem hiszem el, hogy képes egy szem magában tetoválószalonokban császkálni. Van 
fogalma róla, miféle népség jár az ilyen helyekre? Kábítószer-keresked k, feltételesen 
szabadlábra helyezett szemétládák, motoros bandák. 



- Minden rendben, Marino. 
- Semmi sincs rendben! - fakadt ki Marino. 
- Olyasvalami borította ki, ami messze túlment a Pitnél tett látogatásomon. 
- Mi a baj, Marino? 
- Baj egy szál se, hacsak azt nem vesszük bajnak, hogy fizetés nélkül felfüggesztettek a 
beosztásomból. 
- De hát ez teljességgel megalapozatlan - fortyantam fel, bár egy ideje tartottam t le, hogy ez 
lesz. 
- Bray nem úgy gondolja. Gondolom, belerondítottam a randijába tegnap este. Azt mondja, 
még egy ilyen dobás, és ki vagyok rúgva. A jó hír: azóta feszt azon agyalok, hogy mi legyen 
az az utolsó dobás. 
- Hé! Hadd mutatok valamit - kiáltott át a helyiség másik végéb l Pit.

 

- Ezt nem hagyjuk annyiban - ígértem Marinónak. 
- Ja. 
Taxi követett a tekintetével, ahogy letettem a telefont, és óvatosan ellépdeltem mellette. 
Végigfuttattam tekintetem a rajzokkal borított falon, és csak még rosszabbul éreztem magam. 
Azt akartam, hogy a tetoválás egy farkas legyen, egy vérfarkas, egy kisméret ábra, amikor 
valójában valami egész más is lehetett, mint ahogy valószín leg más is volt. Képtelen voltam 
elviselni, hogy egy kérdés megválaszolatlan maradjon, hogy a tudomány és a racionális 
gondolkodás eljut valameddig, és ott cs döt mond.

 

Idejét se tudtam, mikor éreztem ennyire csalódottnak és nyugtalannak magam. A falak mintha 
össze akartak volna zárulni körülöttem, a tetoválásminták démonokként meredtek le rám. 
T rrel átfúrt szívek és koponyák, sírkövek, csontvázak, gonosz és hátborzongató vámpírok 
riogattak. 
- Miért akarják az emberek magukon viselni a halált? - emeltem fel a hangom, Taxi fel is 
kapta a fejét. - Nem elég, hogy együtt kell élnünk vele? Miért akarja valaki azzal tölteni a 
hátralev életét, hogy a halállal szemez a karján?

 

Pit vállat vont, szemlátomást cseppet sem izgatta, hogy megkérd jelezem m vészetét.

 

- Tudja - szólalt meg -, ha belegondol, doki, nincs is más félnivalónk, csak a félelem. Vagyis 
az emberek azért akarják magukra tetováltatni a halált, hogy ne kelljen félniük többé a 
haláltól. Olyasmi ez, mint amikor valaki retteg a kígyóktól, aztán az állatkertben megérint 
egyet. Bizonyos értelemben maga is magán viseli a halált mindennap - mondta. - Nem 
gondolja, hogy jobban félne t le, ha nem nézne szembe vele nap mint nap?

 

Erre nem tudtam mit mondani. 
- Látja, itt van magával egy halott ember b réb l egy darab abban az üvegben, és maga nem 
fél t le - folytatta Pit. - De ha valaki más besétál ide és meglátja, valószín leg sikoltozni 
kezdene, vagy kidobná a taccsot. Na, hát én nem vagyok egy pszichológus - két pofára 
kér dzött a rágógumiján -, de van abban valami igazán fontos, ahogy valaki kiválasztja, mit 
fog állandóra a testén viselni. Itt van például ez a halott pasas. Az a bagoly elárul róla valamit. 
Hogy mi ment végbe a lelkében. És mindenekel tt hogy mit l félt, aminek persze inkább 
ahhoz van köze, ami a bagoly alatt rejt zködik.

 

- Ahogy így elnézem, a maga kuncsaftjainak elég nagy része viszont a kívánatos meztelen 
n kt l fél - jegyeztem meg. 
Pit fontolóra vette, amit mondtam, közben úgy harapdálta a rágót, mintha az ki akarna ugrani 
a szájából. 
- Ez eddig nem is jutott eszembe - szólalt meg -, de beleillik a képbe. A legtöbb pasas, 
akiknek az irhája tele van pucér csajokkal, tényleg fél a n kt l. Attól, hogy horogra kerül 
érzelmileg. 



Chuck közben bekapcsolta a tévét, a hanger t egészen levette, és most Rosie O'Donnellt 
nézte. Több ezer tetoválást láttam már emberi testeken, de soha nem gondoltam rájuk 
félelmek megtestesüléseiként. Pit megkocogtatta a formalinos üveg tetejét. 
- Ez a pasas félt valamit l - mondta. - A jelek szerint okkal.   

23   

Éppen csak annyi ideje voltam otthon, hogy letettem a táskámat az ajtó mellé, és 
felakasztottam a kabátomat, amikor megcsörrent a telefon. Húsz perccel múlt nyolc, az els 
gondolatom Lucy volt. Az egyedüli híradás, amit közben kaptam, az volt, hogy Jót valamikor 
a hétvégén átszállítják a Virginiai Orvosi Egyetem klinikájára. 
Féltem, és kezdett eluralkodni rajtam a sért döttség. Lucy-nak kapcsolatba kellett volna 
lépnie velem, akármit diktáltak is az írott és íratlan szabályok vagy a józan ész. Tudatnia 
kellett volna velem, hogy Jo és  jól vannak. Közölnie kellett volna velem, hogy hol van.

 

Felkaptam a telefont, és feszélyezettséggel vegyes meghökkenést éreztem, amikor a volt 
parancsnokhelyettes, Al Carson hangját hallottam a vonal másik végér l. Tudtam, hogy nem 
hívna fel, és f ként nem otthon, ha nem valami igen-igen fontos dolog miatt, rossz hírekkel. 
- Elvileg nem kellene ezt tennem, de valakinek muszáj lépnie - vágott a s r jébe. - Gyilkosság 
történt a Quik Cary-ben. Tudja, az a vegyesbolt a Cary Streeten, a Libbie-t l nem messze. 
Megvan, melyikre gondolok? A fél környék oda jár vásárolni. 
Gyorsan és idegesen beszélt. Mint aki fél. 
- Igen - mondtam. - Itt van a házamtól nem messze. 
Felkaptam egy jegyzettömböt, és lefirkantottam a részleteket. 
- Ránézésre rablásnak indult. Valaki bejött, kirámolta a kasszát, aztán lel tte a boltost. Egy 
n t.

 

Eszembe jutott az el z nap látott videofelvétel.

 

- Mikor történt? - kérdeztem. 
- Úgy gondoljuk, a n t maximum egy

 

órája l tték le. Azért telefonálok személyesen, mert az 
irodája még nem tud az esetr l.

 

Hallgattam, nem igazán voltam benne biztos, hogyan érti ezt. S t, amit mondott, eleve nem 
lehetett igaz. 
- Marinónak is telefonáltam - mondta tovább. - Gondolom, velem már úgyse tehetnek semmit. 
- Hogy érti azt, hogy az irodám még nem tud az esetr l? - kérdeztem. 
- Az új rendelkezés szerint a rend rség csak akkor hívja ki az orvosszakért t, amikor 
végeztünk a helyszíneléssel. Mármint a b nügyi technikusok végeztek, k viszont még ki sem 
értek a helyszínre. Úgyhogy akár órákba is telhet, mire... 
- Ki a fene találta ezt ki? - kérdeztem, jóllehet tudtam a választ. 
- Scarpetta doktorn , nem igazán önszántamból vonultam vissza, igaz, mindenképp 
megtettem volna - mondta Carson. - Bizonyos változtatásokkal nem tudtam együtt élni. Maga 
tudja, hogy az embereim mindig is jól kijöttek a maga intézetével. De Bray mindenhová új 
embereket tett - amit Marinóval is m velt, egymaga elég lett volna ahhoz, hogy azonnal 
beadjam a lemondásomat. Lényeg a lényeg, ez már a második bolti gyilkosságunk egy hónap 
alatt. Nem akarom elpuskázni a dolgot. Ha ugyanaz a pofa tette, meg fogja tenni harmadszor 
is. 
Felhívtam Fieldinget az otthoni számán, és beszámoltam neki a történtekr l. - Azt akarja, 
hogy én... - kezdte mondani. 
- Nem - rekesztettem belé a szót. - Én megyek, most azonnal. Valaki rendesen bef tött 
nekünk, Jack. 



Gyorsan hajtottam. Bruce Springsteen a "Santa Claus Is Corning to Town"-t énekelte, és 
eszembe jutott Bray. Addig soha nem gy löltem igazán senkit. A gy lölködés megmérgezi a 
lelket. Mindig ellenálltam a késztetésnek. A gy lölködés a vesztesek fegyvere, és most a 
száguldás volt az egyetlen, amit tehettem, hogy a perzsel lángoknak ellenálljak.

 
Híreket mondtak, a bolti gyilkossággal kezdték, él ben tudósítottak a helyszínr l.

 
- ...három hét alatt már a második bolti gyilkosság. Bray parancsnokhelyettes, mit tud 
elmondani nekünk? 
- Egyel re igen hézagosak az ismereteink - szólalt meg Bray hangja a kocsimban. - Annyit 
tudunk, hogy néhány órával ezel tt egy ismeretlen tettes belépett a Quik Cary 
élelmiszerboltba, elrabolta a napi bevételt, és lel tte az eladót.

 

Megcsörrent a kocsitelefonom. 
- Merre jár? - kérdezte Marino. 
- Most érek a Libbie-hez. 
- Beállok a Cary Town parkolójába. Muszáj elmondanom, mi az ábra, mert a helyszínen 
annyit se mondanak magának, hogy fapapucs. 
- Azt azért majd meglátjuk. 
Percekkel kés bb bekanyarodtam a kis bevásárlóközponthoz, és leparkoltam a Schwarzchild-
féle ékszerüzlet el tt, ahol Marino a kocsijában ülve várt. Aztán már ott is volt az én 
autómban, farmeresen-bakancsosan, egy megszakadt cipzárú, lehordott b rdzsekiben, amiben 
olyan kopasz volt a gyapjúbélés, mint visel jének a feje. Rendesen belocsolta magát kölnivel, 
vagyis miel tt elindult, sörözött. Kifricskázta a csikket az ablakon, vörös szikrák röppentek 
szét az éjszakában. 
- Nyugalomra semmi ok - szólalt meg gunyorosan. - Anderson a gyilkosság helyszínén. 
- És Bray. 
- Sajtótájékoztatót tart az istencsapása a bolt el tt - mondta Marino viszolyogva. - Gyerünk. 
Kikanyarodtam vissza a Cary Streetre. 
- Kezdjük ezzel, doki - szólalt meg Marino. - A rohadék fejbe lövi az eladón t a pultnál. 
Aztán a jelek szerint kiteszi a Zárva táblát, kulcsra zárja az ajtót, hátravonszolja a n t a 
raktárba, és ott a szart is kiveri bel le.

 

- Lel tte, és aztán összeverte?

 

- Aha. 
- Hogyan értesítették a rend rséget?

 

- Hat-tizenhétkor megszólalt a riasztó - felelte Marino. - A hátsó kijárat akkor is élesítve van, 
amikor a bolt nyitva tart. A zsaruk kimennek szétnézni, és a bejárati ajtót kulcsra zárva 
találják, Zárva tábla kifelé, ahogy mondtam. Amikor hátrakerülnek, azt az ajtót sarkig tárva 
találják. Bemennek, a n a padlón, csurom vér az egész mindenség. Nagy nehezen azonosítják 
mint Kim Luong, harmincéves ázsiai n .

 

Továbbra is Bray uralta a hírm sorokat.

 

- Az el bb mondott valamit egy szemtanúról - emlékeztette egy tudósító. 
- Mindössze arról van szó, hogy egy állampolgár sötét ruhát visel férfit látott a környéken 
nagyjából akkor, amikor feltételezésünk szerint a gyilkosságra sor kerülhetett - felelte Bray. - 
A férfi elt nt egy kis utcában ott, a sarkon túl. A bejelentést tev személynek nem volt 
alkalma jól megnézni t. Reméljük, hogy amennyiben valaki másnak igen, felhív bennünket. 
Minden apró részlet fontos lehet. Csak együttes er feszítéssel védhetjük meg lakóhelyünket.

 

- Mit csinál ez, kampányol? - szólalt meg Marino. 
- Van széf a boltban? - kérdeztem. 
- Hátul, ahol a holttestet megtalálták. Nem nyitották ki. Nekem úgy mondták. 
- Ipari kamera? - kérdeztem. 
- Nuku. Lehet, hogy a pasas kikupálódott, mióta hazavágta Gantot, és azokat a boltokat veszi 
célba, ahol nem próbálkoznak a Kandi Kamera-trükkel. 



- Lehet. 
Mindketten tudtuk, hogy Marino feltételezésekbe bocsátkozik, lapátol, mert nem akarja 
elveszíteni az állását. 
- Ezt mind Carson mondta magának? - kérdeztem. 
- Nem a zsaruk függesztettek fel - felelte. - És tudom, hogy azt gondolja, hogy az intézet 
kicsit mégis más. De ez nem egy egzakt tudomány. Maga is tudja. 
Benton vágta ezt mindig a fejünkhöz az  szokásos fanyar mosolyának kíséretében. Benton 
sorozatgyilkosok profilját állította össze, a modus operandi, a viselkedési minták és az 
el rejelzés mestere volt. Csakhogy minden egyes b ntény különleges koreográfia szerint ment 
végbe, mert az áldozatok is mind különböz ek voltak. Mások voltak a körülmények, az egyes 
emberek hangulata, más az id járás is, és a gyilkos gyakran változtatott a bevett rutinján. 
Benton mindig sérelmezte, ahogy a hollywoodi filmek feltupírozták a viselkedéskutatók 
képességeit.  nem volt kapcsolatban földöntúli er kkel, és az er szakos embereket sem 
számítógépes program vezérelte. 
- Talán az eladón felhúzta valamivel - morfondírozott Marino. - Talán csak éppen 
összeveszett az anyjával a pasas, a franc tudja? 
- Mi lesz, ha az Al Carsonhoz hasonló emberek nem hívják fel többé, Marino? 
- Ez az én nyüves esetem - mondta, mintha meg sem hallotta volna. - Gant az én esetem volt, 
úgyhogy ez is az én esetem, akárhogyan nézzük is. Még ha nem is ugyanaz a gyilkos, honnan 
tudnák, mikor én vagyok az, aki minden részletet ismer? 
- Nem ronthat mindig ajtóstul a házba - mondtam. - Ez Bray-jel nem fog m ködni. Ki kell 
találnia, hogyan érhetné meg Bray-nek elviselni magát, és legjobb, ha öt percen belül rájön a 
megoldásra. 
Nem szólt, én közben kikanyarodtam a Libbie Avenue-ra. 
- Maga értelmes ember, Marino - tettem hozzá. - Használja a fejét. Itt nem az egók 
érvényesülésér l vagy hatalmi harcról van szó, hanem egy halott n r l.

 

- Francba - mondta. - Mi az isten ütött az emberekbe? 
A Quik Cary egy kis vegyeskereskedés volt, üvegezett portál és benzinkút nélkül. Nem volt 
fényesen kivilágítva, és az elhelyezkedése révén sem vonzott túl sok vev t. Mindössze este 
hatig tartott nyitva, ünnepnapokon még addig sem. 
A parkoló vörösen és kéken villódzott, és a járó motorú autók, a rend rök és a közelben 
várakozó ment sök gy r jében Bray valósággal sütkérezett a tévések reflektorainak 
fényében, melyek kis fióknapokként lebegték körül. Bray hosszú piros pelerint viselt, magas 
sarkú cip t, és gyémánt fülbevalót, mely gyönyör fejének minden egyes mozdulatára szikrát 
hányt. Teljesen úgy festett, mint aki egy elegáns partiról rohant a helyszínre. 
Ahogy kiemeltem helyszínel táskámat a csomagtartóból, szemerkélni kezdett az es . Bray 
el bb észrevett, mint a média, aztán Marinóra siklott a tekintete, és harag ült ki az arcára. 
- ...az áldozat családjának értesítéséig nem publikus - mondta a sajtónak éppen. 
- Ezt nézze meg - dünnyögte Marino az orra alatt. 
A sürg sség érzetét keltve lépdelt a bolt felé, és olyasmit tett, amit

 

addig soha nem láttam 
t le. Kitárt kapukkal fogadta a sajtósok rohamát. Még arra is képes volt, hogy forgalmazni 
kezdett az adóvev jén, és közben feszülten nézegetett maga körül, és minden létez jelzéssel 
tudatta a jelenlév kkel, hogy  irányítja a helyzetet, és sok-sok titok tudója. 
- Odabent vagy, kett -nulla-kett ? - ért el hozzám a hangja, miközben lezártam a kocsimat. 
- Tíz-négy - jött a válasz. 
- Itt vagyok elöl, megyek be - dörmögte Marino. - Várlak. 
Legalább tíz tudósító és operat r azonnal körbekapta. Elképeszt , milyen gyorsan ott 
termettek. 
- Marino kapitány? 
- Marino kapitány! 



- Mennyi pénz raboltak el? 
Marino nem hessegette el ket. Bray tekintete élesre fent karomként rándult az arcára, 
miközben az összes figyelem elpártolt a parancsnokhelyettest l ahhoz a férfihoz, akinek pedig 
már nyakán tartotta a lábát. 
- Hatvan dollárnál kevesebbet tartottak a kasszában, ahogy a többi kiskereskedésben szokás? 
- Gondolja, hogy az évnek ebben a részében a vegyeskereskedéseknek is biztonsági röket 
kellene alkalmazniuk? 
A borostás és besörözött Marino a kamerába nézett, és azt mondta: - Ha nekem boltom volna, 
az hétszentség, hogy alkalmaznék. 
Lezártam a kocsimat. Bray felém tartott. 
- Szóval ön a karácsonyi id szaknak tulajdonítja ezt a két rablógyilkosságot? - kérdezte egy 
másik tudósító Marinótól. 
- Egy mocskos patkánynak tulajdonítom, aki hidegvér , és nincs lelkiismerete. Újra le fog 
csapni - felelte Marino. - Nekünk pedig meg kell állítanunk, és éppen ezen dolgozunk. 
Bray elém állt, ahogy a rend rségi autókat próbáltam megkerülni. Szorosan összehúzta maga 
körül a pelerint, és hangja ugyanolyan hideg és csíp s volt, mint az id járás.

 

- Miért hagyja, hogy Marino ezt csinálja? - vont kérd re.

 

Megtorpantam, és Bray szemébe néztem, lélegzetem párállva gomolygott, mint egy 
g zmozdony, amely mindjárt átrobog rajta.

 

- A "hagyni" szót nem használnám Marino esetében - mondtam. - Gyanítom, hogy erre maga 
is kénytelen lesz rájönni. 
Az egyik helyi pletykamagazin tudósítója a többieket túlkiabálva kérdezte: - Marino kapitány! 
Az a hír járja, hogy maga már nem is nyomozó. Mit keres itt egyáltalán? 
- Bray parancsnokhelyettes különleges megbízásából járok el - mondta véres komolysággal 
Marino a mikrofonokba. - Átveszem a nyomozás irányítását. 
- Marinónak befellegzett - szólalt meg Bray. 
- Marino nem fog csendben elkullogni. Maga még akkora zajt nem hallott - mondtam, és 
faképnél hagytam.   
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Marino a bolt bejárati ajtajánál várt. Amikor beléptünk, az els ember, akit megláttunk, 
Anderson volt. A pult el tt állt, és barna papírba csomagolta az üres pénztárfiókot, miközben 
Al Eggleston b nügyi technikus ujjlenyomatokat keresett a pénztárgépen. Anderson 
meglepett és fancsali képet vágott láttunkra. 
- Maga mit keres itt? - támadta le Marinót. 
- Beugrottam egy hatos karton sörért. Hogy s mint, Eggleston? 
- Szo-szo, Pete. 
- Magának majd szólunk, ha jöhet - fordult hozzám Anderson. 
Ügyet sem vetettem rá, csak az járt a fejemben, vajon mennyi kárt tett már eddig is a 
helyszínben. Hál' istennek a fontos munkát Eggleston csinálta. Azonnal felfigyeltem a 
felborult székre a pult mögött. 
- A szék akkor is úgy volt, amikor a rend rök kiérkeztek? - kérdeztem Egglestont. 
- Amennyire én tudom. 
Anderson hirtelen kiment az üzletb l, nyilván szaladt, hogy el kerítse Bray-t. 
- Hohó - mondta Marino. - Árulkodó Júdás. 
- Nem is tudja, mennyire igaz. 
A pult mögött a falat artériás vérfreccsenési ívek pettyezték. 



- Örülök, hogy itt van, Pete, de a t zzel játszik. A vérnyomok megkerülték a pultot, és a 
polcok 
között a bejárati ajtótól elfelé vezettek. 
- Jöjjön ide, Marino - szólaltam meg. 
- Hé, Eggleston, figyeljen, hátha megtaláljuk a fickó DNS-ét valahol. Betesszük egy 
lombikba, és kineveljük bel le a pasas klónját a laborban - mondta Marino, miközben felém 
tartott. - Akkor legalább tudnánk, hogy ki a nyavalya valójában. 
- Oltári nagy koponya maga, Pete. 
A vérfreccsenési ívekre mutattam, melyeket Kim Luong összehúzódó-elernyed szíve hozott 
létre, miközben a n elvérzett a nyaki ver erén át. A vérnyomok papírtörülköz kkel, 
vécépapírral és egyéb háztartási kellékekkel megrakott polcokon húzódtak, a padlótól kis 
magasságban, jó hat méter hosszan. 
- Jézusom - mondta Marino, ahogy rádöbbent a dolog jelent ségére. - Már közben elkezdi 
vonszolni, mikor a n b l még fröcsög a vér?

 

- Igen. 
- Meddig maradhatott életben, ha így d lt bel le a vér?

 

- Pár perc - mondtam. - Maximum tíz. 
Más vérnyom nem maradt az áldozat után, leszámítva az alig látható, fodros szél és 
párhuzamos lenyomatokat, melyeket a vérben vonszolódó haj és az ujjak hagytak hátra. 
Megjelent el ttem, ahogy a gyilkos a lábánál fogva vonszolja áldozatát, a n karja széttárva, 
mint egy leveg vel teli madárszárny, a haja tollakként úszik utána. 
- A bokájánál fogta - szólaltam meg. - A n nek hosszú haja van.

 

Anderson újra belépett az üzletbe, és bennünket figyelt. Utáltam, ha egy rend r társaságában 
ügyelnem kell minden szóra, amit kiejtek a számon. De volt ilyen. Az évek során több olyan 
rend rrel dolgoztam együtt, akik rettenetes pletykafészkek voltak, és más választás híján 
ellenségként kezeltem ket.

 

- Baromira egyértelm , hogy nem halt meg rögtön - állapította meg Marino. 
- A nyaki ver ér átlyukadása nem okoz azonnali cselekv képtelenséget - magyaráztam. - 
Átvágott torokkal még simán felhívhatja a segélykér számot. Az áldozat nem bénul le 
azonnal, a jelekb l ítélve mégis egyértelm en ez történt.

 

Ahogy a polcok között el rehaladtunk, a szisztolés cseppívek egyre laposabbak és 
halványabbak lettek, és észrevettem, hogy a kis vérfröccsenések már szárazak, és a 
nagyobbaknál is megkezd dött az alvadás. Sörrel teli h t pultok között követtük a vércsapát, 
majd egy ajtón át a raktárba értünk, ahol Gary Ham b nügyi technikus

 

térdre ereszkedve 
ügyködött, míg egy másik rend r fényképeket készített. Mindketten a hátukat mutatták 
nekem, és takarták a látványt. 
Amikor elléptem mellettük, megállt bennem az üt . Kim Luong farmernadrágját és bugyiját 
lehúzták a térdéig, a végbelébe vegyi h mér t dugtak. Ham felpillantott rám, és megdermedt, 
mint akit lopáson értek. Évek óta dolgoztunk együtt. 
- Mégis mi a fenét képzel, mit m vel itt? - ripakodtam rá olyan hangon, amit akkor hallott 
t lem el ször.

 

- Megmérem a testh mérsékletet, doktorn - mondta Ham. 
- És vett kenetmintát, miel tt bedugta a h mér jét? Ha esetleg az áldozattal fajtalankodtak 
volna? - folytattam ugyanabban a dühös hangnemben, miközben Marino is odalépett mellém, 
és a holttestre meredt. 
Ham tétovázott. - Nem, asszonyom, nem vettem. 
- Ezt jól elbarmolta - mondta neki Marino. 
Ham a harmincas évei végén járt, magas, jókép férfi, fekete hajjal, nagy barna szemmel és 
hosszú zikeszempillákkal. Gyakran megesett, hogy egy kis tapasztalat birtokában valaki 



elhitte, hogy képes elvégezni a helyszínel és az igazságügyi orvosszakért munkáját is. De 
Ham mindig tudta a helyét. És mindig tisztelettudó volt. 
- És mégis hogyan értékeljem bármilyen külsérelmi nyom jelenlétét, most, hogy maga egy 
kemény tárgyat vezetett be a holttest egyik testnyílásába? - kérdeztem t le.

 
Nagyot nyelt. 
- Amennyiben bevérzést találok a végbélben, vallhatom-e eskü alatt a tárgyalóteremben, hogy 
nem a h mér t l ered? És hacsak maga nem tudja valami módon igazolni, hogy steril volt a 
felszerelése, az esetleges DNS-maradványok hitelessége is kérdésessé válik - tettem hozzá. 
Ham pulykavörös lett. 
- Van fogalma róla, hányféleképpen szennyezte már eddig is a helyszínt, Ham? 
- Nagyon óvatos voltam. 
- Megkérném, hogy álljon félre. Most. 
Kinyitottam a helyszínel táskámat, és egyetlen dühödt mozdulattal felcsattintottam kezemre 
a gumikeszty t. Adtam Marinónak egy elemlámpát, és gondosan szemügyre vettem a 
környezetet, miel tt bármit csináltam volna. 

 

A raktárhelyiség félhomályosan volt kivilágítva, a több száz hatos karton sört és üdít t 
hatméteres körzetben vér pettyezte. A test közvetlen közelében Tampax volt és 
papírtörülköz , a kartonok alja vérben tocsogott. Semmi jelét nem láttam, hogy a gyilkost más 
is érdekelte volna a hátsó helyiségben az áldozatán kívül. 
Leguggoltam, és szemügyre vettem a holttestet, gondosan rögzítve magamban a hús és a vér 
textúrájának minden egyes árnyalatát, a gyilkos pokoli m vének minden egyes ecsetvonását. 
Egyel re nem nyúltam semmihez.

 

- Úristen, ez tényleg péppé verte szerencsétlent, nem? - szólalt meg a fényképeket készít 
rend r.

 

Olyan volt az egész, mintha valami vadállat hátrahurcolta volna a haldokló n t a barlangjába, 
ahol aztán összemarcangolta. Az áldozat pulóverét és melltartóját szétszakították, a cip jét és 
a zokniját levették, és odahajították melléje. Jó húsban lév n volt, családanyás csíp vel és 
mellekkel, és egyedüli módja, hogy csak sejtésem legyen róla, hogyan nézett ki, a fényképes 
jogosítvány volt, amit elibém tartottak. Kim Luong csinos n volt, félénk mosollyal és hosszú 
hollófekete hajjal. 
- Rajta volt a nadrág, amikor megtalálták? - kérdeztem Hamet. 
- Igenis, asszonyom. 
- És a cip meg a zokni?

 

- Félredobva. Pontosan, ahogy most látja ket. Nem nyúltunk hozzájuk.

 

Föl sem kellett vennem a cip t vagy a zoknit, hogy lássam, csurom vér mindkett .

 

- Miért vette le a cip jét és a zokniját, ha a nadrágot meg rajta hagyta? - kérdezte az egyik 
rend r.

 

- Na ez az. Miért m velne valaki ilyen furcsaságot?

 

Megnéztem. A halott talpán is rászáradt vér volt. 
- A hullaházban tisztességes fénynél is meg kell még néznem - mondtam. 
A l fegyver ütötte nyílás szembeötl volt a nyak elüls oldalán. Bemeneti nyílás volt, és épp 
csak annyit fordítottam a fejen, hogy lássam a kimenetit is hátul, kissé balra eltolódva. Ez a 
golyó találta el a n nyaki ver erét.

 

- El került a golyó? - kérdeztem Hamet. 
- Egyet kiszedtünk a pult mögötti falból - mondta. Alig mert rám nézni. - Hüvelyt még nem 
találtunk, már ha van egyáltalán. 
Ha a n t revolverrel l tték le, nem is lesz. A pisztolyok viszont kivetik a hüvelyt lövéskor, 
er szakos cselekmények eszközeiként nagyjából ez az egyetlen hasznos tulajdonságuk.

 

- A falból hol? - firtattam. 



- Ha megállok a pulttal szemben, balra ahhoz képest, ahol a szék lett volna, ha a n a 
pénztárgépnél ül. 
- A kimeneti nyílás is balra esik - mondtam. - Ha szemben álltak egymással, amikor a n t a 
lövés érte, akkor valószín leg balkezes gyilkost keresünk.

 
Kim Luong arca mélyreható repedésekkel és zúzódásokkal volt tele, a b rt felhasította és 
összemarcangolta az ütlegelés, melyet valamilyen kerek és egyenes körvonalú sebeket is ejt 
tárggyal vagy tárgyakkal követtek el. A jelekb l ítélve a gyilkos az öklét is bevetette. Amikor 
törések után tapogatóztam, csontszilánkok roszogtak az ujjam alatt. A n fogait beverték.

 

- Tartsa meg így - utasítottam Marinót. 
Beállította az elemlámpát, ahogy kértem, én pedig finoman jobbra-balra forgattam a fejet, 
végigtapogatva a hajas fejb rt, és megvizsgálva a tarkót és kétoldalt a nyakat. Újabb ököllel 
okozott zúzódásokat találtam, s még több kerek és egyenes körvonalú sérülést, plusz itt-ott 
barázdamintás horzsolásokat. 
- Azonkívül, hogy lehúzta róla a nadrágot, hogy megmérhesse a testh mérsékletét - mondtam 
Hamnek, mert biztosra akartam menni -, pont így találta a holttestet? 
- Azonkívül, hogy a cipzárja fel volt húzva és a nadrágja be volt gombolva, igen, asszonyom, 
így - válaszolta Ham. - A pulóvere és a melltartója is pont így volt. - Mutatta. - 
Szétszakították, pont középen. 
- Puszta kézzel. - Marino leguggolt mellém. - Állati er s a pasas. Doki, a n elég rendesen 
halott lehetett, mire idevonszolták, nem? 
- Nem egészen. A testszövetei még mindig reagálnak a sérülésekre. Nem is akárhogyan. 
- De gyakorlatilag mégiscsak egy hullát vert péppé, nem? - mondta Marino. - Úgy értem, 
rohadjak meg, ha a n felült és vitatkozni kezdett vele. Nem is állt ellen. Ha körbenéz, 
láthatja. Semmit nem borítottak fel, löktek odébb. Nem járkálták össze véres cip vel a 
helyiséget. 
- Ismerték egymást - szólalt meg Anderson hangja a hátam mögül. - Olyasvalaki lehetett, akit 
a n ismert. Különben valószín leg csak lelövi, felmarkolja a pénzt, és kereket old.

 

Marino még mindig ott guggolt mellettem, könyöke a térdére támasztva, egyik kezéb l az 
elemlámpa fityegett. Úgy pillantott fel Andersonra, mintha egy beszél banán penderült volna 
elébe. 
- Nem is tudtam, hogy a profilkészítéshez is ért - szólalt meg. - Esti iskolán tanulja vagy mi? 
- Marino, világítson már ide, legyen szíves - mondtam. - Alig látni. 
A fény véres mintát világított meg a holttesten, ami el ször elkerülte a figyelmemet, mert 
túlságosan lefoglaltak a sérülések. A fedetlen testfelületeknek gyakorlatilag minden 
négyzetcentiméterét egyenes és körkörös vércsíkok borították, mintha valaki az ujjával 
pingálgatott volna. A száradó vér kezdett megrepedezni. És a vérbe sz rszálak, az ismer s 
hosszú, fakó sz rszálak tapadtak.

 

Megmutattam Marinónak. Közelebb hajolt. 
- Csendesen - figyelmeztettem, mert éreztem, hogyan fog reagálni, és hogy tudja, mit mutatok 
neki. 
- Utat a f nöknek - jelentette be Eggleston, miközben óvatosan átlépett a küszöbön. 
A zsúfolt helyiségen mintha vérzivatar vonult volna át. Alig volt leveg .

 

- Az egészet be fogjuk húrozni - szólalt meg Ham. 
- El került egy töltényhüvely - adta tovább boldogan a hírt Marinónak Eggleston. 
- Marino, ha akar egy kis pihen t, tartom én a lámpát a doktorn nek. - Ham próbálta jóvátenni 
megbocsáthatatlan b nét.

 

- Szerintem meg eléggé egyértelm , hogy a n végig itt feküdt magatehetetlenül, miközben a

 

gyilkos ütlegelte - mondtam, mert nem gondoltam, hogy ehhez az esethez szükség volna 
húrozásra. 
- A húrozás majd bebizonyítja - er sködött Ham.

 



A húrozás régi francia technika volt: egy zsinór egyik végét a vérfolthoz ragasztják, a másikat 
pedig a vérfröccsenés geometriailag meghatározott eredetéhez. Ezt többször egymás után 
elvégzik, és az eredmény egy térbeli húrok alkotta modell, melyb l kiderül, hogy hány ütés 
érte az áldozatot, és hogy hol volt, amikor az ütések érték. 
- Túl sokan vagyunk idebent - jegyeztem meg hangosan. 
Marino arcán verejtékcsepp gördült le. Ahogy ott dolgozott mellettem, éreztem testének 
melegét és a lélegzetét. 
- Azonnal adja le a drótot az Interpolnak - mondtam neki olyan halkan, hogy senki más ne 
hallja. 
- Nem vicc. 
- Három-nyolcvanas Speer. Hallott már róla? - kérdezte Eggleston Marinótól. 
- Ja. Oroszlánra való. Gold Dot - felelte Marino. - Abszolút kilóg a képb l.

 

El vettem a saját vegyi h mér met, és egy doboz papírtányér tetejére biggyesztettem, hogy 
megmérjem a helyiség h mérsékletét. 
- Megmondom én magának, mennyi, doki - szólalt meg Ham. - Huszonnégy egész öt tized 
fok. Meleg van. 
Marino mozgatta az elemlámpát, ahogy kezem és tekintetem mozgott a holttesten. 
- Akárki nem lövöldöz Speer skulóval - mondta. - Tíz-tizenegy dollárba is belekerül egy 
húszas pakk. Arról nem is beszélve, hogy olyan pisztoly is kell hozzá, különben szétrobban a 
kezében. 
- Eszerint a fegyver valószín leg profié volt. - Anderson egyszerre ott állt mellettem. - 
Kábítószer. 
- Eset megoldva - szólalt meg Marino. - Hálás köszönet, Anderson. Hé, fiúk, mehetünk haza. 
Megcsapta az orromat Kim Luong alvadó vérének édes, émelyít illata, ahogy a szérum elvált 
a hemoglobintól, és megkezd dött a sejtek lebomlása. Kihúztam Ham vegyi h mér jét a 
holttestb l. Harminckét fok volt a végbélh mérséklet. Felpillantottam. Marinón és rajtam 
kívül hárman voltak a helyiségben. Egyre fokozódó dühöt és tehetetlenséget éreztem. 
- Megtaláltuk a n kistáskáját és kabátját - folytatta Anderson. - Tizenhat dollár volt a 
pénztárcában, úgyhogy a jelek szerint a gyilkos nem nézett bele. Ó, és volt egy papírzacskó a 
közelben egy m anyag dobozzal és egy villával. Úgy néz ki, hogy a n magával hozta a 
vacsoráját, és felmelegítette a mikróban. 
- Honnan tudja, hogy felmelegítette? - kérdezte Marino. 
Anderson lebukott. 
- Kett meg kett nem mindig huszonkett - bölcselkedett Marino. 
A livor mortis a kezdeti fázisaiban volt. A n állkapcsa megmerevedett, hasonlóképpen a 
nyak és a kéz kisizmai. 
- Túl merev ahhoz képest, hogy csak két órája halott - szólaltam meg. 
- Tényleg, mi is okozza? - kérdezte Eggleston. 
- Én is sokat törtem rajta a fejemet. 
- Egyszer Bon Airben volt egy halottunk... 
- Mit kerestél te Bon Airben? - kérdezte a fényképeket készít rend r.

 

- Hosszú történet. Mindenesetre van ez a pasas, aki szívrohamot kap szex közben. A barátn je 
azt hiszi, hogy csak elaludt, oké? Másnap reggel felébred, és a pasas halottabb nem is lehetne. 
A n nem akarja, hogy úgy nézzen ki, mintha ágyban halt volna meg, úgyhogy megpróbálja 
betenni egy székbe. A pasas úgy támasztotta a széket, mint valami vasalódeszka. 
- Komolyan, doki, mi okozza? - kérdezte Ham. 
- Engem is mindig érdekelt. - Diane Bray hangja hallatszott az ajtóból. 
Megállt, a tekintete acélszegecsként fúródott belém. 



- Halál után a szervezet abbahagyja az adenozin-trifoszfát termelését. Az okozza a 
hullamerevséget - mondtam, egy pillantásra sem méltatva Bray-t. - Marino, meg tudná így 
tartani, hogy csinálhassak egy képet? 
Marino közelebb lépett, és nagy, gumikeszty s keze besiklott a holttest bal oldala alá. 
El kerítettem a kamerámat, és lefényképeztem egy sérülést a bal hónalj alatt, a bal mell húsos 
felén, közben testh mérsékletet vetettem egybe környezeti h mérséklettel, illetve a livor 
mortis és rigor mortis megfigyelhet stádiumával. Lépteket hallottam és halk mormolást, 
valaki köhögött. Folyt rólam a verejték a sebészmaszk mögött. 
- Több helyre van szükségem - szólaltam meg. 
Senki nem mozdult.  
Felnéztem Bray-re, és abbahagytam, amivel foglalatoskodtam. 
- Több helyre van szükségem - ismételtem élesen. - Küldje ki ezeket az embereket. 
Bray intett a fejével a többieknek. Miközben kimentek az ajtón, a rend rök egy piros, 
"veszélyes biológiai hulladék" feliratú zsákba pottyantották a gumikeszty iket.

 

- Maga is - szólt rá Bray Andersonra. 
Marino úgy tett, mintha Bray nem is létezne. Bray egy pillanatra le nem vette rólam a szemét. 
- Soha többé nem akarom, hogy egy helyszínen ilyen jelenet fogadjon - közöltem vele munka 
közben. - Sem a rend rei, sem a technikusai, senki, érti?, senki nem nyúlhat a holttesthez 
vagy bolygathatja meg bármi módon, miel tt én vagy az embereim megérkezünk.

 

Felpillantottam rá. 
- Értjük egymást? - kérdeztem. 
Úgy t nt, mintha alaposan átgondolná, amit mondtam. Filmet f ztem a harmincöt 
milliméteres kamerámba. A szememet kezdte fárasztani a csapnivaló világítás, elvettem 
Marinótól az elemlámpát, és megnéztem súrlófényben a bal mell környékét, és aztán a jobb 
vállat. Bray közelebb lépett, egészen hozzám nyomakodott, hogy lássa, mit nézek, és különös 
és zavarba ejt volt érezni, ahogy parfümje egybekeveredik a bomlásnak indult vér szagával.

 

- A tetthely a rend rségé, Kay - szólalt meg. - Megértem, hogy a múltban nem kellett e szerint 
dolgoznia, sem mióta itt van, sem másutt. De err l beszéltem, amikor változásokról...

 

- Beszél itt marhaságokat! - vágta az arcába Marino. 
- Kapitány, maga maradjon ki ebb l - tromfolta le Bray. 
- Maga az, akinek ki kellene maradni ebb l! - Marino már szinte kiabált. 
- Bray parancsnokhelyettes - szólaltam meg -, a Virginia államban hatályos törvények 
értelmében a holttestért az igazságügyi orvosszakért visel felel sséget. A holttest az én 
joghatóságom alá tartozik. 
Befejeztem a fényképezést, és a hideg, fakó szempárba néztem. 
- A holttestet senki nem érintheti meg, vagy eszközölhet rajta változást bármilyen módon. 
Világos vagyok? - mondtam újra. 
Lehúztam a keszty met, és dühösen behajítottam a piros zsákba. 
- A bizonyítékok megrongálásával maga a szívét vágta ki ennek a n nek, Bray 
parancsnokhelyettes. 
Becsuktam és lezártam a helyszínel táskámat.

 

- Jól ellesznek az üggyel, maga meg az ügyész - fortyogott Marino, miközben  is lerántotta a 
keszty jét. - Az ilyet hívják ingyenebédnek. 
Vaskos ujjával úgy mutatott a halott n re, mintha Bray volna az, aki lemészárolta.

 

- Éppen most segített a gyilkosnak, hogy ép b rrel megússza! - kiabált Bray-re. - Maga a kis 
hatalmi intrikáival meg a nagy csöcseivel! Kivel feküdt le, hogy oda kerüljön, ahol most van? 
Bray arcából kifutott a vér. 
- Marino! - Megragadtam a karját.  
- Mondok én magának valamit. 
Marino fékezhetetlen volt, kirántotta a karját, szuszogott, mint egy megsebzett grizzly. 



- Ennek az összetört arcnak semmi köze se politikához, se a mikrofonok el tti jópofizáshoz, 
maga utolsó, szemét ribanc! Mit szólna hozzá, ha a maga testvére feküdne itt? A francba is! 
Miket beszélek itt? - Marino a leveg be lökte hint poros kezét. - Van is magának fogalma, 
mit jelent az, tör dni valakivel!

 
- Marino, hívja be a halottszállítókat, most rögtön - mondtam. 
- Marino nem hív be senkit. - Bray hangja egy lecsapódó tetej fémláda képzetét keltette.

 
- Miért, mit akar csinálni, kirúg? - Marino nem bírta abbahagyni a kekeckedést. - Hát, csak 
tessék. Én meg majd elmondom az összes újságírónak innen a kibaszott Izlandig, hogy miért. 
- A kirúgás túl jó volna magának - mondta Bray. - Inkább senyvedjen csak felfüggesztve, 
fizetés nélkül. Istenem, istenem, az ilyesmi nagyon-nagyon sokáig is eltarthat. 
Aztán egy vörös villanás, és már ott sem volt, mint amikor a bosszúszomjas királyn 
elviharzik, hogy behívja katonáit. 
- Na, na, na, na! - kiáltott utána Marino teli torokból. - Te nagyon el vagy tévedve, anyukám! 
Nyilván elfelejtettem közölni veled, hogy én lépek ki, bazmeg! 
Marino forgalmazni kezdett az adó-vev jén, és kiszólt Hamnek, hogy küldje be a ment söket. 
Én közben sehogy sem stimmel egyenleteket pörgettem át az agyamban.

 

- Jól megmondtam neki, mi, doki? - mondta Marino, de nem figyeltem oda rá. 
A riasztó hét-tizenhatkor szólalt meg, és még most is csak kilenc-harminc volt. A halál 
beálltának id pontja nehezen meghatározható és igen-igen csalóka tud lenni, ha az ember nem 
számol minden lehetséges variációval, mindenesetre Kim Luong testh mérséklete, a livor 
mortis, rigor mortis és a kiömlött vér állapota nem volt összeegyeztethet azzal, hogy a n 
még csak két órája volna halott. 
- Úgy érzem magam ebben a szobában, mintha zsugorfóliába csomagoltak volna, doki. 
- Ez a n legalább négy-öt órája halott - szólaltam meg. 
Marino beletörölte ingujjába verejtékes arcát, szinte üveges volt a tekintete. Képtelen volt 
nyugton maradni, egyfolytában a pakli cigarettát ütögette a farmere zsebében. 
- Délután egy vagy két óra óta? Maga viccel. Mit csinált a pofa ennyi ideig? , 
A tekintete állandóan az ajtóra siklott, várta, hogy ki jelenik meg a küszöbön legközelebb. 
- Azt hiszem, egy csomó dolgot csinált vele - mondtam. 
- Úgy nézem, jól kibaltáztam magammal - szólalt meg Marino. 
A bolt belsejéb l csoszogás, hordágycsörömpölés hallatszott. Tompa beszédhangok.

 

- Szerintem Bray nem is hallotta a maga legutolsó diplomatikus megjegyzését - mondtam 
Marinónak. - Valószín leg okosan tenné, ha ezen nem is változtatna. 
- Gondolja, hogy a pasas azért kotlott itt addig, ameddig, mert nem akart fényes nappal 
kiszambázni a tiszta vér ruhájában? 
- Nem hiszem, hogy egyedül ez lett volna az ok - mondtam, miközben két overallos ment s 
oldalvást billentette a hordágyat, hogy beférjenek az ajtón. 
- Nagyon sok a vér idebent - szóltam oda nekik. - Arra kerüljenek körbe. 
- Ajjaj - mondta az egyikük. 
Levettem az összehajtott egyszer használatos leped ket a hordágyról, és Marino segítségével 
szétterítettem egyet a padlón. 
- Maguk megemelik kicsit a holttestet, mi meg becsúsztatjuk alá ezt a leped t - adtam ki az 
utasítást. - Nagyszer . Tökéletes.

 

A hátán feküdt. Véres szemek meredtek el összezúzott üregükb l. M anyag er sítés papír 
zizegett, ahogy letakartam a holttestet egy másik leped vel. Felemeltük, és belecipzáraztuk a 
piros hullazsákba. 
- Kezd fagyni odakint - adta hírül az egyik ment s.

 

Marino tekintete körbevillant az üzleten és aztán ki a parkolóba, ahol még mindig lüktettek a 
piros-kék fények, de az érdekl dés számottev en megcsappant. Az újságírók visszarohantak 



hírszerkeszt ségeikbe és rádió- és tévéállomásaikra, és egyedül a b nügyi technikus és egy 
egyenruhás rend r maradt a bolt el tt.

 
- Na ez az - dörmögte Marino. - Fel vagyok függesztve, de lát maga itt más nyomozót az 
eseten dolgozni? Hagynom kellene az egészet a francba. 
Ahogy az autóm felé igyekeztünk, öreg, bogárhátú, kék Volkswagen kanyarodott a parkolóba. 
A motort olyan hirtelen kapcsolták le, hogy a kuplung nagyot kattant, a vezet oldali ajtó 
kivágódott, és az autóból egy világos b r , rövid fekete hajú kamasz lány pattant el , esett ki 
szinte, annyira sietett. A lány a hullazsákba cipzárazott holttest felé rohant, amit a két férfi 
éppen berakott a ment autóba. Úgy nyargalt feléjük, mintha fel akarná tartóztatni ket.

 

- Hé! - kiáltotta el magát Marino, és utánaeredt. A lány éppen akkor ért a ment kocsihoz, 
amikor annak bevágódott a hátsó ajtaja. Marino elkapta. 
- Hadd nézzem meg! - kiabálta a lány. - Kérem, engedjen el! Hadd nézzem meg! 
- Nem lehet, asszonyom - ért el hozzám Marino hangja. 
A ment sök kitárták kétfel l az ajtókat, és beugrottak.

 

- Hadd nézzem meg! 
- Minden rendben lesz. 
- Nem! Nem! Az istenre kérem! - A fájdalom vízesésként zubogott el a lányból.

 

Marino szorosan fogta hátulról. A dízelmotor dohogva életre kelt, és nem hallottam, mi 
egyebet mondott még Marino a lánynak, de ahogy a ment kigördült a parkolóból, elengedte. 
A lány térdre hullott. Kezét kétoldalt a fejére tapasztotta, meredten nézett fel a jéghideg, 
felh s éjszakába, sikítozva és jajgatva és a halott n nevét hajtogatva.

 

- KIM! KIM! KIM!   
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Marino úgy döntött, ott marad Hammel és Egglestonnal, akik zsinegdarabokkal kötötték össze 
a pontokat egy olyan helyszínen, ahol erre semmi szükség nem volt. Én hazamentem. A fákat 
és a f szálakat jégmáz vonta be, és az jutott eszembe, hogy másra sincs szükségem, csak egy 
áramkimaradásra, és meg is kaptam. 
Amikor befordultam a környékünkre, az összes ház sötét volt, és Rita, a biztonsági r úgy 
nézett ki, mint aki szellemidéz szeánszot tart az rházban.

 

- Ne is mondja - szóltam oda neki. Gyertyalángok libbentek az ablaküveg mögött, ahogy 
egyendzsekijét összehúzva kilépett az ajtón. 
- Fél tíz körül ment el az áram - mondta a fejét csóválva. - Mindig ez van, mikor lefagy a 
város. 
A környéken teljes volt az elsötétítés, mintha javában folyna valami háború, a felh s égen 
kikandikálni sem volt esélye a holdnak. Alig találtam rá a behajtómra, és aztán majdnem 
elvágódtam a bejárati k lépcs n a jég miatt. A korlátba kapaszkodva sikerült valahogy 
megtalálnom a megfelel kulcsot, és kinyitni az ajtót. A szünetmentes tápegységnek hála a 
riasztót bekapcsolva találtam, de tizenkét óránál többet az sem bírt ki, márpedig a jegesedés 
miatti áramkimaradások általában napokig is eltartottak. 
Beütöttem a kódomat, aztán visszakapcsoltam a riasztót. Rám fért volna egy forró zuhany. 
Úgy döntöttem, nincs az az isten, hogy kimenjek a garázsba beáztatni a helyszínel ruháimat, 
és a gondolat is iszonyattal töltött el, hogy meztelenül végigtrappoljak a szuroksötét házon, és 
beugorjak a zuhanyozó sötétjébe. A teljes csendet csak a jéges  halk neszezése törte meg. 
Begy jtöttem az összes gyertyát, amit csak találtam, és nekiláttam, hogy szétrakjam ket 
szerte a házban. Elemlámpákat kerítettem el . Begyújtottam a kandallóban, és a házam 



belseje sötét zugokkal telt meg, az árnyakat néhány kis fahasáb ujjnyi lángnyelvekkel tartotta 
féken. Legalább a telefon m ködött, az üzenetrögzít viszont természetesen halott volt.

 
Képtelen voltam nyugton megülni. Végezetül levetk ztem, és egy mosdókend vel 
lemosakodtam. Köntöst húztam és papucsot, és próbáltam kitalálni, mivel foglalhatnám le 
magamat, mert nem az a típus vagyok, aki üresjáratot engedélyez az agyának. Azon 
fantáziáltam, hogy üzenetet kaptam Lucy-tól, csak éppen egyel re nem tudok hozzáférni. 
Leveleket írtam, de végül összegy rtem és a t zbe hajítottam mindet. Elnéztem, ahogy a papír 
megbarnul a széleken, lángra lobban és megfeketedik. A jéges kopogott, és kezdett leh lni a 
ház belseje. 
A h mérséklet lassan csökkent a házamban, a kései órákból moccanatlan hajnal lett. Aludni 
próbáltam, de képtelen voltam felmelegedni. Egyre csak járt az agyam. Gondolataim el bb 
Lucy, majd Benton s végül a nemrég látott szörny séges helyszín körül csapongtak. Láttam, 
ahogy egy vérében fekv n t vonszolnak a padlón, és kis bagolyszemek bámultak el rohadó 
húsból. Egyfolytában forgolódtam. Lucy nem hívott fel. 
Amikor kinéztem az ablakon hátsó udvarom sötétjébe, a félelem lecsapott lelkem elvarratlan 
szálaira. Lélegzetem párállott az üvegen, és a jéges kopogásából köt t kattogás lett, ahogy 
elbóbiskoltam, anyám kötögetett Miami-ben, miközben apám haldokolt, kötötte a végtelen 
sálakat a fagyoskodó szegényeknek. Egyetlen autó nem haladt el az úton. Felhívtam Ritát az 

rbódéban. Nem vette fel.

 

Hajnali háromkor elhomályosodott a szemem el tt a világ, megpróbáltam újra elszunyókálni. 
Faágak reccsentek fegyverropogás-szer zajjal, vonat cammogott a távolban a folyó mentén. 
Gyászos tülkölése mintha megadta volna a hangot a csikorgás, csörömpölés és 
mennydörgésszer robaj rákövetkez üt s futamához, mely nyugtalansággal töltött el. Egy 
paplant magamra tekerve feküdtem a sötétben, és amikor a napkelte felsebezte a szemhatárt, 
visszajött az áram. Percekkel kés bb felhívott Marino.

 

- Mikor akarja, hogy kivigyem? - kérdezte álomtól rekedtes hangon. 
- Hová akar maga kivinni engem? - Holtfáradtan kibaktattam a konyhába, hogy f zzek egy 
kávét. 
- Melózni. 
Fogalmam se volt, mir l beszél.

 

- Kinézett már az ablakon, doki? - kérdezte. - Nem létezik, hogy bárhová elmenjen a náci 
matchboxával. 
- Kértem, hogy ne mondja ezt. Nem vicces. 
Az ablakhoz léptem, széthúztam a sötétít t. Minden fát és bokrot porcukor és üvegmáz vont 
be. Vastag, merev sz nyeg volt a f . Jégcsapok vicsorítottak agyarként az ereszcsatornáról, és 
tudtam, hogy a kocsim tényleg nem megy sehová a közeli jöv ben.

 

- Ó - mondtam. - Úgy nézem, tényleg elkél a fuvar. 
Marino behemót hóláncokkal felszerelt behemót járgánya majdnem egy órán át köpülte 
Richmond útjait, mire elértünk az intézetig. A parkolóban nem volt más autó. Óvatosan 
iparkodtunk az épület felé, többször is majdnem elvágódtunk, mert a járda lefagyott, és mi 
voltunk az els k, akik rámerészkedtek. Az irodámban a székemre terítettem a kabátomat, és 
mindketten az öltöz k felé indultunk, átvedleni.

 

A ment sök gurítható boncasztalt használtak, úgyhogy nem kellett hordágyról leemelnünk a 
holttestet. Kicipzáraztuk a hullazsákot a halál ezen üres színházának irdatlan csendjében, és 
széthajtottuk a véres leped ket. A mennyezeti szórt világításban a n sebei csak még 
borzalmasabbnak t ntek. Közelebb húztam egy fluoreszcens lámpa-nagyítót, igazítottam a 
karon, és belenéztem a lencsébe. 
A b r kicserepesedett alvadtvér-sivatagán szurdokként tátongtak a sebek. Tucatszám 
csipegettem fel azokat a fakósárga, babahaj finomságú sz rszálakat. A legtöbbje tizenöt-
tizenhat centiméter hosszú volt, de akadtak húszcentisek is. A n hasára, vállára és mellére 



tapadva találtam ket. Az arcon nem találtam egyet sem, és egy papírborítékba tettem a 
szálakat, hogy szárazon maradjanak. 
Az órák tolvajmód surrantak tova, ellopták a reggelt, és bárhogyan igyekeztem is 
magyarázatot találni a szétszakított, s r kötés pulóverre és fémszálas melltartóra, nem volt 
más, csak az igazság. A gyilkos a puszta kezével csinálta. 
- Soha nem láttam ehhez foghatót - mondtam. - Hihetetlen izomer kellhetett hozzá.

 
- Biztos kokainon van a pasas vagy angyalporon vagy ilyesmin - mondta Marino. - Az rögtön 
azt is megmagyarázná, miért bánt úgy el a n vel. Meg a Gold Dot skulót is, tudja, ha a pofa 
droggal üzletel az utcán. 
- Mintha Lucy pont err l a l szerr l mondott volna valamit - villant át rajtam. 
- Kapós az utcai vagányok között - mondta Marino. - A dílerek szíve csücske. 
- Ha a pasas be volt állva valamit l - mutattam rá, elemi szálakat rakosgatva egy másik 
borítékba -, akkor nekem meglehet sen valószín tlennek t nik, hogy ennyire rendezett 
lehetett volna a gondolkodása. Kitette a Zárva táblát, kulcsra zárta az ajtót, nem ment ki a 
riasztóval védett hátsó ajtón, míg el nem készült. Még lehet, hogy meg is mosakodott. 
- Nincs nyoma, hogy így tett volna - világosított fel Marino. - Semmi a lefolyókban, se a 
mosdókagylóban, se a vécében. Sehol egy véres papírtörülköz . Se semmi. Még az ajtón se, 
amit a raktárból távoztában kinyitott, úgyhogy én arra gondolok, hogy használt valamit - 
esetleg valamelyik ruhadarabját, egy papírtörülköz t, ki tudja -, azzal nyitotta ki az ajtót, hogy 
ne maradjon vér vagy ujjlenyomat a kilincsen. 
- Ez sem annyira ötletszer viselkedés. Nem olyasvalakire vall, aki kábítószerek hatása alatt 
cselekszik. 
- Inkább hinném, hogy kábszeres volt - mondta Marino vészjóslón. - Az ellenkez je aztán 
végképp rossz, mármint ha valami elfuserált emberszörnyr l vagy ilyesmir l van szó. Bírnám, 
ha... 
Elhallgatott, és tudtam, hogy azt akarta mondani, bárcsak itt lenne Benton, hogy kikérhessük 
szakért i véleményét. De hát annyira könny volt valaki másra hagyatkozni, még ha nem is 
minden teóriához volt szükség szakemberre. Minden egyes helyszín és minden egyes seb a 
b ncselekmény érzelmi töltetét l rezonál, és ez a gyilkosság különös kegyetlenségr l és 
szexualitásról és dühr l árulkodott. Mindez csak még nyilvánvalóbbá lett, amikor egyes 
jókora, szabálytalan alakú zúzódások nagyítólencsés vizsgálatakor apró, köríves fognyomokra 
bukkantam. 
- Harapásnyomok - szólaltam meg. Marino odajött, hogy megnézze. 
- Már ami maradt bel lük. Valami tompa tárggyal ütlegeket mértek rá - tettem hozzá. 
Újabb nyomok után kutatva körbemozgattam a lámpát, és találtam is kett t a n jobb kezének 
tenyérélén, egyet a bal talpán és kett t a jobbon.

 

- Jézusom - dünnyögte Marino azzal a hüledez hanghordozással, amit ritkán hallottam t le.

 

Kimeredt szemmel fordult a felsebzett kezekt l a lábak felé.

 

- Mi az istennyilába nyúltunk bele, doki? - kérdezte. 
Valamennyi harapásnyomot úgy elborították a zúzódások, hogy éppen csak ki tudtam venni a 
fogak ejtette karcolást, de semmi többet. A kiöntéshez szükséges bemélyedések 
megsemmisültek. Nem mentünk velük semmire. Ami maradt, túl kevés volt az azonosításhoz. 
Kenetet vettem nyálmintára, és ahogy nekiláttam a méretes fényképek készítésének, az járt a 
fejemben, hogy vajon mit jelenthetett a tenyér és a talp összeharapdálása a n gyilkosának. 
Mégiscsak ismerték volna egymást? Lehet, hogy a n keze és lábfeje szimbolikus jelent ség 
volt a gyilkos számára, áldozata kilétére emlékeztette, akárcsak az arc? 
- Szóval a pasas nem teljesen tudatlan, ha b njelekr l van szó - jegyezte meg Marino. 
- A jelek szerint tudja, hogy a harapásnyomok alapján azonosíthatják - feleltem, és egy 
töml vel lemostam a holttestet.

 

- Brrrrr - rázkódott össze Marino. - Ett l mindig kiráz a hideg.

 



-  már nem érzi.

 
- Piszkosul remélem, hogy abból se érzett semmit, ami történt vele. 
- Azt hiszem, mire a pasas nekiesett, már halott volt vagy majdnem, hála az Úrnak - 
mondtam. 
A boncolás újabb szörny séget tárt fel. A golyó, mely behatolt Kim Luong nyakába és 
eltalálta a nyaki ver erét, az ötödik és a hatodik csigolya között a gerincvel t is megsértette, 
azonnali bénulást okozva. A n tudott lélegezni és beszélni, mozogni viszont nem. Mialatt 
támadója végigvonszolta a padlón, és vére beterítette a polcokat, hasznavehetetlen karja 
szélesre tárva, ernyedten lógott, képtelen volt nyaki sebére szorítani a kezét. Láttam magam 
el tt halálra vált tekintetét. Hallottam nyöszörgését, miközben azon gondolkodott, mi lesz a 
férfi következ rémtette. Miközben végignézte a tulajdon halálát.

 

- Rohadt szemét állat! - fakadtam ki. 
- Mocskosul sajnálom, hogy átálltak a méreginjekcióra - mondta Marino kemény, gy lölettel 
teli hangon. - Az ilyen rohadékot elevenen kéne megsütni. Ciángáztól kéne fuldokolnia, míg 
ki nem guvad a szeme. Ehelyett átszenderítik ket a halálba.

 

Gyors mozdulattal elvégeztem a szokásos Y-metszést, végigfuttattam a szikét a 
kulcscsontoktól a sternumig és onnan le a szeméremcsontig. Marino egy pillanatra 
elhallgatott. 
- Gondolja, hogy bele tudná vágni a karjába azt a t t, doki? Gondolja, hogy meg tudná nyitni 
a gázt, vagy le tudná szíjazni a pasast a székre, és aztán elfordítani a kapcsolót? 
Nem válaszoltam. 
- Én sokat gondolkozom rajta - folytatta Marino. 
- Hát én nem gondolkodnék túl sokat - mondtam. 
- Tudom, hogy maga képes lenne megtenni. - Marino nem hagyta annyiban. - És tudja, mit 
gon dolok még? Azt, hogy még élvezné is, csak nem ismeri be, még magának se. Id nként a 
legszívesebben én is kinyírnék valakit. 
Felpillantottam rá. Arcom el tt vérpettyes plexiellenz , m t sköpenyem ujja lucskos a vért l.

 

- Most már tényleg aggódom magáért - mondtam, és komolyan is gondoltam. 
- Tudja, egy csomó ember így érez, csak nem merik bevallani. 
A n szíve és tüdeje a normális határok között volt.

 

- Szerintem meg a legtöbb ember nem érez így. 
Marino egyre kötözköd bb

 

lett, mintha a Kim Luonggal m veltek miatti dühében ugyanolyan 
tehetetlennek érezné magát, mint amilyen a n lehetett.

 

- Szerintem Lucy így érez - mondta. 
Felpillantottam rá, nem voltam hajlandó elhinni. 
- Szerintem az unokahúga csak a lehet ségre vár. És

 

ha nem teszi rendbe magát agyilag, 
pincérn ként végzi valami csehóban.

 

- Hallgasson már, Marino. 
- Ugye hogy fáj az igazság? Én legalább beismerem. Vegyük a rohadékot, aki ezt csinálta. 
Én? Én legszívesebben egy székhez bilincselném, a lábait vasba verném, a pisztolyom csövét 
bedugnám a szájába, és megkérdezném t le, van-e fogásza, mert hamarosan szüksége lesz rá. 
A lép, a vesék, a máj is normális határok között voltak. 
- Aztán a szeméhez nyomnám a stukkert, hogy nézzen bele, és jelentse, kell-e pucolni a cs 
belsejét. 
A gyomorban talált maradványok rizses, zöldséges csirkehúsnak t ntek, és eszembe jutott a 
m anyag doboz és a villa, melyeket a n kistáskája és kabátja közelében egy papírzacskóban 
találtak. 
- A francba is, lehet, hogy csak hátralépnék párat, mintha azon a kurva l téren volnék, és t 
használnám céltáblának, hogy lássa, milyen... 
- Hagyja abba! - szóltam rá. 



Befogta a száját. 
- A hétszentségit, Marino. Mi ütött magába? - kérdeztem, egyik kezemben szikével, a 
másikban egy csipesszel. 
Egy ideig hallgatott, súlyos csendben dolgoztam tovább, és különböz feladatokkal t is 
lefoglaltam. 
Aztán megszólalt: - A n , aki tegnap este odarohant a ment höz, Kim egyik barátja, pincérn 
a Shoney'sban, esti iskolán volt a Virginiai Egyetemen. Együtt laktak. Szóval a barátn hazaér 
az iskolából. G ze sincs, mi történt, és megcsörren a telefonja, és egy ilyen húgyagyú újságíró 
azt mondja: "Hogy fogadta a hírt, amikor meghallotta?" 
Elhallgatott. Felnéztem rá, ahogy meredten bámulta a felnyitott holttestet, a mellüreg 
kipakolva, csillogó vörösen, a nyílegyenes gerincoszlopról halovány bordaívek ágaztak le 
kecsesen. Bedugtam a konnektorba a Stryker-csontf részt.

 

- A barátn szerint semmi jele, hogy Kim ismert volna valakit, aki ilyen bestiálisan végzett 
vele. Senki nem járt a boltba pisztergálni t, senki nem riogatta. A hét elején volt egy téves 
riasztás a boltból, kedden ugyanaz, a hátsó ajtó, ezerszer el fordul. Az emberek elfelejtik, 
hogy élesítve van a riasztó - mondta tovább Marino maga elé meredve. - Mintha a pokolból 
röppent volna el hirtelen a pasas.

 

Nekiláttam, hogy átf részeljem a szilánkos törésekkel és valamilyen ismeretlen eszköz vagy 
eszközök dühödt csapásai által okozott foltszer anyaghiányokkal borított koponyát. Forró 
csontpor szállt a leveg be.
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Kora délutánra eléggé felengedtek az utak, hogy más, szorgalmas, feladataikban 
reménytelenül elmaradt orvosszakért társaim is bejöjjenek munkahelyükre. Úgy döntöttem, 
hogy levizitálok náluk, mert el voltam keseredve. 
Körutam els állomása az Igazságügyi Biológiai Laboratórium volt, egy ezer négyzetméteres 
épületrész, ahová csak a kiválasztott keveseknek volt elektronikus belép kártyájuk. Az 
emberek ide nem ugrottak be csevegni. Elhaladtak a folyosón, vetettek egy pillantást az 
üvegfalon át a fehér köpenyes, elmélyülten dolgozó tudósokra, de ennél közelebb ritkán 
kerültek hozzájuk. 
Megnyomtam az ajtó melletti hívógombot, hogy megtudjam, Jamie Kuhn bent van-e. 
- Megyek, el kerítem - szólt bele egy hang. 
Abban a pillanatban, ahogy kinyitotta az ajtót, Kuhn egy tiszta fehér köpenyt, egy pár 
keszty t és egy sebészmaszkot nyújtott át. A nyomszennyezés nagy ellensége volt a DNS-
azonosításnak, különösen egy olyan korszakban, amikor minden egyes pipetta, metszetvágó, 
gumikeszty ,

 

h t szekrény, de még a feliratozáshoz használt filctoll is semmisségi alapot 
jelenthetett a tárgyalóteremben. A laboratóriumi óvintézkedések szigorúsága a m t kben 
alkalmazott steril eljárásokéval vetekedett. 
- Nem szívesen teszek ilyet magával, Jamie - mondtam. 
- Mindig ezt mondja - jegyezte meg. - Fáradjon beljebb. 
Egymás után három kett s ajtón kellett áthaladnunk, és minden egyes ilyen légzsilipben újabb 
fehér köpenyek lógtak, hogy biztosan másikra cseréljük az éppen csak felvett el z t. A padlón 
lév ragacsos papír a cip talpat vette kezelésbe. A folyamat még kétszer megismétl dött, 
hogy véletlenül se vihessen be senki szennyezést egyik helyiségb l a másikba.

 

A munkaterület egy fekete munkapultokkal és számítógépekkel tagolt nyitott, világos helyiség 
volt vízfürd kkel, izolálóegységekkel, elszívókkal és laminár üvegharangokkal. Minden egyes 
munkaállomást automata pipettákkal, polipropilén kémcsövekkel és kémcs állványokkal 



szereltek fel. A reakciók kiváltásához használt reagenseket molekuláris tisztaságú 
alapanyagokból, nagy tételben állították el . Az egyes tételek egyedi azonosítószámot kaptak, 
s pontosan kimért mennyiségekben, az egyéb, általános használatú vegyi anyagoktól 
elkülönítve tárolták ket.

 
A szerves anyagmaradványokat els dlegesen h kezelés, enzimes lebontás, illetve ultraibolya 
fénnyel való besugárzás révén dolgozták fel, a kontrollvizsgálatokhoz egészséges önkéntesek 
biztosították a mintát. Ha mindez kudarcot vallott, a szakért egyszer en felhagyott egyes 
esetek vizsgálatával. Aztán esetleg néhány hónap múlva megpróbálkozott velük újra. Vagy 
nem. 
A polimeráz láncreakció vagy PCR révén a DNS-teszt átfutási ideje hetekr l napokra 
csökkent. Most a tandem módszerrel Kuhn elméletileg huszonnégy órán belül közölhette 
volna az eredményt. Már amennyiben rendelkezésünkre állt volna szövetminta a teszteléshez, 
mint ahogy a Konténeremberen talált fakó sz rszálak esetében éppen nem ez volt a helyzet.

 

- Piszok nagy kár - mondtam. - Mert úgy néz ki, hogy találtam bel le még. Most annak a 
n nek a testére tapadva, akit tegnap este gyilkoltak meg a Quik Cary vegyesboltban. 
- Várjunk csak egy percet. Jól hallok? A Konténerember ruháin talált sz rszálak megegyeznek 
a n n lév kkel?

 

- Úgy néz ki. Láthatja, hogy miért ennyire sürg s.

 

- Lesz az még mindjárt sürg sebb is - mondta Kulin. - Mert a sz rszál nem macskasz r, nem 
kutyasz r. Nem állati sz r. Emberé.

 

- Az nem lehet - hitetlenkedtem. 
- Pedig egyértelm .

 

Kuhn vékony, izmos fiatal férfi volt, aki nem jött izgalomba könnyen. Nem is emlékeztem, 
mikor láttam utoljára kigyúlni a tekintetét. 
- Finom szálú, festékanyag nélküli, kialakulatlan - folytatta. - Babahaj. Úgy tippeltem, talán a 
pasasnak kisbabája volt odahaza. De most, még egy eset? Lehetséges, hogy ugyanaz a haj 
volna a meggyilkolt n n is?

 

- A babahaj nem tizenöt-húsz centi hosszú - mondtam. - A n holttestér l ilyeneket 
gy jtöttem be.

 

- Lehet, hogy Belgiumban hosszabbra n - jegyezte meg Kuhn szárazon. 
- Beszéljünk el ször a konténerben talált azonosítatlan férfiról. Miért lenne tiszta babahaj 
mindene? - kérdeztem. - Még ha van is kisbabája odahaza. És még akkor is, hogyan lehetne 
babahaj ilyen hosszú? 
- Nem mind annyira hosszú. Némelyik egész rövid. Mint a leborotvált sörte. 
- Van köztük olyan, amit er vel téptek ki? - kérdeztem. 
- Nem látni egyet sem, amelyikre hajhagyma-maradványok tapadnának - leginkább csak a 
gumós hajvégeket, amir l a természetes úton kihullott hajra asszociálunk. Ezért nem tudok 
DNS-tesztet csinálni. 
- De némelyiket elvágták vagy leborotválták? - gondolkodtam hangosan. 
- Igen. Némelyiket elvágták, némelyiket nem. Mint azok a fura frizurák. Látott már ilyet - 
felül rövid, oldalt meg hosszú, fürtös. 
- De nem kisbabán - feleltem. 
- Mi van, ha a pasasnak hármas, ötös vagy hatos ikrei vannak, mert a felesége terhességet 
el segít gyógyszert

 

szedett? - vetette fel Kuhn. - A haj ugyanaz lenne, de ha különböz 
gyerekeké, akkor az megmagyarázná a különböz hosszúságot. A DNS is ugyanaz lenne, már 
ha van mit tesztelni. 
Egypetéj ikreknél, hármas és hatos ikreknél a DNS megegyezik, csak az ujjlenyomat más és 
más. 
- Scarpetta doktorn - szólalt meg Kuhn -, én csak annyit mondhatok magának, hogy a 
hajszálak vizuálisan hasonlóak, más szóval, morfológiailag megegyeznek. 



- Hát vizuálisan a n n lév hajszálak is hasonlóak.

 
- Rövid, elvágott formák is vannak? 
- Nem - feleltem. 
- Elnézést, de nem tudok többet mondani - sajnálkozott. 
- Úgy higgye el, Jamie, hogy nagyon is sokat mondott - vigasztaltam. - Csak tudnám, mit 
jelent. 
- Maga kitalálja - próbált felderülni Kuhn -, aztán kettesben írunk róla egy cikket. 
Következ ként a traszológiai laborban próbáltam szerencsét, és nem is vesz dtem azzal, hogy 
köszönjek Larry Posnernek. Egy mikroszkópba bámult éppen, mely valószín leg fókuszáltabb 
volt, mint  maga, amikor felpillantott rám. 
- Larry - mondtam -, csehül állnak a dolgok. 
- Úgy álltak azok mindig. 
- Jutott valamire az azonosítatlan pasasunkkal? Bármire? - kérdeztem. - Mert hadd mondjam 
el magának, nálam megállt a tudomány. 
- Micsoda megkönnyebbülés. Azt hittem, a n i hulláról kérdez odalent - felelte. - És azt a hírt 
kellett volna közölnöm magával, hogy nem én vagyok a szárnyas lábú Merkúr. 
- Lehet, hogy kapcsolat van a két eset között. Ugyanolyan fura hajszálakat találtunk a 
holttesteken. Emberi hajat, Larry. 
Ezen elgondolkodott egy hosszú másodpercig. 
- Nem tudok mit kezdeni vele - szólalt meg végül. - És utálok ilyet mondani magának, de 
semmi ehhez hasonló drámai bejelentéssel nem szolgálhatok. 
- Van egyáltalán bármi közölnivalója? - kérdeztem. 
- Kezdjük a konténerb l származó földmintákkal. A polarizált fénymikroszkóp a szokásos 
dolgokat szúrta ki - kezdte Posner. - Kvarc, homok, kovaföld, kovak és elemek, mint vas és 
alumínium. Egy rakás szemét. Üveg, festékpillék, növényi korhadék, rágcsálósz rök. Kezdem 
sejteni, mennyi trutymó van egy ilyen konténer belsejében. És kovamoszatok mindenütt. 
Amikor viszont megvizsgáltam a konténer padlójáról felseperteket, illetve a holttestr l meg a 
ruházat küls felszínér l begy jtötteket, némileg rendhagyó eredményre jutottam. Egyaránt 
vannak köztük édes- és sós vízi diatoma-fajok. 
- Jogos is, ha a hajó az antwerpeni Scheldt folyóról indult, és aztán az út túlnyomó részét 
tengeren tette meg. 
- És a ruhák belseje? Az csupa-csupa édesvízi diatoma. Fel nem fogom, miért, hacsak a pasas 
ki nem mosta a ruháit, cip jét, zokniját, de még az alsógatyáját is egy folyóban, tóban, vagy 
tudom is én. Márpedig Armani ruhákat meg krokodilb r cip t nem igazán szoktunk folyóban 
vagy tóban öblögetni, mint ahogy úszni sem szoktunk ilyen öltözékben.  Szóval édesvízi 
kovamoszatok vannak a b rén, ami furcsa. És édes- és sós víziek vegyesen a ruha külsején, 
ami az adott körülmények között abszolút belefér. Tudja, sétálgat a kiköt ben, sós vízi 
kovamoszatok a leveg ben, rákerülnek a ruhájára, de belülre nem.

 

- Mi a helyzet a csigolyametszettel? - kérdeztem. 
- Édesvízi diatomák. Egybevág azzal, hogy a pasas édesvízbe fulladt, talán abba az 
antwerpeni folyóba. És a haja is tele van édesvízi kovamoszatokkal. Egyetlen sós vízi sincs 
köztük. 
Posner széthúzta és megdörgölte a szemeit, mintha azok is holtfáradtak volnának. 
- Hiába gyötröm az agyamat. Összevissza diatoma-lelet, fura babahaj és a gerinccsigolya. 
Mint egy Oreo süti. Egyik oldal csokis, a másik vaníliás, csoki-vanília malter középen, és egy 
adag vanília a tetején. 
- Kíméljen meg a hasonlataitól, Larry. Így is meg vagyok kavarodva. 
- Szóval maga hogyan magyarázza? 
- Egyetlen forgatókönyvet tudok elképzelni. 
- Ne kíméljen. 



- Úgy lehettek csak édesvízi diatomák a hajában, ha a fejét édesvízbe merítették - mondtam. - 
Például ha fejjel el re bedugták egy hordóba, aminek édesvíz volt az alján. Ha ezt csinálják 
valakivel, képtelen kiszabadulni. Mint a tipeg korú babák, akik fejjel belebuknak egy vízzel 
teli vödörbe. Van az a húszliteres m anyag bödön, amiben a mosóport árulják. 
Derékmagasságig ér, és nagyon stabil. Lehetetlen felborítani. Vagy belefojthatták egy normál 
felmosóvödörbe is, ha valaki lefogta. 
- Rémálmaim lesznek - mondta Posner. 
- Addig induljon el haza, míg le nem fagynak az utak megint - tanácsoltam neki. 
Marino hazafuvarozott, és magammal vittem a formalinos üveget, mert nem akartam feladni a 
reményt, hogy annak a darab b rnek az üvegben még mondanivalója van számomra. Majd a 
dolgozószobámban tartom az íróasztalon, és id nként keszty t húzok, és oldalfényben 
vizsgálgatom, mint valami régész, aki megkopott primitív szimbólumokat böngészget egy 
k lapon.

 

- Bejön? - kérdeztem Marinót. 
- Tudja, egyfolytában jelez a rohadt csipogóm, és nem bírok rájönni, hogy ki az - mondta, és 
sebességbe tette a kocsit. 
Fölemelte a készüléket, összehúzott szemmel méricskélte. 
- Ha esetleg felkapcsolná a térképolvasó lámpát - javasoltam. 
- Biztos valamelyik spiclim, aztán annyira be van tépve, hogy keveri a gombokat a telefonon - 
felelte. - Valami kaját elfogadnék, ha megkínál. Aztán muszáj mennem. 
Ahogy beléptünk az ajtón, a csipogó megint rezegni kezdett. Marino ingerülten lekapta a 
derekáról, és úgy fordította, hogy le tudja olvasni a kijelz t.

 

- Megint elszúrta a nyavalyás! Mi az, hogy öt-három-egy? Ismer olyan telefonszámot, amiben 
ezek vannak? - kérdezte ingerülten. 
- Például Rose otthoni száma - mondtam.   
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Rose gyászolt, amikor a férje elhunyt, és amikor el kellett altatnia egyik greyhoundját, azt 
hittem, darabjaira hullik széjjel. Valahogy mégis mindig ugyanolyan illedelmesen és 
diszkréten viselkedett, ahogyan öltözködött. Amikor viszont aznap reggel megtudta a hírt, 
hogy Kim Luongot meggyilkolták, hisztérikus rohamot kapott. 
- Ha legalább, ha legalább... - hajtogatta egyre Rose a karosszékben zokogva kis lakása 
kandallójánál. 
- Ne legalábbozzon már, Rose - szólt rá Marino. 
Rose ismerte Kim Luongot, hiszen gyakran vásárolt a Quik Caryben. El z este is ott járt, 
talán éppen akkor, amikor odabent a gyilkos javában ütlegelt és marcangolt és a vért 
kenegette. Hála Istennek, hogy a bolt ajtaja kulcsra volt zárva. 
Bevittem két bögre ginzengteát Rose nappalijába, Marino kávét ivott. Rose egész testében 
remegett, az arca feldagadt a sírástól, szürke tincsek lógtak fürd köntöse gallérjára. Úgy 
nézett ki, mint egy slampos öregasszony valami szociális otthonban. 
- Be se kapcsoltam a tévét. Olvastam. Úgyhogy csak reggel tudtam meg a hírekb l. - 
Egyfolytában ugyanazt a történetet mesélte, más és más módon. - Nem is sejtettem semmit, 
csak üldögéltem az ágyban, és az intézetbeli problémák miatt emésztettem magam. F ként 
Chuck miatt. Szerintem az a fiú a végs kig elvetemült, és azon vagyok, hogy ezt be is 
bizonyítsam. 
Eléje tettem a teáját. 



- Rose - szólalt meg Marino. - Chuckról máskor is beszélgethetünk. Most azt mondja el, mi 
történt tegnap este, amikor... 
- Igen, de el bb hallgasson meg! - fakadt ki Rose. - És, Marino kapitány, vegye rá a doktorn t 
is, hogy figyeljen ide. Az a fiú gy löli t! Gy löl az mind a hármunkat. Arra akarok 
kilyukadni, hogy mindent meg kell tennie, hogy megszabaduljon Chucktól, míg nem kés .

 
- Kezembe fogom venni az ügyet, amint... - kezdtem mondani. 
De Rose csak a fejét rázta. 
- Az a fiú maga a gonosz. Azt hiszem, követ is engem, vagy ha nem , valami cinkostársa - 
állította. - Talán éppen azzal a kocsival, amit látott a ház el tt, meg amelyik magát követte. 
Honnan tudja, hogy nem Chuck bérelte ki álnéven, hogy ne a saját kocsiját kelljen használnia, 
ami rögtön lebuktatta volna? Vagy a cinkosa, akivel összeszövetkezett. 
- Na, na, na, na - szakította félbe Marino feltartott kézzel. - Miért követne Chuck bárkit? 
- Drogozik - vágta rá Rose, mintha biztos tudomása volna róla. - Most hétf n behoztak egy 
túladagolásos esetet, és történetesen éppen úgy döntöttem, hogy másfél órával el bb jövök be, 
mert az ebédszünetben ki akartam ugrani megcsináltatni a hajamat. 
Nem hittem el, hogy Rose csak úgy véletlenül jött be hajnalok hajnalán. Még korábban 
megkértem, hogy segítsen kideríteni, miben sántikál Ruffin, és persze hogy teljes 
mellszélességgel felvállalta az ügyet. 
- Maga aznap házon kívül volt - mondta nekem. - És elkeverte a határid naplóját, és égen-
földön kerestük, de hiába. Úgyhogy hétf re rögeszmémmé vált, hogy el kerítem, mert 
tudtam, hogy magának mennyire kell. Arra gondoltam, megnézem még egyszer a 
boncteremben. 
- Úgyhogy le se vettem a kabátomat, rögtön mentem oda - folytatta Rose -, és kit látnak 
szemeim, Chuck ül az egyik asztalnál háromnegyed hétkor egy tablettaszámlálóval, el tte egy 
halom orvosságosüveg. Hát, olyan képet vágott, mint akire rányitották a fürd ajtót. 
Megkérdeztem, mi ez a korai kezdés, mire azt mondta, zsúfolt napunk lesz, próbál kicsit el re 
dolgozni. 
- A kocsija a parkolóban volt? - kérdezte Marino. 
- Chuck a teherportánál parkol - magyaráztam. - Nem látni az épületb l a kocsiját.

 

- A gyógyszerek Fielding doktor esetéb l voltak - vette föl a fonalat Rose -, és kíváncsiságból 
belenéztem a jelentésébe. Nos, az a n az összes létez gyógyszerb l bespájzolt. Nyugtatók, 
depresszió elleni szerek, narkotikumok. Összesen valami ezerháromszáz tabletta, ha el tudják 
hinni egyáltalán. 
- Sajnos el tudjuk - mondtam. 
A túladagolásos és öngyilkossági esetek áldozatait tipikusan többhavi, néha többévi 
felhalmozott gyógyszermennyiséggel együtt hozták be. Codeine, Percocet, morfium, 
methadone, PDC, Valium és fentanylos tapaszok, hogy csak néhányat említsünk. 
Elviselhetetlenül unalmas feladat volt a megszámolásuk, hogy tudjuk, hánynak kellett volna 
lenni az üvegekben, és mennyi van valójában. 
- Szóval Chuck gyógyszereket lopdos ahelyett, hogy beleöntözné ket

 

a lefolyóba - szólalt 
meg Marino. 
- Nem tudom bizonyítani - mondta Rose. - De a hétf egyáltalán nem volt olyan irgalmatlanul 
s r , mint szokott lenni. A túladagolásos n volt az egyetlen esetünk. Utána Chuck került is 
engem, ahogy csak tudott, és ahányszor egy esettel gyógyszereket hoztak be, eszembe jutott, 
hogy vajon a lefolyó helyett nem Chuck zsebébe kerültek-e. 
- Felszerelhetünk egy kamerát valahová, ahol Chuck nem veszi észre. Már így is vannak 
kamerák odalent. Ha tényleg tilosban jár, elkapjuk - ígérte Marino. 
- Az kéne még csak - szólaltam meg. - Szörny sajtója lenne a dolognak. Valószín leg az 
elektronikus sajtó is felkapná, különösen ha egy oknyomozó újságíró kutakodni kezd, és 



fülébe jut, hogy állítólag nem voltam hajlandó fogadni a családok telefonhívásait, plusz az 
internetes cseveg fórum, vagy ne adj' isten, a kis cselvetésünk Bray-jel a parkolóban. 
Paranoid félelem nehezedett a mellkasomra. Vettem egy mély lélegzetet. Marino engem 
figyelt. 
- Maga nem gondolja, hogy Bray-nek köze van ehhez az egészhez - mondta Marino 
gyanakvóan. 
- Legfeljebb abban az értelemben, hogy  segített Chucknak a jelenlegi pályájára állni. Maga 
Chuck mondta nekem, hogy minél több elvetemültséget követett el, annál jobban belejött. 
- Hát, ezt a gyógyszerbizniszt szerintem is a saját szakállára csinálja a Chuck gyerek. Ilyen 
potya lehet séget a magafajta linkóci nem bír kihagyni. Mint az elcsábult zsaruk, akik egész 
köteg pénzeket tesznek el egy-egy drograzziánál. A rohadt életbe, az ilyen dilibogyókból, 
mint a Lortabs, a Lorcet, a Percocetr l nem is beszélve, kett -öt dollárt is adnak darabonként 
az utcán. Csak arra lennék kíváncsi, hol passzolja el az árut. 
- Talán megtudhatnánk a feleségét l, hogy nem marad-e ki sokat esténként - ajánlotta Rose. 
- Édes szívem - mondta Marino -, a gazfickók az ilyen ügyleteket fényes nappal ütik nyélbe. 
Rose szomorkás és feszélyezett képet vágott, mint aki attól tart, hogy nagy felindulásában az 
igazság szálaiból találgatássz ttest hozott létre. Marino felkelt, hogy újabb adag kávét töltsön 
magának. 
- Arra gondol, hogy Chuck azért követi magát, mert maga gyanítja, hogy gyógyszerekkel 
üzletel? - kérdezte aztán Rose-tól. 
- Hát, az én fülemben is er ltetettnek hangzik, amikor kívülr l hallom magamat.

 

- Az is lehet, hogy Chuck valamelyik kapcsolata ludas a dologban, ha ezen a vonalon akarunk 
továbbhaladni. És nem hiszem, hogy per pillanat bármit eleve ki kellene zárnunk - tette hozzá 
Marino. - Ha Rose tud valamit, azt maga is tudja - fordult hozzám. - És hétszentség, hogy 
ezzel Chuck is tisztában van. 
- Ha ez az egész a gyógyszerekkel kapcsolatos, akkor mi érdeke f z dhet Chucknak ahhoz, 
hogy kövessen vagy követtessen bennünket? Kárt akar tenni bennünk? Meg akar félemlíteni? 
- kérdeztem. 
- Egy dologra a nyakamat teszem - válaszolta Marino a konyhából. - Chuck olyan emberekkel 
sz rte össze a levet, akik messze nem az  súlycsoportjában vannak. És nem babra megy a 
játék, komoly pénzekr l van szó. Gondoljon bele, hány tablettát hoznak be némelyik hullával. 
A rend rök ahány üveget találnak, mind be kell szolgáltatniuk. Gondoljon bele, mennyi 
fájdalomcsillapító meg a rosseb tudja, micsoda marad egy átlagos házipatikában. 
Visszajött a nappaliba, leült, és úgy fújt bele a csészébe, mintha attól tényleg rögtön meg is 
h lne a kávéja.

 

- Ezt adja hozzá a szekérderék egyéb szarhoz, amit szednek, illetve szedniük kéne, és mi az 
eredmény? - folytatta. - Az, hogy Chuckie gyerek csak azért melózik az intézetben, hogy 
gyógyszereket lopkodhasson. A fizetésre nincs is szüksége, nyilván ezért is végzi olyan tréül a 
munkáját az utóbbi néhány hónapban. 
- Több ezer dollár bevétele is lehet hetente - mondtam. 
- Doki, van bármi okunk feltételezni, hogy Chuck esetleg a többi intézettel is kapcsolatban 
van, ahol valakik ugyanezt elvégzik helyette? k begy jtik a tablettákat,

 

Chuck meg 
visszacsurgat nekik a pénzb l.

 

- Fogalmam sincs. 
- Négy körzeti intézet van összesen. Gy jtsd be a gyógyszert mindegyikben, és baromi nagyot 
kaszálhatsz - mondta Marino. - A rossebbe, ez a kis szarházi akár a szervezett b nözéssel is 
kapcsolatban állhat, még egy szorgos méhecske, aki hordja a virágport a kaptárba. Csak az a 
gond, hogy ez azért mégse egy délutáni bevásárlás a Wal-Mart-ban. Chuck abban a hitben 
van, hogy milyen egyszer bizniszelni ezzel az öltönyös pofával, vagy valami dögös kis 



tyúkkal. Ez a valaki meg továbbítja az árut az értékesítési láncban. Lehet, hogy végül 
fegyverekre cserélik, amik meg New Yorkban bukkannak fel. 
Vagy Miami-ben, gondoltam. 
- Hála Istennek, hogy figyelmeztetett bennünket, Rose - mondtam. - Ha valamit, hát azt 
tényleg nem akarnám, hogy bármi kikerüljön az intézetb l, és olyan emberek kezében kössön 
ki, akik nincsenek tekintettel másokra. 
- Arról nem is beszélve, hogy valószín leg Chuck napjai is meg vannak számlálva - szólalt 
meg Marino. - Az ilyen fickók általában nem élnek sokáig. 
Fölkelt, és átült a kanapé végébe, közelebb Rose-hoz. 
- Mondja csak, Rose - kezdte gyengéden. - Mib l gondolja, hogy amit az el bb elmondott 
nekünk, kapcsolatba hozható Kim Luong meggyilkolásával? 
Rose nagy leveg t vett, és lekapcsolta a lámpát maga mellett, mintha zavarná a fény. Annyira 
reszketett a keze, hogy amikor a bögréjéért nyúlt, kilöttyintett egy kis teát. Papírzsebkend vel 
felitatta a nedves foltot a köntösén. 
- Tegnap este az intézetb l jövet elhatároztam, hogy veszek egy kis teasüteményt meg ezt-azt 
- kezdte. A hangja megint megreszketett. 
- Tudja, hogy pontosan mikor volt ez? - kérdezte Marino. 
- Egész pontosan nem. Úgy tíz perccel hat el tt.

 

- Nézzük, jól értettem-e - mondta a jegyzetel Marino. - Maga megállt a Quik Carynél úgy hat 
körül. Zárva volt az üzlet? 
- Igen. Bosszantott is kicsit, mert elvileg hatig nem kéne bezárniuk. Csúnya gondolataim 
támadtak, és most már ezek miatt is furdal a lelkiismeret. Kim holtan fekszik odabent, én meg 
pufogok, mert nem tudok süteményt venni...! - hüppögte Rose. 
- Látott autókat a parkolóban? - kérdezte Marino. - Volt ott magán kívül még valaki? 
- Egy lélek sem - lehelte Rose. 
- Törje a fejét, Rose. Volt bármi, amit furcsának talált? 
- Ó, igen. Éppen erre akarok kilyukadni. Már a Libbie Avenue-ról láttam, hogy a bolt be van 
zárva, merthogy sötét volt odabent, úgyhogy bekanyarodtam a parkolóba, hogy megforduljak, 
és láttam a Zárva táblát az ajtón. Visszakanyarodtam a Libbie-re, és nem jutottam túl az ABC 
nagyáruházon, amikor hirtelen mögöttem termett egy autó, ami fényszóróval közlekedett. 
- Maga ekkor hazafelé tartott? - kérdeztem. 
- Igen. És igazán nem is gondoltam semmire, amíg be nem fordultam a Grove Streetre, és  is,  
de úgy ám, hogy teljesen rám akaszkodott, s majd' megvakított a francos fényszórójával. A 
szembejöv autók egyfolytában villogtak neki, hogy rá van kapcsolva a reflektora, ha esetleg 
nem tudná. De nyilván nagyon is készakarva csinálta. Ekkor kezdtem megrémülni. 
- Van valami ötlete, hogy milyen autó volt? Látott bel le bármit? - kérdezte Marino. 
- Gyakorlatilag elvakított a fényszórójával, és össze is voltam zavarodva. Eszembe jutott a 
házam el tt parkoló autó kedd este, amikor maga átjött hozzám - mondta nekem. - Meg 
amikor elmesélte, hogy magát is követték. És elkezdett Chuckon járni az agyam meg a 
kábítószereken, meg hogy milyen szörny séges emberek foglalkoznak ilyesmivel.

 

- Szóval ráfordult a Grove Streetre - terelte vissza Marino az eredeti mederbe. 
- Persze egyenest továbbhajtottam a házam el tt, és próbáltam kitalálni, hogyan rázhatnám le 
az illet t. És nem is tudom, hogyan jutott eszembe, de hirtelen átvágtam a bal sávba, és 
csináltam egy zsarukanyart. Aztán kimentem Three Choptig, ahol a Grove Street végz dik, és 
balra kanyarodtam. Az illet még mindig mögöttem. A következ jobb kanyar a klubházhoz 
vitt, be is kanyarodtam, és egyenest a bejárathoz hajtottam, ahol a portások vannak. Nem is 
kell mondanom, hogy akárki követett is, nyomtalanul felszívódott. 
- Ez piszok jó húzás volt magától - szólalt meg Marino. - Piszok jó. De miért nem telefonált a 
rend rségnek?

 



- Azzal nem mentem volna semmire. Nem hittek volna nekem, ráadásul nem is tudtam volna 
leírni a kocsit. 
- Engem azért felhívhatott volna - mondta Marino. 
- Tudom. 
- Ezután hová ment? - kérdeztem. 
- Ide. 
- Rose, maga megrémít engem - mondtam. - És ha az az alak lesben állt volna valahol? 
- Nem csámboroghattam kint egész éjjel, és hazafelé más útvonalat választottam. 
- Van rá tippje, hogy nagyjából mikor szívódott fel az ürge? - kérdezte Marino. 
- Úgy hat és negyed hét között. Magasságos ég. Egyszer en nem hiszem el, hogy amikor 
megálltam annál a boltnál, Kim odabent volt. És ha a gyilkos is ott volt mellette? Ó, ha 
tudtam volna. Egyfolytában az jár az eszemben, hogy fel kellett volna figyelnem valamire. 
Esetleg már akkor is, amikor kedd este ott jártam. 
- Nem kristálygömbös javasasszony maga, Rose, honnan tudott volna bármit - vigasztalta 
Marino. 
Rose reszketegen teleszívta a tüdejét leveg vel, és összébb húzta magán a köntöst.

 

- Sehogy se bírok felmelegedni - szólalt meg. - Olyan kedves lány volt ez a Kim. 
Megint elhallgatott, arcát szomorúság torzította el. Szeme elpárásodott, kibuggyantak a 
könnyei. 
- Soha nem volt durva senkihez, és olyan keményen dolgozott. Hogyan tehetett ilyet valaki! 
Kim ápolón akart lenni! Más emberek megsegítésével akarta tölteni az életét! Emlékszem, 
hogy aggódtam miatta, hogy kés estig egyedül van abban a boltban. Még eszembe is jutott 
kedden, amikor ott voltam, de nem szóltam egy szót sem! 
Megbicsakló hangja mintha meredek lépcs r l bukott volna alá. Odamentem hozzá, 
letérdeltem, magamhoz húztam. 
- Mint amikor Sassy nem érezte jól magát... olyan kedvetlen volt, én meg azt hittem, csak 
evett valamit, amit nem kellett volna... 
- Semmi baj, Rose. Minden rendben lesz - mondtam. 
- És kiderült, hogy összeszedett valahol egy üvegcserepet... Az én kis babucimnak bels 
vérzése volt... Én meg nem tettem semmit. 
- Nem tudta, Rose. Nem tudhatunk mindent. - Engem is markába kerített a szomorúság; 
- Ha legalább el bb állatorvoshoz vittem volna... Soha, de soha nem bocsátok meg magamnak 
ezért. Szegény kicsi kutyalány, raboskodott egy sz k ketrecbe zárva, szájkosarat tettek rá, és 
egy szörnyeteg megütötte valamivel, és eltört az orra neki... azon az istenverte agárfuttató 
pályán! És aztán még én is hagytam, hogy kínlódjon és meghaljon szegény! 
Úgy zokogott, mint aki a világban valaha elszenvedett összes veszteséget és kegyetlenséget 
siratja. Két tenyerem közé fogtam ökölbe szorított kezét. 
- Most maga figyeljen rám, Rose - mondtam. - Maga a poklok poklától mentette meg Sassyt 
és a többi kutyát is. Sassyért ugyanúgy nem tehetett volna semmi többet, mint ahogy akkor 
sem, amikor megállt, hogy süteményt vegyen a Quik Cary-ben. Kim halott volt. Órák óta 
halott volt már. 
- És a gyilkos? - sikoltott fel. - Mi van, ha a gyilkos még akkor is odabent van az üzletben, és 
kijön, amikor én megállok a kocsimmal? Most én is halott lennék, nem igaz? Lel , és kihajít 
valahol, mint egy zsák szemetet. Vagy esetleg velem is ocsmányságokat m velt volna.

 

Kimerülten lehunyta a szemét, könnyek lopóztak végig az arcán. Ahogy a dühödt vihar 
elvonult, egész testében elernyedt. Marino el rehajolt a kanapén, és megérintette a térdét.

 

- Segítenie kell nekünk - mondta. - Tudnunk kell, miért gondolja, hogy összefüggés van a 
gyilkosság és aközött, hogy követik. 
- Mi lenne, ha átjönne velem énhozzám? - szólaltam meg. 
Kitisztult a tekintete, kezdte visszanyerni az önuralmát. 



- Az a kocsi, ami éppen ott eredt a nyomomba, ahol Kimet meggyilkolták... Miért nem kezdett 
már jóval el bb követni? - mondta Rose. - És még mindig volt egy óra, másfél, miel tt a 
riasztó megszólalt. Nem gondolják, hogy elképeszt egybeesés?

 
- De - mondta Marino. - Viszont a zsarukarrierem tele volt ilyen véletlen egybeesésekkel. 
- Ostobán érzem magam - mondta Rose, és lenézett a kezére. 
- Mindannyian fáradtak vagyunk - szólaltam meg. - Rengeteg hely van a házamban... 
- Lekapjuk a tíz körmér l Chuckie gyereket a gyógyszerek miatt - mondta Marino. - Ebben 
nincs semmi ostobaság. 
- Itt maradok és lefekszem - szólalt meg Rose. 
Miközben lementünk a lépcs n és kiléptünk a parkolóba, továbbra is a Rose-tól hallottakat 
szortíroztam magamban. 
- Nézze - szólalt meg Marino, és kinyitotta a kocsiját. - Maga sokkal több id t töltött 
Chuckkal, mint én. Sokkal jobban ismeri, amiért csak sajnálni tudom. 
- És most azt akarja kérdezni t lem, hogy Chuck ült-e abban a bérelt autóban, ami követett 
bennünket - mondtam, ahogy Marino kitolatott, és ráfordult a Randy Travisre. - A válasz: 
nem. Chuck sunyi alak. Hazudik és lop, de a maga gerinctelen módján. Nagy adag arrogancia 
kell ahhoz, hogy valaki reflektort égetve, vakmer en ráakaszkodjon egy másik kocsira. Aki 
ilyet tesz, nagyon bízik magában. Nem fél, hogy elkapják, mert úgy gondolja, hogy  annál 
sokkal rafináltabb. 
- Tisztára, mint egy pszichopata profilja - jegyezte meg Marino. - Mindjárt rosszabbul érzem 
magam. A rohadt életbe. Nem akarom azt hinni, hogy a pasas, aki kinyírta Luongot, és aki 
magát meg Rose-t követi, ugyanaz az ürge. 
Az utak megint lefagytak, és a richmondi sof rök, az esztelenebbje, városszerte csúszkáltak és 
piruetteztek a jégen. Marino bekapcsolva tartotta az adó-vev jét, és figyelemmel kísérte a 
baleseteket. 
- Mikor akarja leadni a készüléket? - kérdeztem. 
- Majd ha kijönnek és megpróbálják elvenni t lem - felelte. - Egy nagy túróst adok le valamit 
is. 
- Ez ám a harci szellem. 
- Nagyjából az összes esetnél, amin dolgoztunk, ugyanaz a gubanc - szólalt meg. - Hogy 
sosem csak egy dolog történik egyszerre. Mire megoldunk egy esetet, a zsaruk annyi szart 
próbáltak összefüggésbe hozni egymással, hogy megírhatnánk bel le az áldozat életrajzát. Ha 
találunk is összefüggést, minden második esetben érdektelen. Mint a pasas, aki összebalhézott 
a feleségével. A n fortyogva kimegy az ajtón, a végén meg elrabolják egy bevásárlóközpont 
parkolójából, aztán meger szakolják és meggyilkolják. Nem attól történt, hogy a férje 
felhúzta. Nyilván amúgy is elment volna vásárolni. 
Rákanyarodott a behajtómra, és üresbe tette a kocsit. Ráfüggesztettem a tekintetemet. 
- Marino, honnan lesz pénze? 
- Nem gond. 
Tudtam, hogy nem mond igazat. 
- Egy ideig besegíthetne nálam mint helyszíni vizsgáló - mondtam. - Míg ez a felfüggesztési 
cirkusz véget nem ér. 
Nem szólt semmit. Amíg Bray ott lesz, a felfüggesztés nem ér véget. A fizetés nélküli 
felfüggesztés Bray eszköze volt arra, hogy lemondassa Marinót. Ha ez bekövetkezik, Al 
Carsonhoz hasonlóan Marino sem zavar több vizet. 
- Kétféleképpen szerz dhetünk egymással - mondtam tovább. - Eseti alapon, vagyis maga öt 
ven dollárt kap minden... 
Nagyot horkantott. - Ötven dollár, a pofám leszakad! 
- Vagy alkalmazhatom félállásban, és a végén meghirdetem a státust, és magának ugyanúgy 
pályázni kell rá, mint bárki másnak. 



- Ne tegyen tönkre. 
- Most mennyit keres? 
- Hatvankett körül, plusz járulékok - felelte. 
- A legtöbb, amit tehetek magáért, hogy P-14-es besorolást kap, az harmincórás munkahetet 
jelent, semmi járulék, évi harmincötezer dollár. 
- Hát ez nagyon jó. A legviccesebb, amit az utóbbi id ben hallottam.

 
- Plusz felvehetem koordinátornak és oktatónak az intézet helyszíni kivizsgálást végz 
részlegéhez. Ez még harmincötezer dollár. Vagyis összesen hetven. Járulék nyista. Ami azt 
illeti, lehet, hogy így még jobban is jár. 
Elgondolkodva szívta a füstöt. 
- Momentán nincs szükségem a segítségére - mondta durván. - Egyébként se életcélom, hogy 
orvosszakért k meg hullák között öregedjek meg.

 

Kikászálódtam a kocsijából. 
- Jó éjszakát - mondtam. 
Dühödten elrobogott, és tudtam, hogy igazából nem rám mérges. Marino dühös volt és 
csalódott. Önbecsülése és sebezhet sége nyitott könyv volt el ttem, márpedig  nem akart 
el ttem kitárulkozni. Ezzel együtt is fájt, amit mondott.

 

Székre terítettem a kabátom az el térben, és lehúztam a b rkeszty met. Betettem Beethoven 
"Eroica" szimfóniáját a CD-lejátszóba, és a vonósokkal együtt összekuszált idegeim is 
kezdték felvenni régi ritmusukat. Omlettet vacsoráztam, aztán ágyba bújtam egy könyvvel, de 
túl fáradt voltam az olvasáshoz. 
Égett a villany, amikor elaludtam, és a riasztóm fülsiketít lármájára riadtam fel. Kikaptam a 
Glockot a fiókból, és leküzdöttem a késztetést, hogy kikapcsoljam a rendszert. Ki nem 
állhattam azt a szörny csengés-bongást. De nem tudtam, hogy mi hozta m ködésbe. Néhány 
perccel kés bb megcsörrent a telefon.

 

- Vagyonvédelem... 
- Igen, igen - mondtam hangosan. - Fogalmam sincs, mit l kapcsolt be.

 

- Nálunk az ötös zónát mutatja - mondta a férfi. - A konyhából nyíló hátsó ajtót. 
- Nem tudom. 
- Akkor nyilván szeretné, ha átszólnánk a rend röknek.

 

- Azt hiszem, az lesz a legjobb - mondtam, mialatt a házamban folytatódott a légiriadó.   
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Feltételeztem, hogy valószín leg egy er s széllökés szólaltatta meg a riasztót, és percekkel 
kés bb ki is kapcsoltam, hogy halljam, amikor a rend rök megérkeznek. Ültem az ágyamon, 
vártam. Nem mentem végig a ház aprólékos átvizsgálásának rettegett rutinján, nem jártam be 
a szobákat és zuhanyozókat és félelmetes sötét helyeket. 
Ahogy füleltem, kezdtem ráébredni, mennyi hangja van a csendnek. Hallottam a szelet, a halk 
kattogást, amivel a számkijelz s

 

óra tárcsái elfordulnak, a meleg leveg áramlását, a tulajdon 
lélegzésemet. Autó fordult a behajtómra, és mire lóhalálában a bejárati ajtóhoz értem, az 
egyik rend r csengetés helyett már be is kopogtatott egy gumibottal vagy tomfával.

 

- Rend rség - jelentette be egy tréfát nem ismer n i hang.

 

Beengedtem ket. Ketten voltak, egy fiatal n és egy id sebb férfi. A n t a kit z je tanúsága 
szerint J. F. Butlernek hívták, és volt benne valami, ami különös hatást tett rám. 
- Az udvarra nyíló konyhaajtó riasztott be - mondtam nekik. - Nagyon köszönöm, hogy ilyen 
gyorsan kijöttek. 
- Egy nevet kérek - szólalt meg a jár rtárs, R. I. McElwayne.

 



Úgy viselkedett, mintha nem tudná, kit tisztelhet bennem, mintha csak egy középkorú hölgy 
volnék, aki szép házban lakik, olyan környéken, ahol ritkán van szükség a rend rségre.

 
- Kay Scarpetta. 
A férfi kissé távolságtartó viselkedése mindjárt oldódott valamelyest. - Nem is tudtam, hogy 
tényleg létezik - mondta. - Sokat hallottam magáról, de a hullaházban nem voltam soha, 
egyetlenegyszer sem a tizennyolc év alatt, hála az égnek. 
- De csak mert annak idején még nem kellett bemutató boncolásokra járni és megtanulni azt a 
rengeteg tudományos dolgot - csipkel dött Butler.

 

McElwayne próbált nem mosolyogni, közben kíváncsian méregette tekintetével a házamat. 
- Bármikor szívesen látom egy bemutató boncoláson, ha gondolja - mondtam. 
Butler figyelme ezerfelé irányult, egész teste riadókészültségben. t még nem tompította el 
pályafutása súlya, mint társát, aki pillanatnyilag leginkább csak a házammal és saját illusztris 
személyiségemmel foglalkozott. McElwayne valószín leg ezer autót is leállított már, és 
ugyanennyi hamis riasztásra kiment, és mindezért kevés fizetést és még kevesebb elismerést 
kapott. 
- Szeretnénk körülnézni - szólalt meg Butler, miközben kulcsra zártam a bejárati ajtót. - 
Idelent kezdenénk. 
- Kérem. Nézzenek be mindenhová, ahova csak akarnak. 
- Lesz szíves itt maradni - mondta Butler már a konyha felé tartva, és akkor villámcsapásként 
ötlött belém a felismerés. Készületlenül értek az érzések. 
A n Lucy-ra emlékeztetett. A szeme, egyenes orrnyerge, és ahogy gesztikulált. Lucy 
képtelen volt a keze mozgatása nélkül mozgatni az ajkát, mint aki nem is beszélget, hanem 
vezényel. Megálltam az el térben, és hallottam a két rend r lépteit a keményfa padlón, fojtott 
társalgásukat, az ajtók csukódását. Nem kapkodták el a feladatot, és úgy képzeltem, Butler az, 
akinek gondja van rá, hogy egyetlen akkora zug se maradjon ki, melyben egy ember 
elrejt zhetne.

 

Lejöttek a lépcs n és kimentek a fagyos éjszakába, er s elemlámpáik fénykévéje végigsöpört 
az ablakokon, sötétít kön. Ez eltartott újabb negyedóráig, és amikor kopogtak az ajtón, és 
visszajöttek a házba, betessékeltek a konyhába. McElwayne a kih lt, vörös kezét lehelgette, 
Butlernak valami fontos dolog járt a fejében. 
- Tisztában van vele, hogy a konyhaajtó tokja meg van sérülve? - kérdezte. 
Kinyitotta az ajtót az asztal mellett az ablaknál, ahol barátaimmal vagy egymagamban enni 
szoktam. Csíp s, hideg leveg áramlott be, ahogy közelebb léptem, hogy megnézzem, mir l 
van szó. Butler elemlámpájával a kis horpadásra világított az ajtófélfa élén. Úgy t nt, hogy 
valaki megpróbálta felfeszíteni az ajtót. 
- Elképzelhet , hogy már ott van egy ideje, csak maga nem vette észre - szólalt meg Butler. - 
Amikor kedden m ködésbe lépett a riasztója, nem néztük meg, mivelhogy akkor a garázsajtó 
zónájából jött a jelzés. 
- Kedden jelzett a riasztóm? - mondtam elképedve. - Én err l semmit nem tudok.

 

- Kimegyek a kocsihoz - mondta McElwayne a jár rtársának, és továbbra is a kezét dörgölve 
kiment a konyhából. - Rögtön jövök. 
- Én voltam szolgálatban napközben - magyarázta Butler. - A jelek szerint a házvezet n je 
hozta m ködésbe a riasztót, véletlenül.

 

Fel nem foghattam, hogyan hozhatta volna m ködésbe Marie a riasztót a garázsban, hacsak 
valami oknál fogva nem arra ment ki a házból, és túl sokáig figyelmen kívül hagyta a csipogó 
hangjelzést. 
- Rendesen meg volt kavarodva - folytatta Butler. - A kód is csak akkor jutott az eszébe, 
amikor már itt voltunk. 
- Mikor történt ez? - kérdeztem. 
- Pontban tizenegy órakor. 



Marino nem hallhatta a hívást az adó-vev jén, mert tizenegykor velem volt a boncteremben. 
Most eszembe jutott, hogy amikor aznap este hazaértem, ki volt kapcsolva a riasztó, eszembe 
jutottak a piszkos törülköz k és a félig kiporszívózott sz nyeg. Csak azt nem értettem, miért 
nem hagyott Marie legalább egy cédulát, hogy mi történt. 
- Nem volt okunk rá, hogy ezt az ajtót is ellen rizzük - mondta Butler. - Úgyhogy nem tudom 
megmondani, hogy kedden is ott volt-e rajta a feszegetés nyoma vagy sem. 
- Ha ott volt, ha nem - mondtam -, egyértelm , hogy valaki valamikor megpróbált bejutni a 
házba. 
- Három-húszas egység - szólalt meg Butler. - Tíz-öt bármelyik vagyonvédelmi nyomozónak. 
- Hét-kilencvenkettes egység - jött a válasz. 
- Ki tudna jönni egy betörési kísérlethez? - mondta Butler, és megadta a címemet. 
- Tíz-négy. Negyed óra múlva ott vagyok. 
Butler felállítva az asztalra tette az adó-vev t, és még egyszer szemügyre vette az ajtózárat. A 
fagyos légáram a padlóra dobott egy halom szalvétát, és bele-belekapott egy újság lapjaiba. 
- A kolléga Medow and Caryb l jön - mondta Butler, mintha ez olyasvalami volna, amit nem 
árt tudnom. - Ott van a körzet. 
Becsukta az ajtót. 
- Már nem a nyomozati részleghez tartoznak - mondta tovább, a reakcióimat figyelve. - 
Úgyhogy el is költöztek, most már az egyenruhás részleghez tartoznak. Ha jól sejtem, egy 
hónapja történt az átszervezés - tette hozzá, nekem pedig lassan leesett, hogy hová akar 
kilyukadni. 
- Eszerint a vagyonvédelmisek most Bray parancsnokhelyettes alá tartoznak - mondtam. 
Butler tétovázott, aztán ironikus mosoly kíséretében válaszolt: - Miért, ki nem? 
- Megkínálhatom egy csésze kávéval? 
- Az jólesne. De nem szeretnék kényelmetlenséget okozni. 
Kivettem egy zacskó kávét a fagyasztóból. Butler leült, és elkezdte kitölteni a jelentését, 
mialatt én bögréket és tejszínt és cukrot kerítettem, és diszpécserek és rend rök üzengettek 
egymásnak az éterben tízes kódokkal. Csengettek, beengedtem a vagyonvédelmis nyomozót. 
Nem ismertem. Úgy t nt, mintha senkit nem ismernék, mióta Bray munkájukat kiválóan 
ismer embereket távolított el pozícióikból. 
- Err l az ajtóról van szó? - kérdezte a nyomozó Butlert l.

 

- Igen. Hé, Johnny, nincs egy tolla, ami jobban ír, mint ez? 
Fejfájás püfölte bokszzsákként az agyamat. - Van egyáltalán tolla, ami m ködik is? 

 

Nem hittem el, hogy mi folyik a házamban. 
- Születési dátuma? - kérdezte t lem Mc-Elwayne. 
- Nem túl sok embernek van beriasztózva a garázsa - mondta Butler. - Véleményem szerint az 
érintkez k gyengébbek annál, mint amit egy szokványos ajtón találni. Könny fémajtó, nagy 
felület, elég egy er sebb széllökés, máris...

 

- Eddig sosem kapcsolt be a riasztó a garázsajtón a szél miatt - mondtam. 
- Ha maga betör volna, és gyanítaná, hogy a ház be van riasztózva - érvelt tovább Butler -, 
valószín leg maga sem gondolná, hogy a garázsajtó is rá van kötve a rendszerre. És hátha ott 
is van valami, amit érdemes ellopni. 
- Fényes nappal? - kérdeztem. 
A nyomozó az ajtófélfát ecsetelte be lenyomatporral, d lt a hideg leveg .

 

- Oké, lássuk csak, doktorn . - McElwayne még mindig a jelentésén dolgozott. - Az itthoni 
címe megvan, kell még az intézeté, és az otthoni és a munkahelyi telefonszámok. 
- Nagyon nem szeretném, ha a titkosított telefonszámom a sajtókosárban kötne ki - mondtam, 
az egyre fokozódó ellenérzéssel küzdve, melyet ez a betolakodás, jó szándékú vagy sem, 
váltott ki bel lem.

 



- Scarpetta doktorn , vettek magától ujjlenyomatot bármikor? - kérdezte a nyomozó, ecsetje 
megállt a leveg ben, az ajtón a fekete mágneses por mocska.

 
- Igen. Az irreleváns ujjnyomok kizárásához. 
- Gondoltam, hogy úgy lehetett. Szerintem az összes orvosszakért t l vehetnének, arra az 
esetre, ha összefogdosnának valamit, amit nem kellett volna - mondta. Nem szánta sértésnek, 
de az volt. 
- Érti, hogy mit mondok? - próbáltam rávenni McElwayne-t, hogy felnézzen rám és 
végighallgasson. - Nem akarom az újságban viszontlátni az adataimat. Nem akarom, hogy az 
összes újságíró és a jó ég tudja, ki más még az itthoni számomon hívogasson, és tudják az 
összes rovatot, lakcím, TAJ-szám, születési dátum, etnikai hovatartozás, nem, születési hely, 
magasság, testsúly, szeme színe, legközelebbi hozzátartozója. 
- Történt magával olyasmi mostanában, amir l tudnunk kellene? - Mialatt McElwayne tovább 
kérdezgetett, Butler odaadta a nyomozónak az ujjlenyomat levételéhez szükséges 
ragasztószalagot. 
- Szerda este követett egy autó - feleltem vonakodva. 
Az összes tekintet rám irányult. 
- Állítólag a titkárn met is követte valaki. Tegnap este.

 

McElwayne ezt is szóról szóra leírta. Megint csengettek, és Marinót láttam az Aiphone 
videomonitoron a h t melletti falon.

 

- És ezt se szeretném az újságban látni - figyelmeztettem ket, ahogy kisiettem a konyhából.

 

- Dehogyis, asszonyom, ez a jelentésem kiegészít részében lesz. Az nem kerülhet a 
sajtóanyagok közé - jött utánam Butler hangja. 
- Csináljon valamit, a hétszentségit - mondtam Marinónak, ahogy kinyitottam az ajtót. - 
Valaki próbál betörni az istenverte házamba, legközelebb pedig a magánéletemet fogják 
feldúlni. 
Marino rágógumin kér dzött, és olyan képpel nézett rám, mintha én lennék az, aki b nt 
követett el. 
- Rohadtul kedves volna magától, ha nekem is szólna, amikor valaki megpróbál betörni a 
házába, és nem az éterb l kéne megtudnom - mondta, és dühödt léptekkel a beszédhangok 
felé masírozott. 
Elegem volt az egészb l, és visszavonultam a dolgozószobába, hogy felhívjam Marie-t. Egy 
kisgyerek vette fel a telefont, aztán Marie szólt bele. 
- Most hallom, hogy bekapcsolt a riasztó, amikor kedden itt volt nálam - mondtam neki. 
- Annyira sajnálom, Mrs. Scarpetta - mondta b nbánó hangon. - Azt sem tudtam, mihez 
kapjak. Nem csináltam semmit, amit l bekapcsolhatott volna. Éppen porszívóztam, amikor 
megszólalt. Annyira megijedtem, hogy még a kódot is elfelejtettem. 
- Megértem, Marie - mondtam. - A riasztó engem is halálra rémít. Éppen ma este is 
bekapcsolt, úgyhogy pontosan tudom, mire gondol. De máskor azonnal tudnom kell az 
ilyesmir l.

 

- A rend rök nem hittek nekem. Láttam, hogy nem. Mondtam nekik, hogy nem jártam a 
garázsban, de láttam rajtuk, hogy... 
- Nincsen semmi baj - csitítottam. 
- Attól féltem, hogy rám tetszik majd haragudni, amiért a rend rök... hogy esetleg nem is 
akarja majd, hogy tovább dolgozzak magánál... Szólnom kellett volna. Máskor mindig szólni 
fogok. Ígérem. 
- Nincs mit l félnie. A rend rség nem fogja bántani ebben az országban. Itt nem úgy mennek 
a dolgok, mint ahonnan maga jött. És azt akarom, hogy legyen nagyon figyelmes, amikor a 
házamban van. Tartsa bekapcsolva a riasztót, és miel tt távozik, mindig ellen rizze, hogy 
tényleg be van kapcsolva. Nem vett észre valakit, vagy nem figyelt föl esetleg egy autóra 
bármi okból? 



- Arra emlékszem, hogy zuhogott az es , és nagyon hideg volt. Nem láttam senkit.

 
- Szóljon, amikor igen - mondtam.   
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A betörési kísérletr l felvett jelentés kiegészít része valahogy mégis a sajtókosárban landolt, 
még éppen jókor, hogy hír legyen bel le a szombat esti hatórás híradásokban. Az újságírók 
hívogatni kezdtek engem és Rose-t az otthoni számunkon, mindenki azt akarta tudni, hogyan 
követtek bennünket. 
Biztosra vettem, hogy Bray áll a mal r mögött. Kellemes kis szórakozás volt számára egy 
amúgy hideg, unalmas hétvégén. Az persze nem érdekelte, hogy hatvannégy éves titkárn m 
egyedül él egy olyan környéken, ahol nincs biztonsági szolgálat. 
Vasárnap kés délután ültem a nappalimban, a kandallóban égett a t z, és egy rég lejárt 
határidej cikken dolgoztam az egyik szaklapnak, de nem valami nagy kedvvel. Folytatódott a 
nyomorúságos id járás, elkószáltak a gondolataim. Mostanra Jo túl van

 

a betegfelvételen a 
Virginiai Orvosi Egyetem klinikáján, Lucy pedig megérkezett Washingtonba, gondoltam. 
Biztosra nem tudtam. Egyvalamiben viszont biztos voltam. Lucy dühös volt, és amikor 
unokahúgom dühös volt, megszakította velem a kapcsolatot. Ami hónapokig, de akár egy 
teljes évig is eltarthatott. 
Mindeddig sikerült megúsznom, hogy felhívjam anyámat vagy a húgomat, Dorothyt, ami 
talán szívtelennek t nhet t lem, de semmi szükségem nem volt még egy adag stresszre. 
Vasárnap kora este végül engedtem az elhatározásomból. Dorothy nem volt otthon. 
Következ ként anyámmal tettem próbát.

 

- Nem, Dorothy nincs itt - mondta anyám. - Richmondban van, és talán tudnál is róla, ha csak 
egyszer vennéd a fáradságot, hogy felhívd az anyádat vagy a testvéredet. Lucy lövöldözésbe 
keveredett, te pedig arra se vagy képes, hogy... 
- Dorothy Richmondban van? - hitetlenkedtem. 
- Mit vártál?  Lucy anyja.

 

- Szóval Lucy is Richmondban van? - Szikeként hasított belém a gondolat. 
- Ezért megy oda az anyja. Persze hogy Lucy Richmondban van. 
Nem tudom, miért lep dtem meg egyáltalán. Dorothy egy nárcisztikus tragika volt. Ha 
valahol drámát szimatolt, neki kellett játszania a f szerepet. Ha ehhez hirtelen fel kellett 
vállalnia az anya szerepét addig kutyába se vett gyermeke mellett, hát felvállalta. 
- Tegnap utazott el, és nem akart azzal vesz dni, hogy megkérdezze, alhat-e nálad, mivel te a 
jelek szerint fikarcnyit sem tör dsz a családoddal - mondta anyám. 
- Dorothy soha nem akar nálam megszállni. 
A húgom meglehet sen kedvelte a szállodai bárokat. Az én házamban nem lett volna módja 
férfiakkal megismerkedni, legalábbis olyanokkal nem, akiket hajlandó lettem volna 
megosztani vele. 
- Hol vett ki szobát? - kérdeztem. - Lucy is ugyanott szállt meg? 
- Senki nem hajlandó megmondani, csak megy a titkolózás, és itt vagyok én, Lucy 
nagyanyja... 
Nem bírtam tovább hallgatni. 
- Anya, mennem kell - mondtam. 
Gyakorlatilag anyámra csaptam a telefonkagylót, és felhívtam az otthoni számán dr. Graham 
Worth-t, az ortopédia tanszék rektorát. 
- Graham, muszáj hogy kihúzzon a pácból - mondtam neki. 
- Csak nem halott van az osztályomon? - kérdezte fanyar humorral. 



- Graham, tudja, hogy nem kérném a segítségét, ha nem valami nagyon fontosról van szó. 
A léha viccel dést csend váltotta fel.

 
- Van maguknál egy beteg álnéven, a kábítószer-hivataltól. Miami-ben l tték meg. Tudja, kire 
gondolok. 
Nem válaszolt. 
- Az unokahúgom, Lucy részt vett ugyanabban a lövöldözésben - mondtam tovább. 
- Tudok a lövöldözésr l - felelte Graham. - Tele voltak vele a hírm sorok.

 

- Én kértem Jo Sanders felettesét l, hogy szállítsák át Jót az egyetemi kórházba. Megígértem, 
hogy személyesen viselem gondját annak a lánynak, Graham. 
- Hallgasson ide, Kay - mondta. - Parancsba kaptam, hogy csak a közvetlen családtagjait 
engedhetem be hozzá, amúgy senki mást, semmilyen körülmények között. 
- Senki mást? - hüledeztem. - Még az unokahúgomat se? 
Hallgatott, aztán így szólt: - Fájó ilyet mondanom, de az unokahúgát különösen nem. 
- Miért? Ez nevetséges! 
- Nem én találtam ki. 
El tudtam képzelni, hogyan fogadja Lucy, hogy eltiltják a barátn je látogatásától.

 

- Jónak szilánkosra tört a bal combcsontja - magyarázta Graham. - Platinalemezt kellett 
beültetnünk. A beteg nyújtáson van, és morfiumot kap, Kay. Hol tudatánál van, hol nincs. 
Egyedül a szülei látogathatják. Arra se mernék megesküdni, tudja-e, hol van, vagy mi történt 
vele. 
- És a fejsérülése? - kérdeztem. 
- Az csak egy mélyre hatoló hámsérülés. 
- Lucy volt már ott egyáltalán? Lehet, hogy most is kint várakozik a szoba el tt? Valószín leg 
az anyja is vele van. 
- Volt bent még korábban. Egyedül - felelte dr. Worth. - Valamikor ma reggel. Kétlem, hogy 
még mindig ott volna. 
- Legalább azt tegye lehet vé, hogy beszéljek Jo szüleivel.

 

Nem válaszolt. 
- Graham? Néma csend. 
- Az isten szerelmére! A lányok munkatársak. Legjobb barátn k.

 

Néma csend. 
- Ott van még? 
- Igen. 
- A fenébe is, Graham, az a két lány szereti egymást. Jo talán azt se tudja, hogy Lucy életben 
van-e. 
- Jo nagyon is tisztában van azzal, hogy a maga unokahúgának kutya baja. Jo nem akarja látni 
- mondta Graham. 
Befejeztem a beszélgetést, és a készülékre bámultam. Valahol ebben az istenverte városban a 
húgom bejelentkezett egy szállodába, és  tudja, hogy hol van Lucy. Végigmentem a szakmai 
telefonkönyvben a szóba jöhet szállodákon, kezdve az Omnival és a Jeffersonnal. Egykett re 
kiderítettem, hogy Dorothy a város Shockshoe Slip nev történelmi negyedében épült 
Berkeleyben foglalt szobát. 
A szobájában lév telefont nem vette fel. Richmondban nem sok hely volt, ahol Dorothy 
vasárnap tivornyázhatott, úgyhogy kiviharzottam a házamból, és autóba vágtam magam. A 
szemhatárt felh k takarták, a Berkeley el tt parkoltató portásra bíztam a kocsimat, de ahogy 
besétáltam, rögtön tudtam, hogy Dorothy nem lesz ott. A kis, elegáns szállodának bens séges 
hangulatú, sötét bárja volt, magas támlájú, b rrel behúzott székekkel és halk szavú 
vendégkörrel. A fehér zakós pincér igen figyelmes volt, amikor odaléptem hozzá. 
- A húgomat keresem, nem tudom, járt-e itt - mondtam. Amikor leírtam neki Dorothy 
külsejét, a fejét rázta. 



Kisétáltam a szállodából, és a macskaköves úton át a Dohánygyárhoz indultam. A 
Dohánygyár egy régi dohányraktárból kialakított étterem volt, az átrium buja növényzete és 
egzotikus virágai között üveg és réz felvonó siklott föl-le szüntelen. Rögtön a bejárat mellett 
táncparkettes, él zenés bár m ködött, észre is vettem Dorothyt, öt férfival ült az egyik 
asztalnál. Amikor odamentem hozzájuk, látszott rajtam, hogy nem szórakozni jöttem. 
A közeli asztaloknál ül k abbahagyták a beszélgetést, minden szem rám szegez dött, mintha 
valami párbajh s volnék, aki éppen belökte a kocsma leng ajtaját.

 

- Elnézést - mondtam udvariasan a Dorothy balján ül férfinak. - Nem bánná, ha egy 
pillanatra leülnék ide? 
Bánta, de azért átadta a székét, és elballagott a bár felé. Dorothy többi asztaltársa 
kényelmetlenül fészkel dött a helyén.

 

- Azért jöttem, hogy magammal vigyelek - mondtam Dorothynak, aki szemlátomást jó ideje 
iszogatott. 
- Ni csak, ki van itt! - rikkantotta , és köszöntésre emelte a poharát. - A n vérkém! Engedjék 
meg, hogy bemutassam - mondta a társaságnak. 
- Maradj csendben, és figyelj rám - mondtam halkan. 
- Az én híres-nevezetes n vérem.

 

Dorothy mindig gonosz lett, amikor ivott. Nem forgott lassan a nyelve, nem ütközött neki 
tárgyaknak, viszont kacér viselkedésével szexuális nyomorba taszította a férfiakat, és csípett a 
nyelve, mint a csalán. Szégyelltem magam a viselkedése miatt, és ahogy öltözködött, ami 
id nként a saját stílusom tudatos paródiájának t nt.

 

Ezen az estén csinos sötétkék kiskosztümöt viselt, a testhezálló rózsaszín top a kosztümkabát 
alatt viszont a sejtetésnel lényegesen többet engedett láttatni mellbimbóiból. Dorothynak 
világéletében komplexusa volt a kis mellei miatt. Ha a férfiak kocsányon lógó szemmel 
bámulták, az valahogy megnyugtatta. 
- Dorothy - mondtam, és ahogy a füléhez hajoltam, majdnem rosszul lettem a parfümjét l -, 
velem kell jönnöd. Beszélnünk kell. 
- Tudják, ki ? - folytatta Dorothy, én meg majd' elsüllyedtem zavaromban. - Ennek a 
csodálatos Nemzetközösségnek a vezet igazságügyi orvosszakért je. El tudják ezt hinni? 
Van egy n vérem, aki hidegsebész.

 

- H ha, az biztos nagyon érdekes - szólalt meg az egyik férfi. 
- Mit hozhatok inni önnek? - mondta egy másik. - Mit gondol, mi az igazság a Ramsey 
ügyben? Gondolja, hogy a szül k csinálták?

 

- Szeretném, ha valaki bebizonyítaná, hogy tényleg Amelia Earhart csontjait találták meg. 
- Hol van a pincérn ?

 

Dorothy karjára tettem a kezemet, és felálltunk az asztaltól. Egyvalami feltétlenül igaz a 
húgommal kapcsolatban: túl büszke ahhoz, hogy úgy rendezzen jelenetet, hogy nem okos és 
vonzó n ként jön ki bel le. Kikísértem t a köd és az elsötétült ablakok lehangoló 
éjszakájába. 
- Nem megyek haza veled - jelentette ki, most, hogy a jelenetnek nem voltak fültanúi többé. - 
És engedd el a kurva karomat.  

a szálloda irányába húzott engem, én a kocsim felé t.

 

- Velem jössz, és együtt kitaláljuk, mi legyen Lucy-val. 
- Láttam t ma a kórházban - mondta. 
Betessékeltem az anyósülésre. 
- Rólad említést se tett - mondta az én végtelenül érzékeny lelk húgocskám.

 

Beszálltam, és lezártam az ajtókat. 
- Jo szülei nagyon édes emberek - tette hozzá, miközben elindultunk. - Nagyon 
meghökkentett, hogy fogalmuk sincs Jo és Lucy kapcsolatának valódi természetér l.

 

- Mit csináltál? Elmondtad nekik, Dorothy? 



- Nem mondtam el kerek perec, de azt hiszem, célzást tettem bizonyos dolgokra, mert 
feltételeztem, hogy tudják. Tudod, annyira furcsa ez a látkép, ha az ember Miami-hoz van 
szokva. 
Kedvem lett volna lekeverni neki egyet. 
- Na mindegy, miután beszélgettem kicsit Sandersékkel, rájöttem, hogy amolyan Jerry 
Falwell-féle emberek, s nem néznének jó szemmel egy leszboszi párkapcsolatra. 
- Nem bánnám, ha nem használnád ezt a szót. 
- Hát, ha egyszer azok. A harcos n k leszármazottai az égei-tengeri Leszbosz szigetér l, a 
török partvidék mentér l. A török n k olyan sz rösek. Észrevetted?

 

- A Szapphó név mond valamit? 
- Persze, egy híres költ - mondta Dorothy. 
- Egy leszboszi költ n , mivelhogy Leszboszon élt. Az egyik legnagyobb ókori lírikus.

 

- Ha. Hát azokban a testékszeres, vaskos jégkorongozókban nem sok költ i van, akiket én 
szoktam látni. És persze Sandersék nem jöttek el rögtön a farbával, nem mondták, hogy 
szerintük Jo és Lucy leszbikusok. Azzal érveltek, hogy Jo szörny traumán ment át, és ha 
találkozna Lucy-val, felélednének az emlékei. Hogy túl korai. Egészen megért k voltak a 
maguk kedves módján, és amikor megjelent Lucy, nagyon kedvesen és rokonszenvesen 
közölték vele a tényt. 
Áthajtottam a fizet kapun.

 

- Sajnos tudod, milyen Lucy. Letámadta ket. Kijelentette, hogy nem hisz nekik, és nagyon 
hangos lett és durva. k meg végtelenül türelmesek voltak, mondták, hogy majd imádkoznak 
érte, és aztán már csak azt vettem észre, hogy az egyik n vér távozásra szólítja fel Lucy-t. 
Kiviharzott a színr l - mondta Dorothy. Rám nézett, aztán hozzátette: - Persze, ha dühös rád, 
ha nem, téged meg fog keresni, ahogy mindig. 
- Hogyan tehettél vele ilyet? - kérdeztem. - Hogyan állhattál Jo és Lucy közé? Miféle ember 
vagy te? 
Dorothy meghökkent. Éreztem, hogy méltatlankodik. 
- Mindig is féltékeny voltál rám, mert neked nincs gyereked - vágta a fejemhez. 
Ahelyett hogy továbbmentem volna hazafelé, lekanyarodtam a Meadow Streetnél. 
- Miért is ne rendezhetnénk el egyszer és mindenkorra - mondta Dorothy és az alkohol. - Te 
nem vagy más, csak egy gép, egy komputer, a high-tech bigyók egyike, amikért annyira odáig 
vagy. És fel kell tennem a kérdést, vajon mi nem stimmel azzal az emberrel, aki önszántából 
minden idejét halottak közt tölti. Lefagyasztott, büdös, rothadó hullák között, akik életükben 
is alja népek voltak. 
Visszatértem a gyorsforgalmi útra, és újra a belváros felé tartottam. 
- Szemben velem. Én az emberi kapcsolatokban hiszek. Én kreatív elfoglaltságokkal töltöm az 
id met, gondolkodással és emberi kapcsolatokkal, és hiszem, hogy a testünk a templomunk, 
és hogy gondját kell viselnünk, és hogy büszkének kell lennünk rá. Nézz magadra. - Kis 
hatásszünetet tartott. - Bagózol, iszol, lefogadom, hogy még kondibérleted sincs. Ne kérdezd, 
miért nem vagy kövér és löttyedt, hacsak nem attól, hogy vagdosod azt a sok bordát, meg 
rohangálsz tetthelyr l tetthelyre, vagy egész nap talpalsz abban a rohadt hullaház ban. De a 
legrosszabb még hátravan. 
Odahajolt hozzám, vodkás lehelete kellemetlen kipárolgás volt. 
- Kapcsold be a biztonsági övedet, Dorothy - mondtam halkan. 
- Amit a lányommal csináltál. Az egyetlen gyermekemmel. Neked soha nem volt gyereked, 
mert annyira lefoglalt a munkád. Úgyhogy elvetted az enyémet. - Elárasztott alkoholb zös 
leheletével. - Soha nem lett volna szabad megengednem, hogy eljárjon hozzád. Hová is tettem 
az eszemet, amikor hagytam, hogy egész nyarakat töltsetek együtt? 
Színpadiasan a fejére tapasztotta két kezét. 



- Egyfolytában azzal a sok fegyveres, l szeres meg b nüldöz s szarral traktáltad! 
Számítógépes csodabogarat csináltál bel le tízéves korára, amikor egy kislánynak 
születésnapi partikra kell járnia meg póniháton lovagolni meg barátokat szerezni! 
Hagytam, hogy d ljön bel le a szó, az útra figyeltem.

 
- Aztán rászabadítottál egy nagydarab, ocsmány, tahó zsarut, és ismerjük el: Marino az 
egyetlen igazán közeli férfikapcsolat az életedben. Piszkosul remélem, hogy lefeküdni azért 
nem fekszel le egy ilyen disznóval. És bármennyire sajnálom is a Bentonnal történteket, meg 
kell mondanom neked, hogy az a pasas gyenge eresztés volt. Nem volt grafit a ceruzájában, 
de nem ám. 
Ha! Abban a kapcsolatban te voltál a férfi, Miss orvos-ügyvéd-indián nagyf nök Scarpetta! 
Mondtam már, és elmondom megint, hogy te nem vagy más, mint egy férfi, nagy dudákkal. 
Csak azért csapsz be mindenkit, mert annyira elegáns vagy a Ralph Lauren kosztümödben 
meg a csillogó-villogó autóddal. Kurvára szexinek képzeled magad azokkal a nagy dudáiddal, 
velem meg mindig azt éreztetted, hogy valami nem stimmel velem, és kigúnyoltál, amikor 
Mark Edent rendeltem meg azokat a többi holmikat. És emlékszel, mit mondott anya? Adott 
nekem egy fényképet egy sz rös férfikézr l, és azt mondta: "Ez az, amit l a melled nagyra 
n ."

 

- Részeg vagy - mondtam. 
- Tinédzserek voltunk, és te kigúnyoltál engem! 
- Soha nem gúnyoltalak ki. 
- Azt éreztetted velem, hogy buta vagyok és csúnya. Neked meg ott volt a sz ke hajad meg a 
melled, és az összes fiú terólad beszélt. Pláne, hogy olyan okos is voltál. Ó, te mindig olyan 
kurva okosnak hitted magad, én meg semmiben nem voltam jó, kivéve az irodalmat. 
- Fejezd be, Dorothy. 
- De engem nem csapsz be, de nem ám. 
Széles mozdulatokkal a fejét rázta, és az ujját billegtette az orrom el tt.

 

- Ó, nem. Engem nem tudsz becsapni. Én mindig is sejtettem, mi az igazság veled 
kapcsolatban. 
Közben leparkoltam a Berkeley Hotel el tt, de Dorothynak el se jutott a tudatáig. Kiabált, az 
arcán könnyek csorogtak. 
- Titokban te is tökös leszbi vagy - mondta gy lölködve. - És a lányomból is azt csináltál! És 
most majdnem lel tték, és nagy ívben szarik az anyjára!

 

- Mi lenne, ha bemennél a szállodádba, és aludnál egy kicsit? - szólaltam meg. 
Megtörölte a szemét, és kinézett az ablakon. Úgy meglep dött a szálloda láttán, mintha az 
valami rhajó volna, ami csendben leszállt mellettünk.

 

- Nem doblak ki az út mentén, Dorothy. De azt hiszem, jelen pillanatban jobb, ha nem 
vagyunk együtt. 
Szipogott, dühe megfakult, mint t zijáték az éjszakában.

 

- Felkísérlek a szobádba - mondtam. 
A fejét rázta, keze mozdulatlanul hevert az ölében, elszontyolodott arcán könnyek peregtek. 
- Lucy látni se akart engem - mondta leheletnyi hangon. - Abban a pillanatban, hogy kiléptem 
a liftb l abban a kórházban, úgy elfancsalodott az arca, mint aki vackorba harapott.

 

Kisebb társaság jött ki a Dohánygyár ajtaján. Felismertem a férfiakat, akik korábban Dorothy 
asztalánál ültek. Ingatag volt a járásuk, és túl harsányan nevettek. 
- Lucy világéletében olyan akart lenni, mint te, Kay. Van róla fogalmad, milyen érzés ez 
nekem? - zokogta Dorothy. - Én is valaki vagyok. Miért nem olyan akar lenni, mint én? 
Hirtelen odafordult hozzám, és átölelt. Rázkódva zokogott a vállamon. Szeretni akartam t. 
De nem szerettem. Soha nem is szerettem. 
- Azt akarom, hogy értem is rajongjon! - kiáltotta Dorothy, akit elragadtak az érzelmei és az 
alkohol, meg tulajdon drámafügg sége. - Azt akarom, hogy engem is csodáljon! Azt akarom, 



hogy rólam is úgy áradozzon, mint terólad! Azt akarom, hogy azt higgye, briliáns vagyok és 
er s, és hogy mindenki megfordul és rám néz, amikor belépek valahová. Azt akarom, hogy 
rólam is mindazokat a dolgokat gondolja és mondja, amiket rólad! Azt akarom, hogy t lem 
kérjen tanácsot, és hogy olyan akarjon lenni, mint én. 
Sebességbe tettem a kocsit, és a szálloda bejáratához gurultam. 
- Dorothy - szólaltam meg -, a legönz bb ember vagy, akit valaha láttam.
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Mire hazaértem, majdnem kilenc óra volt, és azon aggódtam, hogy mégis inkább haza kellett 
volna hoznom magammal Dorothyt, ahelyett hogy kitettem a szállodánál. Egyáltalán nem 
lettem volna meglepve, ha egyenest visszamegy a bárba az utca túloldalán. Biztos maradt még 
néhány facér férfi, akiket elszórakoztathat. 
Visszahallgattam az üzeneteimet, dühösen, mert aki csak hívott, mind letette. Hét ilyen hívás 
volt, a rögzít mindannyiszor ismeretlen szám-ot jelzett. Az újságírók nem szerettek üzenetet 
hagyni, még az intézetben sem, mert így lehet séget adtak volna arra, hogy ne hívjam vissza 

ket. Autóajtó csapódását hallottam a behajtómról, és már majdnem azt hittem, hogy Dorothy 
az, de amikor kinéztem, Lucy állt az ajtóm el tt, és egy sárga taxi hajtott el éppen.

 

Egyetlen kis b rönd volt nála meg egy reklámszatyor, és mindkett t ledobta az el térben, és 
meg sem ölelt, csak belökte az ajtót. A bal arca egyetlen sötétlila zúzódás volt, és néhány 
kisebb már sárgulni kezdett a széleken. Elég ilyen sérülést láttam, hogy tudjam, ököllel 
ütötték meg. 
- Gy lölöm - mondta, és olyan gyilkos tekintettel nézett rám, mintha err l is én tehetnék. - Ki 
mondta neki, hogy idejöjjön? Te voltál? 
- Tudod, hogy soha nem tennék ilyet - mondtam. - Gyere. Beszélgessünk. Annyi minden 
megbeszélnivalónk van. Úristen, már azt hittem, sosem látlak többé. 
Leültettem a kandalló elé, dobtam a t zre. Szörnyen nézett ki. Karikás volt a szeme, lógott 
rajta a farmer és a pulóver, gesztenyebarna haja az arcában. Feltámasztotta egyik lábát a 
kávézóasztalomra. Tép zár reccsent, ahogy levette a bokatokot s vele a pisztolyt. 
- Hát semmi innivaló nincs ebben a házban? - kérdezte. - Kis bourbon vagy valami. Nem 
ment a f tés abban a rohadt taxiban, és az ablak se záródott rendesen. Megfagytam. Nézd meg 
a kezemet. 
Odatartotta elém. Kékek voltak a körmei. A tenyerem közé szorítottam a két kezét. Közelebb 
húzódtam hozzá a kanapén, és megint átöleltem. Kilógtak a csontjai. 
- Hát azzal a sok izommal mi történt? - Próbáltam viccesre fogni. 
- Alig eszem mostanában. 
- Nem adnak enni Miami-ben? 
El nem mosolyodott volna. 
- Miért kellett anyának eljönnie? Miért nem képes békén hagyni? Egész életemben mást se 
csinált, csak mutogatta nekem a pasijait - mondta. - Parádézott körülötte a sok nyáladzó hím, 
nekem meg nem volt senkim. A fenébe, k is egy senkit ugráltak körül, csak nem tudtak róla. 
- Neked mindig ott voltam én. 
Kilökte szeméb l a haját, és mintha meg sem hallott volna.

 

- Tudod, mit m velt a kórházban?

 

- Honnan tudta, hogy hol talál meg téged? - Muszáj volt el ször erre a kérdésre választ 
kapnom, és Lucy tudta, miért kérdezem. 
- Onnan, hogy  az én édes szül anyám - mondta finomkodó gúnnyal. - Úgyhogy szerepel a 
neve különböz adatlapokon, ha tetszik ez nekem, ha nem, és persze tudja, hogy ki az a Jo. 



Úgyhogy anyuci lenyomozza Jo szüleit itt Richmondban, és mindent kiszimatol, merthogy 
olyan jól tudja manipulálni az embereket, és mindig mindenki olyan csodálatosnak hiszi. 
Sandersék elmondják neki, melyik szobában fekszik Jo, anyám meg ma reggel felbukkan a 
kórházban. Fogalmam se volt róla, hogy ott van, csak amikor ott üldögéltem a váróban,  meg 
besétált a maga primadonnás módján. Lucy összezárta-kinyitotta az öklét, mintha 
elgémberedtek volna az ujjai. 
- És tudod mit? - folytatta. - Anyám el adja az együttérz lelket Sanderséknek. Kávét hoz 
nekik, szendvicseket, megosztja velük kis életbölcsességeit. És csak beszélnek és beszélnek, 
én meg úgy ülök ott, mint aki nem is létezik, és aztán anyám odajön, és megveregeti a 
kezemet, és közli, hogy Jo ma nem fogad látogatókat. Kérdezem t le, ki a fene , hogy ezt 
mondja nekem. Azt mondja, Sandersék akarták, hogy  közölje velem, mert nem akartak 
belegázolni az érzéseimbe. Úgyhogy végül eljöttem a picsába. Azon se csodálkoznék, ha 
anyám azóta is ott lenne. 
- Nincs - mondtam. 
Lucy felállt, és megbökött egy fahasábot a piszkavassal. Szikrák rajzottak el , mintegy 
tiltakozásképpen. 
- Túl messzire ment. Most megcsinálta. 
- Ne beszéljünk anyádról. Én rólad akarok beszélgetni. Mondd el, mi történt Miami-ben. 
Lucy leült a sz nyegre, és a kanapénak támaszkodva révedt a t zbe. Felkeltem, a 
bárszekrényhez mentem, töltöttem neki egy whiskyt. 
- Kay néni, látnom kell Jót. 
Átadtam Lucy-nak az italt, és visszaültem a kanapéra. Amikor megmasszíroztam a vállát, 
kezdett ellazulni, a hangja álmos lett. 
- Jo odabent van, és nem tudja, hogy várom. Lehet, hogy azt hiszi, magasról tojok az egészre. 
- Ugyan mi a csodáért hinne ilyet, Lucy? Nem válaszolt, úgy t nt, teljesen lekötik a lángok és 
a füst. Kortyolt az italából. 
- Amikor mentünk a találkozóra a kis dögös tizenkét hengeres Mercedesemmel - szólalt meg 
távoli hangon -, Jónak rossz érzése volt, és ezt el is mondta nekem. Mondtam neki, hogy 
teljesen normális, ha rossz érzésed van, amikor rosszfiúkra készülsz lecsapni. Még 
viccel dtem is vele ezen.

 

Elhallgatott, úgy bámulta a lángokat, mint aki valami egészen mást lát. 
- Odaérünk a lakáshoz, amit ezek a Százhatvanötös rohadékok a találkáikhoz használnak - 
folytatta -, és Jo megy be els nek. Hatan vannak bent három helyett. Rögtön tudjuk, hogy 
megvezettek bennünket, és azt is tudom, hogy mit fognak csinálni. Egyikük elkapja Jót, és 
pisztolyt nyom a fejéhez, hogy kiszedje bel le, hol van az a hely a Fisher-szigeten, amit 
berendeztünk a végjátékhoz. 
Nagy leveg t vett, és elhallgatott, mintha képtelen volna folytatni. Kortyolt a whiskyb l.

 

- Atyavilág, ez mi? Már az illatától fejre állok. 
- Hatvanszázalékos Booker's. Nem akarlak leitatni, de most éppen nem is lenne rossz, ha 
kiütnéd magad valamivel. Maradj itt nálam egy darabig - mondtam. 
- A kábszeresek meg a bevetési egység mindent jól csinált - szólalt meg. 
- Az ilyesmit nem lehet kivédeni, Lucy - mondtam. 
- Annyira gyorsan kellett gondolkodnom. Az egyetlen dolog, ami eszembe jutott, hogy 
megjátszom, mintha nem érdekelne, hogy szétlövik Jo fejét vagy sem. Itt a barátn m, fegyvert 
tartanak a fejéhez, én meg elkezdek h zöngeni, hogy mennyire ki vagyok rá akadva. Erre nem 
számítottak. 
Megint kortyolt a whiskyb l. Az alkohol gyorsan megtette hatását.

 

- Odaballagtam ehhez a marokkói seggfejhez, akinél a pisztoly volt, és elkezdtem mondani 
bele a képébe, hogy gyerünk, nyírd csak ki, hogy úgyis csak egy hülye picsa, és hogy 



mennyire unom, hogy mindig csak a baj van vele. Viszont ha pont most hazavágja, jól kicsesz 
magával is meg mindenki mással. 
Lucy tágra nyílt, rezzenéstelen szemmel bámult a t zbe, mintha megint befelé mozizna. 
- Mondom neki, Azt hiszed, nem vártam, hogy kihasználtok minket és aztán ezt csináljátok? 
Azt hiszed, hülye vagyok? Hát tudod mit? Elfelejtettem szólni nektek, de Mr. Tortora elvárja 
a társaságunkat pontosan - az órámra nézek -, pontosan egy óra és tizenhat perc múlva. 
Gondoltam, hogy klassz volna, ha elszórakoztatnánk, miel tt ti, mocsadékok megjelentek és 
szarrá lövitek t, és leléptek a fegyvereivel, a pénzével meg a kibaszott kokainjával. Mi lesz, 
ha nem jelentkezünk? Nem gondolod, hogy ideges lesz, csórikám? 
Képtelen voltam levenni Lucy-ról a tekintetem. Képek röppentek elém mindenfel l. 
Elképzeltem, amint ezt a veszélyes szerepet játssza, és láttam katonai gyakorlóban a 
t zeseteknél, a helikopter botkormányánál és számítógép-programozóként. Megjelent el ttem 
mint az a kiborító, kezelhetetlen gyerek, akit gyakorlatilag én neveltem fel. Marinónak igaza 
volt. Lucy úgy gondolta, rengeteg bizonyítani valója van. Els ösztöne mindig a harc volt.

 

- Úgy néztem, nem igazán hittek nekem - mondta Lucy. - Úgyhogy odafordultam Jóhoz. Soha 
nem felejtem el, hogyan nézett rám a pisztoly csövével a halántékánál. A tekintete... - 
Elhallgatott. - A tekintete végtelenül nyugodt, ahogy rám néz, mert... 
Megreszketett a hangja. 
- Mert így akarja tudatni velem, hogy szeret... - Lucy-t sírás fojtogatja. - Hogy szeret! Azért 
akarja tudatni velem, mert azt hiszi, hogy... - A hangja felívelt és elhallgatott. - Azt hiszi, 
hogy meg fogunk halni. És ez az, amikor üvöltözni kezdek vele. Hülye kurvának nevezem, és 
akkora pofont kenek le neki, hogy belezsibbad a kezem.  meg csak néz rám, mintha rajtam 
kívül nem is létezne más, folyik a vér az orrából és a szája sarkából, piros patak végig az 
arcán, csöpög le az álláról. Még csak nem is sírt. Kiesett a történetb l, elvesztette

 

a szerepét, 
mindent, az utolsó rohadt cselekvési tervig, amire kiképezték. Elkapom, földhöz teremtem, és 
ráugrok, ütöm-vágom, káromkodva és kiabálva. 
Megtörölte a szemét, és egyenesen maga elé bámult. 
- És ami a legszörny bb, Kay néni, hogy részben igaz is. Annyira dühös vagyok rá, amiért 
képes lenne cserbenhagyni, csak így feladni. Képes lett volna egyszer en feladni és meghalni, 
az istenit! 
- Mint Benton - mondtam csendesen. 
Lucy megtörölte arcát az ingében. Mintha nem is hallotta volna, mit mondtam. 
- Rohadtul unom, hogy az emberek egyszer en feladják, én meg ott maradok egyedül - 
mondta megtört hangon. - Nekem szükségem volna rájuk, k meg feladják, a rohadt életbe!

 

- Benton nem adta fel, Lucy. 
- Egyre csak káromkodom Jóra, kiabálok és csépelem, és ahogy ott lovagolok rajta, 
kijelentem, hogy meg fogom ölni, és a hajánál fogva rángatom a fejét. Ett l felébred, talán 
kicsit be is pöccen, és kezd ellenállni. Kubai picsának nevez, vért köp az arcomba és megüt, 
és ekkorra az összes pasas röhög meg füttyög meg a gatyáját markolássza a lába között... 
- Lucy újabb nagy lélegzetet vett, és lehunyta a szemét, alig bírt felülni. A lábamnak 
támaszkodott, gyönyör , er s arcán a t z fénye játszadozott.

 

- Jo elkezd istenigazából dulakodni. A térdemmel úgy szorítom az oldalát, hogy csodálom, 
hogy nem törtem el egy bordáját sem, és miközben így gyepáljuk egymást, széttépem az 
ingét, amit l végképp beindulnak a pasasok, és nem látják, hogy el kapom a pisztolyomat a 
bokatokból. Elkezdek tüzelni. Csak tüzelek. T z. T z. T z. T z... - Elvékonyodott a hangja. 
Föléje hajoltam és átöleltem. 
- Tudod? Egy ilyen b szárú farmer van rajtam, hogy elrejtse a Sigemet. Azt mondják, 
tizenegy lövést adtam le. Nem is emlékszem, mikor pottyantottam ki az üres tárat és 
csúsztattam be a telit. Visszateszem a tokjába. Ügynökök nyüzsögnek mindenütt, és valahogy 
kivonszolom Jót az ajtón. És d l a vér a fejéb l.

 



Lucy alsó ajka megreszketett, ahogy folytatni próbálta, a hangja távoli. Már nem volt itt. Ott 
volt, és újra átélte az egészet. 
- T z. T z.

 
T z. Jo vére a kezemen.

 
Hangja Istenhez szárnyalt. 
- Csak ütöttem és ütöttem. Még mindig érzem, hogy csípte az arca a tenyeremet. 
Úgy meredt a kezére, mintha legszívesebben halálbüntetést róna ki rá. 
- Éreztem. Hogy milyen puha a b re. És vérzett. Miattam

 
vérzett. A b r, amit simogattam és 

szerettem. Vért fakasztottam bel le. Aztán fegyverek, fegyverek, fegyverek, és füst és 
csengés a fülemben, és amikor ilyesmi történik, az egész egyetlen villanás. El se kezd dött, 
már vége is van. Tudtam, hogy Jo halott. 
Lehorgasztott fejjel csendesen pityergett, én meg a haját simogattam. 
- Megmentetted az életét. És a sajátodat is - szólaltam meg végül. - Jo tudja, mit tettél, és 
hogy miért tetted, Lucy. Ezek után csak még jobban kell szeretnie téged. 
- Most tényleg benne vagyok a pácban, Kay néni - mondta. 
- H s vagy. Az bizony, h s.

 

- Nem. Te ezt nem érted. Nem számít, hogy jogos volt-e a fegyverhasználat. Az se számít, ha 
kitüntetnek érte. 
Felült, talpra kászálódott. Ahogy mereven lenézett rám, vereséget láttam a szemében, és egy 
másik érzést, amit nem tudtam azonosítani. Talán szomorúságot. Amikor Bentont megölték, 
semmilyen jelét nem adta szomorúságnak. Csak dühöt láttam a tekintetében. 
- A golyó, amit Jo lábából kivettek? Speciális acélköpenyes, homorú hegy Hornady. 
Kilencven gránumos. Ami a pisztolyomban volt. 
Nem tudtam, mit mondhatnék. 
- Jót én l ttem meg, Kay néni.

 

- Még ha te l tted is meg...

 

- Mi lesz, ha soha nem áll lábra többé...? Mi lesz, ha miattam leszerelik a rendvédelemt l?

 

- Helikopterekb l nem ugrál ki egyhamar - mondtam. - De nem lesz semmi baja. 
- És ha maradandó károsodást okoztam az arcán a kibaszott öklömmel? 
- Lucy, figyelj rám - mondtam. - Megmentetted az életét. Ha ehhez meg kellett ölnöd két 
embert, hát legyen. Nem volt választásod. Nem jókedvedben tetted. 
- Nem a fenét nem - szólalt meg. - Legszívesebben mindet kinyírtam volna. 
- Ezt nem mondod komolyan. 
- Lehet, hogy beállok zsoldosnak - kesergett. - Gyilkosokat, er szaktev ket, autótolvajokat, 
pedofileket, kábítószer-dílereket akar kinyíratni? Hívja az egy-nyolcszáz-L-U-C-Y-t. 
- Öldökléssel nem hozhatod vissza Bentont. 
Mintha nem is hallotta volna a hangom. 
- Benton sem akarná, hogy így érezd magad - mondtam. 
Megcsörrent a telefon. 
- Benton nem hagyott cserben téged, Lucy. Ne légy dühös rá, csak mert meghalt. 
A telefon harmadszor is kicsengett, és Lucy nem bírta tovább. Felkapta a kagylót, 
tekintetében leplezetlen reménykedés és félelem. Nem vitt rá a lélek, hogy közöljem vele a 
Worth doktortól hallottakat. Nem ez volt a megfelel alkalom.

 

- Hogyne, tartsa a vonalat - mondta Lucy, és csalódottság és újabb fájdalom ült ki az arcára, 
miközben átadta a telefont. 
- Igen - szóltam bele vonakodva. 
- Dr. Kay Scarpettával beszélek? - kérdezte egy ismeretlen férfihang. 
- Ott ki beszél? 
- Fontos meggy z dnöm a kilétér l. - Amerikai akcentus volt. 
- Ha még egy újságíró... 
- Adok magának egy telefonszámot. 



- Én meg teszek magának egy ígéretet - mondtam. - Megmondja, hogy ki maga, vagy 
leteszem a kagylót. 
- Hadd adjam meg ezt a számot - és már diktálta is, miel tt visszautasíthattam volna.

 
A számban felismertem a francia országkódot. 
- Franciaországban hajnali három óra van - mondtam, mintha  nem tudta volna.

 
- Nem számít, mennyi az id . Információt kaptunk magától, amit átfuttattunk a számítógépes 
rendszerünkön. 
- T lem ugyan nem.

 

- Abban az értelemben tényleg nem, hogy nem saját kez leg gépelte be a számítógépbe, 
Scarpetta doktorn .

 

A hangja bariton volt és sima, mint valami nemes, polírozott fa. 
- A lyoni nagykövetségr l beszélek - közölte. - Hívja fel a számot, amit megadtam, és 
legalább hallgassa meg az üzenetrögzít nket.

 

- Mi értelme, hogy... 
- Legyen szíves. 
Letettem, és amikor megpróbáltam, egy er s francia akcentusú n i hang azt mondta 
felvételr l: "Bonjour, hello", majd megadta a követség nyitvatartási idejét mindkét nyelven. 
Bepötyögtem a férfitól kapott mellék számát, és újra t hallottam a vonalban.

 

- Bonjour, hello? És ebb l tudnom kellene, hogy ki maga? - mondtam. - Abból, amit én tudok, 
egy étteremnek is telefonálhattam. 
- Kérem, faxolja át a fejléces levélpapírját. Ha azt látom, ki fogom elégíteni a kíváncsiságát. 
Megadta a számot. Mondtam, hogy tartsa a vonalat, és bementem a dolgozószobámba. Míg 
átfaxoltam a fejléces levélpapírom, Lucy továbbra is a kandalló el tt ült enervált arccal, a 
könyöke a térdén, álla a tenyerébe támasztva. 
- Jay Talley vagyok, az ADTI összeköt je az Interpolnál - mondta a férfi, amikor 
visszakapcsoltam hozzá. - Azonnal át kell jönniük ide hozzánk. Magának és Marino 
kapitánynak. 
- Nem értem - mondtam. - Ott van maguknál a jelentésem. Ahhoz most sem tudok hozzátenni 
semmi újat. 
- Nem hívnánk, ha nem volna fontos. 
- Marinónak nincs is útlevele - mondtam. 
- Marino kapitány három évvel ezel tt a Bahamákon járt.

 

El is felejtettem, hogy Marino háromnapos hajókázásra vitte számos rosszul kiválasztott 
n ismer sének egyikét. A kapcsolatuk sem tartott sokkal tovább.

 

- Nem érdekel, milyen fontos - mondtam. - Kizárt dolog, hogy repül re szálljak és átrepüljek 
Franciaországba, mikor azt se tudom... 
- Tartsa egy másodpercig - szakított félbe udvariasan, de tekintélyt parancsolóan. - Lord 
szenátor? Ott van, uram? 
- Itt vagyok. 
- Frank? - hüledeztem. - Honnan beszélsz? Te is Franciaországban vagy? 
Elt n dtem, vajon mióta van vonalban, és hallgatja a beszélgetést. 
- Figyelj most, Kay. Fontos dologról van szó - mondta Lord szenátor olyan hangon, amely 
eszembe juttatta, kicsoda is . - Indulj el, de most azonnal. Szükségünk van a segítségedre. 
- Szükségünk? 
Aztán megszólalt Talley: - Fél ötre a millionaire-i magánreptéren kellene lenniük. Ez hajnali 
fél öt, ottani id szerint. Sz k hat óra múlva.

 

- Nem hagyhatok itt csapot-papot - kezdtem mondani, ahogy Lucy megjelent az ajtóban. 
- Ne késsenek. New Yorkból fél kilenckor indul a csatlakozásuk - mondta Talley. 
Azt hittem, Lord szenátor már letette, hirtelen mégis az  hangját hallottam.

 

- Köszönöm, Talley ügynök - mondta. - Hadd beszéljek most már én a hölggyel. 



Hallottam, ahogy Talley kiszáll a vonalból. 
- Tudni akarom, hogy állnak a dolgaid, Kay - mondta barátom, a szenátor. 
- Fogalmam sincs. 
- Gondodat viselem - folytatta Frank. - Nem hagyom, hogy bármi történjék veled. Csak bízzál 
bennem. Most pedig mesélj, hogy érzed magad. 
- Leszámítva, hogy átráncigáltak Franciaországba, és hamarosan kitesznek az állásomból, 
plusz... - Kezdtem volna mondani, hogy mi történt Lucy-val, de ott állt mellettem. 
- Minden rendben lesz - mondta Lord szenátor. 
- Csak tudnám, mi az a minden - feleltem. 
- Bízzál bennem. 
Mindig is bíztam. 
- Olyan dolgokra fognak megkérni, melyek ellenérzést keltenek benned. Rémiszt dolgokra.

 

- Nem vagyok ijed s fajta, Frank - mondtam.   
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Marino értem jött háromnegyed négyre. A szívtelenül korai óra az átvirrasztott kórházi 
ügyeleteket juttatta eszembe, amikor pályafutásom korai szakaszában én láttam el azokat az 
eseteket, melyekt l mindenki más ódzkodott.

 

- Most már tudja, milyen érzés éjszakásnak lenni - jegyezte meg Marino, miközben az utak 
jegét hasítottuk. 
- Nem mintha amúgy nem tudnám betéve - feleltem. 
- Ja, csak az a különbség, hogy maga nem muszájból csinálja. Mást is kiküldhetne a 
helyszínekre, és maradhatna otthon. Maga a f nök.

 

- Mindig faképnél hagyom Lucy-t, amikor szüksége volna rám, Marino. 
- Én mondom magának, doki, Lucy megérti. Nemsokára úgyis Washingtonba megy, 
vizsgálóbizottságozni. 
Marinónak nem beszéltem Dorothy látogatásáról. Csak felhúzta volna magát, akkor meg 
minek. 
- Maga tanít az orvosi egyetemen. Úgy értem, igazi orvos meg minden. 
- Köszönöm. 
- Nem dumálhatna a kórházigazgatóval vagy valami? - mondta az öngyújtóját nyomkodva. - 
Nem tudná elintézni, hogy Lucy bemehessen oda? 
- Mindaddig, amíg Jo nem képes önálló döntéseket hozni, a családja szabályozza, hogy ki 
látogathatja meg és ki nem. 
- Rohadt vallási fanatikusok. Bibliadönget Hitlerek.

 

- Volt id , amikor maga is meglehet sen korlátoltan látta a világot, Marino - emlékeztettem. - 
Mintha úgy emlékeznék, hogy elég szépen buzizott meg köcsögözött. Nem is akarom 
megismételni, mi mindent hallottam magától. 
- Ja. Nem gondoltam én azt komolyan. 
A millionaire-i reptéren mínusz tíz fok alatt volt a h mérséklet, és durva, fagyos szélrohamok 
kaptak belém és taszigáltak, miközben kiszedtem csomagjaimat az autó hátuljából. Két pilóta 
jött elénk, sz kszavúan kinyitották a kaput, átvezettek a betonon egy vonójárm után kapcsolt 
Learjethez. Az ülésen a nevemre megcímzett vaskos boríték várt bennünket, amikor 
felszálltunk a derült, hideg éjszakában, lekapcsoltam az olvasólámpát, és aludtam, míg meg 
nem érkeztünk a New Jersey-i Teterboróba. 
Le sem ereszkedtünk a vaslépcs n, egy sötétkék Explorer siklott felénk. A daraszer , apró 
hópelyhek csípték az arcomat. 



- Zsaru - biccentett Marino, amikor az Explorer beállt a repül mellé.

 
- Honnan tudja? 
- Mindig tudom - mondta. 
A sof r farmert és b rkabátot viselt, és úgy nézett ki, mint aki az összes létez oldaláról 
ismeri az életet, és örül, hogy kijöhetett elénk a reptérre. Bepakolta a holminkat a 
csomagtartóba. Marino bekászálódott el re, és aztán egyik sztori és megjegyzés a másikat 
követte, mert a sof r a New York-i rend rség állományába tartozott, ahová azel tt Marino is. 
Én szunyókálva ki-be lebegtem beszélgetéseik között. 
- ...Adams a nyomozóktól telefonált tizenegy körül. Gondolom, neki szólt el ször az Interpol.

 

Nem is tudtam, hogy köze van hozzájuk... 
- Na csak nem? - Marino hangja visszafogott volt és álmosító, mint a whisky jéggel. - Szép 
kis alak lehet az is... 
- Á. Rendben van a pasas... 
Aludtam és sodródtam, és ahogy a városi fények megérintették a szemhéjamat, megint 
rákezdett az a tompa, üres fájdalom. 
- ...egyik este annyira beszívtam, hogy mikor másnap reggel felébredtem, azt se tudtam, hol 
vagyok. Na, nekem ez volt a vészcseng ...

 

Addig egyetlenegyszer repültem szuperszonikus gépen, Bentonnal. Most eszembe jutott a 
teste, ahogy hozzám ért, a forróság, amit hozzányomódó mellem árasztott, ahogy ott ültünk a 
kis szürke b rüléseken, és francia bort kortyolgatva bámultuk az üvegcsényi kaviárt, melyet 
eszünk ágában sem volt megenni. 
Eszembe jutott sértett szóváltásunk, mely azután elkeseredett szeretkezésbe torkollott egy 
londoni lakásban, a követségt l nem messze. Lehet, hogy Dorothynak mégis igaza volt. 
Lehet, hogy id nként tényleg túlságosan elmerülök saját magamban, és nem vagyok olyan 
nyitott, mint szeretném. Bentonnal kapcsolatban viszont tévedett. Benton soha nem volt 
gyenge, és a nemi életünk sem volt lagymatag soha. 
- Dr. Scarpetta? 
Egy hang ragadta meg a figyelmemet. 
- Megérkeztünk - mondta a sof rünk, engem méregetve a tükörben.

 

Megdörgöltem kezemmel az arcomat, és elfojtottam egy ásítást. A szél itt er sebb, a 
h mérséklet alacsonyabb volt. Az Air France pultjánál bejelentkeztem mindkett nk helyett, 
mert Marinóra nem mertem sem jegyeket, sem útlevelet bízni. Azt se néztem ki bel le, hogy 
megtalálná a megfelel kijáratot, anélkül hogy hülyét csinálna magából. A 2-es járat 
indulásáig még hátravolt jó másfél óra, és ahogy letettem magam a Concorde várójában, 
megint er t vett rajtam a kimerültség, égett a szemem. Marino le volt ny gözve.

 

- Azt nézze - suttogta harsányan. - Teljesen korrekt bárjuk van. Az a pofa ott sörözik, és még 
reggel hét sincs. 
Marino ezt harcba hívó kürtszóként értelmezte. 
- Hozzak valamit? - kérdezte. - Mit szólna egy újsághoz? 
- Pillanatnyilag baromira nem érdekel, mi folyik a világban. - Nem bántam volna, ha nem 
hagy egyedül. 
Amikor visszajött, két tányér volt a kezében, egy-egy nagy halom cukormázas 
péksüteménnyel, sajttal, ropogtatni valóval megpúpozva. A könyöke alatt egy dobozos 
Heinekent szorongatott. 
- Tudja mit - mondta, és lepakolta reggelijét maga mellé egy kisasztalra. - A franciáknál már 
majdnem délután három van. 
Feltépte a sört. 
- Állítólag ezek narancslével isszák a pezsg t, hallott róla? És nyakamat rá, hogy ott 
átellenben valami híres pipi ül. Napszemüveget visel, és mindenki t stíröli.

 

Nem érdekelt. 



- A pofa is híresnek t nik, akivel van, olyan Mel Brooks-fazon. 
- Hasonlít a napszemüveges n Anne Bancroft-ra? - dünnyögtem. 
- Igen! 
- Akkor a férfi Mel Brooks. 
Nálunk sokkal drágább ruhákat visel utastársaink nézegetni kezdtek felénk. Egy Le Monde-
os férfi megcsörgette az újságot, és kortyolt a kávéjából. 
- Emlékszik Anne Bancroftra a Diploma el tt- ben? - Marinót nem lehetett leállítani. 
Mostanra teljesen felébredtem, és azt kívántam, bárcsak elbújhatnék valahol. 
- Azon szoktam fantáziálni. A jó életbe. Azon a tanárn n, aki korrepetál órák után. Akit l az 
embernek muszáj volt keresztbe tenni a lábát. 
- Ott, abból az ablakból láthatja a Concorde-ot. - Megmutattam. 
- Nem hiszem el, hogy nem hoztam fényképez gépet magammal.

 

Újabb korty sört eresztett le a torkán. 
- Talán kerítenie kellene egyet - javasoltam. 
- Gondolja, hogy van itt azokból a kis eldobhatós szarokból? 
- Van, csak francia. 
Egy másodpercig tétovázott, aztán csúnyán rám nézett. 
- Majd jövök - mondta. 
A jegyét és az útlevelét persze a székre terített zakója zsebében hagyta, és amikor bemondták, 
hogy elfoglalhatjuk helyünket a gép fedélzetén, sürg s üzenet érkezett a csipogómra, hogy 
nem engedik vissza a Concorde-váróba. A jegykezel pultnál várt, rákvörösen a düht l, 
mellette egy biztonsági r.

 

- Elnézést - mondtam, és a légiutas-kísér kezébe nyomtam Marino jegyét és útlevelét. 
- Ne így kezdjük már az utunkat - mondtam Marinónak félhangosan, miközben a várón át 
követtük a többi utast a repül höz.

 

- Mondtam nekik, hogy megyek és elhozom. Egy rakás kretén francia. Ha legalább 
beszélnének angolul, ahogy az el is várható, nem történnének ilyen baromságok. 
A jegyünk egymás mellé szólt, de szerencsére a repül nem volt tele, úgyhogy Marino mell l 
az átjáró túloldalára költöztem. Ezt láthatóan személyes sértésnek vette, míg neki nem adtam 
zöldcitrom-szószos csirkém felét, vaníliaöntetes piskótatekercsemet, valamint a csokijaimat. 
Fogalmam sem volt, hány sört ivott meg, mindenesetre egyfolytában kijárkált a keskeny 
átjárón, miközben kétszeres hangsebességgel hasítottuk az eget. Este hat-húszkor értünk a 
Charles de Gaulle repül térre. 
A terminál el tt sötétkék Mercedes várt bennünket, és Marino megpróbált beszélgetésbe 
elegyedni a sof rrel, aki viszont sem el reülni nem hagyta, sem a figyelmére nem méltatta. 
Marino mogorván bagózott ki az ablakán. D lt be a hideg leveg , és a grafittiheges, 
nyomorúságos lakótelepekb l és a rendez -pályaudvarok kilométereib l a szemünk el tt lett 
egy modern nagyváros autónkat magába szippantó, lámpafényes sziluettje. Hatalmas 
vállalatistenek, mint a Hertz, Honda, Technics és Toshiba ragyogtak az éjszakába 
Olümposzuk magasából. 
- Hé, ez tiszta Chicago - reklamált Marino. - Oltári furán érzem magam. 
- Id eltolódás.

 

- A nyugati parton is voltam, mégse volt ilyen érzésem. 
- De ekkora id eltolódás sem - mondtam. 
- Szerintem amiatt van, hogy olyan gyorsan mentünk - mondta tovább Marino. - Gondoljon 
bele. Néz ki ezen a kis kerek ablakon, mintha valami rhajóban volna, igen? Még azt a rohadt 
horizontot se látni. Ilyen magasan nincsenek felh k, a leveg túl ritka a légzéshez, van vagy 
mínusz ötven odakint. Sehol egy madár, egy normális repül , semmi.

 



Piros csíkos kék-fehér Citroent vezet rend r igazoltatott gyorshajtót a Banque de France 
közelében. Végig a boulevard des Capucines-en az üzleteket kiszorították a dúsgazdagok 
divatáruházai, és eszembe jutott, hogy elfelejtettem megnézni a valutaárfolyamokat. 
- Ezért vagyok flamós már megint - folytatta Marino a tudományos fejtegetést. - Amikor az 
ember ilyen gyorsan repeszt, az anyagcseréjének is fel kell pörögnie. Gondoljon bele, mi 
kalóriát jelent ez. Mire átértünk a vámon, már nem is éreztem semmit, és maga? Se piás nem 
voltam, se nem puffadtam, semmi. 
Még a belvárosban is alig volt karácsonyi dekoráció. A párizsiak szerény lámpafüzéreket és 
örökzöld ágakat aggattak kisvendégl ik és üzleteik homlokzatára, és mindeddig egyetlen 
Mikulást láttam, a repül téri magas, felfújhatót, amely úgy csapkodott a karjával, mintha 
valami speciális zsíréget tornát végezne. Kicsit hangsúlyosabban, egy halom mikulásvirággal 
és egy karácsonyfával emlékeztek meg az ünnepr l el re lefoglalt szálláshelyünk, a Grand 
Hotel márvány el csarnokában.

 

- Szent szar - mondta Marino, ahogy körbenézett az oszlopokon és a hatalmas csilláron. - 
Maga szerint mibe kerül egy szoba egy ilyen puccos garniban? 
Megállás nélkül csilingeltek a telefonok, a recepció el tt nyomasztóan hosszú sor kígyózott. 
Mindenhol b röndök álltak, és egyre növekv rosszkedvvel konstatáltam, hogy éppen egy 
turistacsoport bejelentkezése zajlik. 
- Tudja mit, doki? - szólalt meg Marino. - Itt egy kurva sört nem engedhetek meg magamnak. 
- Már ha eljut a bárig egyáltalán - feleltem. - A jelek szerint akár egész éjjel itt ácsoroghatunk. 
Alighogy kimondtam, valaki megérintette a karomat, és láttam, hogy egy sötét öltönyös férfi 
áll mellettem mosolyogva. 
- Madame Scarpetta, Monsieur Marino? - Intett, hogy álljunk ki a sorból. - Annyira sajnálom, 
hogy csak most láttam meg önöket. A nevem Ivan. A bejelentkezésük már el van intézve. Erre 
tessék, megmutatom a szobájukat. 
Nem tudtam hová tenni az akcentusát, de francia nem volt, az biztos. Az el csarnokon át a 
tükörfényes rézfelvonókhoz vezetett bennünket, ahol a harmadik emelet gombját nyomta 
meg. 
- Maga hová valósi? - kérdeztem. 
- Mindenhová, de már évek óta Párizsban élek. 
Követtük egy hosszú folyosón a szobáinkhoz, melyek szomszédosak voltak, de nem 
egybenyílóak. Meghökkenve és riadtan láttam, hogy csomagjaink máris odabent vannak. 
- Ha bármire szükségük van, név szerint engem kérjenek - mondta Ivan. - Valószín leg akkor 
járnak a legjobban, ha itt étkeznek a szálloda kávézójában. Foglalt asztaluk van, de 
természetesen a szobapincérek is rendelkezésükre állnak. 
Gyors léptekkel odébbállt, miel tt borravalót adhattam volna neki. Marino és én álltunk az 
ajtónkban, és bámultunk befelé a szobánkra. 
- A frászt hozza rám ez az egész - szólalt meg Marino. - Nem szeretem az ilyen James Bond-
os baromságokat. Honnan a bánatból tudjuk, ki ez az ürge egyáltalán? Fogadjunk, hogy nem 
is a hotelben melózik. 
- Marino, ha lehet, ezt ne a folyosón beszéljük meg - mondtam halkan. Úgy éreztem, ha nem 
tölthetek külön t le néhány másodpercet, elborul az agyam. 
- Szóval, maga mikor akar enni? 
- És ha átszólnék a szobájába? 
- Hát, én oltári kajás vagyok. 
- Miért nem megy le most mindjárt a kávézóba, Marino? - javasoltam, azon fohászkodva, 
hogy  megfogadja a tanácsomat. - Én majd eszem valamit kés bb.

 

- Nem, szerintem jobb, ha összetartunk, doki - felelte. 
Bementem a szobámba, és becsuktam az ajtót, és meghökkenve láttam, hogy a b röndömet 
kipakolták, a ruháimat takarosan összehajtották és máris elrakták a fiókokba. A szekrényben 



nadrágok, ingek és egy kosztüm lógott, a fürd szobai pulton piperecikkek sorakoztak. A 
következ pillanatban megcsörrent a telefonom. Nem volt kételyem, hogy ki az.

 
- Mi van? - szóltam bele. 
- Belemásztak a holmimba, és mindent szétpakoltak! - bömbölte Marino, mint egy túlságosan 
felhangosított rádió. - Ez már tényleg több a soknál. Nekem senki ne nyúlkáljon bele a 
cuccomba. Ki a fenének képzelik ezek magukat? Ez valami francia módi vagy mi az isten? 
Bejelentkezik az ember egy puccos hotelbe, és átvizsgálják a holmiját? 
- Nem, ez nem francia szokás - mondtam. 
- Akkor nyilván interpolos szokás - vágta rá Marino. 
- Kés bb visszahívom.

 

Az asztal közepén gyümölcskosár és egy palack bor állt, felbontottam egy vérnarancsot, és 
töltöttem magamnak a merlot-ból. Elhúztam a vastag sötétít függönyöket, aztán kibámultam 
az ablakon az utcára, ahol vacsorához öltözött emberek szálltak be drága autókba. Az utca 
túloldalán az öreg operaház aranyozott szobrai hivalkodtak isteneik el tt aranyfény , 
meztelen szépségükkel, a tet k kilométerein levágott tarlóként sötétlett a sok kémény. Ideges 
voltam és magányos, és úgy éreztem, hogy betolakodtak a magánéletembe. 
Kiadós fürd t vettem, és eszembe jutott, hogy az este hátralev részére lepasszolom Marinót, 
de aztán gy zött a tisztesség. Marino sosem járt Európában azel tt, és ami még fontosabb, 
nem is mertem egyedül hagyni. Tárcsáztam a mellékjét, és megkérdeztem, mit szólna, ha 
felküldetnénk egy könny vacsorát. Hiába figyelmeztettem, hogy Párizs nem err l híres,  
pizzát kért, és sörrazziát tartott a minibáromban. Én osztrigát rendeltem, héjasan, és semmi 
mást, és egészen lecsavartam a világítást, mert épp eleget láttam egy napra már. 
- Valami az istennek nem megy ki a fejemb l - szólalt meg Marino, miután az étel 
megérkezett. - Nem szívesen hozom fel, doki, de kezdem tényleg furán érezni magamat, 
baromi furán. Szóval, hát... - harapott a pizzából -, csak arra gondoltam, hogy hátha maga is 
érzi. Hogy hátha a maga fejébe is beúszott ez az izé, csak úgy a semmib l, mint valami ufó.

 

Letettem a villámat. A város fényei sziporkáztak az ablakomon túl, és a félhomályban is 
láttam Marinón, hogy fél. A saját stílusában válaszoltam. 
- G zöm sincs, mir l beszél - mondtam, és a boromért nyúltam. 
- Oké, azt hiszem, át kell gondolnunk valamit egy percre. 
Nem akartam meghallgatni. 
- Hát, el ször magának kézbesíti ezt a levelet az Amerikai Egyesült Államok egyik szenátora, 
aki véletlenül a szenátus jogi bizottságának az elnöke is, vagyis kábé az összes baromsággal 
tisztában van, ami a titkosszolgálatnál, az ADTI-nél, az FBI-nál vagy tudom is én, hol folyik. 
Valahol legbelül megszólalt egy riasztócseng .

 

- El kell ismernie, érdekes id zítés. Lord szenátor kézbesíti magának ezt a levelet Bentontól, 
aztán meg nagy hirtelen átlibbenünk ide az Interpol... 
- Ne csináljuk ezt. - Félbeszakítottam Marinót, mert a gyomrom kezdett görcsbe húzódni, és a 
szívem vadul kalapált. 
- Muszáj végighallgatnia, doki - felelte Marino. - A levélben Benton azt mondja magának, 
hogy hagyja abba a szomorkodást, hogy minden rendben van, és hogy tudja, hogy magával 
ebben a percben is minden rendben van... 
- Fejezze be! - Fölemeltem a hangom, és az asztalra dobtam a szalvétámat, ahogy minden 
oldalról megrohantak az érzések. 
- Nézzünk szembe a tényekkel! - Marinót is kezdte elragadni az indulat. - Honnan tudja, 
hogy... Úgy értem, mi van, ha azt a levelet igazából nem is évekkel ezel tt írták? Mi van, ha 
most írták...? 
- Nem! Hogy merészel! - kiáltottam, és elöntötte szememet a könny. 
Hátralöktem a székemet, és felálltam. 



- Távozzon - mondtam Marinónak. - Nem vagyok hajlandó az istenverte ufóelméleteit 
hallgatni. Mit akar? Hogy újra meg kelljen járnom a poklok poklát? Hogy megint 
reménykedni kezdjek valamiben, amikor olyan keményen megdolgoztam azért, hogy 
elfogadjam az igazságot? Takarodjon a szobámból. 
Marino hátralökte a székét, ahogy talpra ugrott, fel is borult mögötte. Felkapta az asztalról a 
doboz cigarettáját. 
- A szentségit, és ha Benton Wesley él? -  is fölemelte a hangját. - Honnan tudja olyan 
biztosan, hogy nem kellett felszívódnia valami nagyszabású ügy miatt, amiben az ADTI, az 
FBI és az Interpol is benne van, vagy akár a NASA is, a franc a pofájukat, amennyire mi 
tudjuk. 
Megmarkoltam a borospoharamat, a kezem olyan csúnyán reszketett, hogy alig tudtam 
kilötykölés nélkül tartani, teljes valóm feltépett sebként tátongott. Marino fel-alá járt a 
szobában, és vadul gesztikulált a cigarettájával. 
- Nem tudja biztosra - ismételte. - Maga csak összeégett csontot látott egy fekete, b zös 
t zfészekben. Meg egy Breitling karórát, mint Bentoné. És akkor mi a pitli van?

 

- Maga szemétláda! - szólaltam meg. - Maga mocskos szemétláda! Ennyi mindenen 
keresztülmentem, és akkor magának muszáj... 
- Nem maga az egyetlen, aki keresztülment ezen az egészen. Tudja, csak mert lefeküdt 
Bentonnal, attól még nem lett a tulajdona, bassza meg. 
Gyors léptekkel megindultam feléje, és éppen sikerült megfékeznem magam, miel tt 
lekevertem volna neki egy hatalmasat. 
- Úristen - mormoltam Marino döbbent szemébe meredve. - Úristen. 
Lucy jutott eszembe, ahogy megüti Jót, és elléptem Marino mell l.  az ablakhoz fordult, 
cigarettázott. A szobát nyomorúság és szégyen árnyékolta be, és a falnak támasztottam a 
fejem, és lehunytam a szememet. Soha életemben nem kerültem közelébe sem annak, hogy 
er szakot alkalmazzak olyasvalakivel szemben, mint Marino, akit ismertem és szerettem.

 

- Igaza volt Nietzschének - motyogtam leverten. - Jól nézd meg, kit választasz ellenségedül, 
mert  lesz az, akire leginkább hasonlítasz majd.

 

- Sajnálom - mondta Marino alig hallhatóan. 
- Mint az els férjem, mint az idióta húgom, mint minden kezelhetetlen, önz ember, akit 
valaha ismertem. Tessék, ez vagyok én. Mint k.

 

- Nem, maga nem olyan. 
A homlokomat a falhoz nyomtam, mintha imádkoznék, és hálát adtam érte, hogy árnyékban 
vagyok, háttal Marinónak, mert így nem láthatta, mennyire gyötr döm.

 

- Nem gondoltam komolyan, amit mondtam, doki. Esküszöm, hogy nem. Nem is tudom, miért 
mondtam egyáltalán. 
- Semmi baj. 
- Én csak azon vagyok, hogy mindent számításba vegyünk, mert van egy csomó részlet, ami 
nem illik a képbe. 
Odalépett egy hamutartóhoz, elnyomta a cigarettáját. 
- Fogalmam sincs, miért vagyunk itt - szólalt meg. 
- Nem azért, hogy ezt csináljuk - mondtam. 
- Csak azt nem tudom, miért nem cserélhették ki velünk az információt számítógépen át vagy 
telefonon, ahogy máskor. Maga tudja? 
- Nem - suttogtam, és nagy leveg t vettem.

 

- Szóval szöget ütött a fejembe, hogy Benton esetleg... Mi van, ha folyamatban volt valami 
ügy, és egy id re védett tanút csináltak bel le. Új személyazonosságot kapott és a többi. Nem 
mindig tudtuk, pont miben van benne. Még maga se mindig tudta, mert Benton nem mindig 
mondhatta el magának, plusz Benton soha nem veszélyeztetett volna bennünket azzal, hogy 



elmond valamit, ami nem tartozik ránk. Különösen magát nem akarta veszélybe sodorni, vagy 
hogy egyfolytában aggódnia kelljen miatta. 
Nem válaszoltam. 
- Nem akarok én felkavarni semmit. Csak azt mondom, ez olyasmi, amin érdemes 
elgondolkodnunk - tette hozzá sután. 
- Nem, nem az - feleltem a torkomat köszörülve. Fájt mindenem. - Ez nem olyasmi, amin 
érdemes elgondolkodnunk. Bentont azonosították, Marino, minden elképzelhet módon. 
Carrie Grethen nem azért ölte meg, hogy kényelmesen elt nhessen egy id re. Nem látja, 
mekkora badarság ez? Benton halott, Marino. Halott. 
- Ott volt a boncolásánál? Látta a boncolási jegyz könyvét? - Csak kötötte az ebet a karóhoz. 
Benton földi maradványait a philadelphiai bonctani intézetbe szállították. Soha nem 
kérelmeztem, hogy betekinthessek az eset részleteibe. 
- Nem, nem volt ott a boncolásánál, és ha ott lett volna, ritka elfuserált n személynek 
tartanám - mondta Marino. - Úgyhogy nem látott semmit. Csak azt tudja, amit mondtak 
magának. Nem akarok állandóan ezzel jönni, de ez az igazság. Ha valaki el akarta tusolni, 
hogy azok nem Benton Wesley maradványai, honnan tudná, mikor nem is látta ket?

 

- Töltsön egy kis whiskyt - szólaltam meg.   
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Marino felé fordultam, hátam a falnak vetve, mintha ahhoz sem lenne elég er m, hogy 
megálljak a lábamon. 
- Basszus, látta, mibe kerül ideát a whisky? - jegyezte meg Marino, és becsukta a bárszekrény 
ajtaját. 
- Nem érdekel. 
- Nyilván úgyis az Interpol állja a cechet - döntötte el Marino. 
- Egy cigit is kérek - tettem hozzá. Meggyújtott nekem egy Marlborót, és az els slukk olyan 
volt, mint egy lórúgás. Marino egyik kezében egy pohár whiskyt kínált, jéggel, tisztán, a 
másikban egy doboz Beck's sört. 
- Csak azt akarom mondani - folytatta -, hogy ha az Interpol meg tudja csinálni ezt a sok titkos 
baromságot az elektronikus jegyfoglalással és csicsás szállodákkal meg Concorde-okkal, és 
soha senki nem találkozik egy lélekkel se, aki beszélt volna ezekkel az alakokkal, akárkik 
legyenek is, akkor maga mib l gondolja, hogy nem tudtak minden mást meghamisítani?

 

- Egy pszichopatát csak nem hamisíthattak maguknak, aki végez Bentonnal - feleltem. 
- Dehogynem. Nyilván ezért volt ilyen tökéletes az id zítés. - Kifújta a füstöt, kortyolt a 
sörb l. - Az a poén, doki, hogy szerintem, ha jól belegondol, bármit lehet hamisítani. 
- A DNS-teszt eredménye... - Képtelen voltam végigmondani. Régóta elnyomott képek 
jelentek meg el ttem.

 

- Nem állíthatja, hogy a jelentések megfeleltek a valóságnak. 
- Elég! 
De a sör elmosta, ami gátlás még Marinóban volt, és nem bírt felhagyni egyre fantasztikusabb 
elméleteivel és következtetéseivel és sóvár gondolataival. A hangja csak egyre mondta és 
mondta, és kezdett távoli és valószer tlen jelleget ölteni. Borzongás futott végig rajtam. Sötét, 
lesújtott önmagam mélyén fényszilánk csillant. Elkeseredetten akartam hinni, hogy amire 
Marino céloz, igaz. 
Amikor eljött a hajnali öt óra, még mindig ruhában voltam, és a kanapén aludtam. Lüktet 
fejfájás gyötört. A szám hamutartó-íz volt, a lélegzetem alkoholos. Lezuhanyoztam, aztán 



hosszan bámultam a telefonra az ágy mellett. A lépés, amelynek megtételére elszántam 
magam, páni félelemmel járta át a testem. Annyira zavarodott voltam. 
Philadelphiában éjfélre járt, úgyhogy üzenetet hagytam a vezet igazságügyi 
orvosszakért nek, dr. Vance Harstonnak. Megadtam a szobámban lév faxkészülék számát, 
és kitettem az ajtómra a Ne zavarjanak! táblát. Marino a folyosón várt, egy hallhatatlan jó 
reggelt kivételével egy árva szót se szóltam hozzá. 
A földszinti büféb l edénycsörömpölés jelezte a nap kezdetét, és egy férfi kefével és darabka 
ronggyal tisztogatta az üvegajtókat. Ilyen kora reggel még nem volt kávé, és rajtunk kívül 
mindössze egyetlen vendég volt ébren, egy n ; hermelinbundája a széke támlájára terítve. A 
szálloda el tt egy újabb Mercedes taxi várt ránk.

 

Aznapra rendelt sof rünk mogorva volt, és nagyon sietett. A halántékomat masszírozva 
figyeltem, ahogy motorkerékpárosok suhannak el mellettünk kizárólag a saját képzeletükben 
létez forgalmi sávokban, és az autók között cikázva mennydörögnek végig a keskeny 
alagutak során. Depresszióval töltött el a Diana hercegn halálos autóbalesetét idéz 
környezet. 
Emlékszem, ahogy felébredtem és meghallottam a hírt, az els gondolatom az volt, mennyire 
szeretjük azt hinni, hogy isteneinket elkerülik a banális, véletlen halálokok. Semmi nemes 
vagy dics séges nincs abban, ha valaki meghal egy részeg sof r

 

miatt. A halál a nagy 
kiegyenlít . Fütyül rá, hogy ki vagy.

 

Az ég hamvaskék volt. A járdák nedvesek voltak a mosástól, és az utcák szélére zöld 
szemeteskukákat helyeztek ki. Átdöcögtünk a place de la Concorde kockakövein, és a Szajna 
mellett haladtunk tovább, amit az id legnagyobb részében fal takart el lünk. A Gare de Lyon 
homlokzatán digitális óra adta tudtunkra, hogy hét óra húsz van, odabent léptek csoszogtak, és 
emberek iparkodtak sietve a Relais Hachette-be, hogy megvegyék a napilapokat. 
Míg egy uszkáros n mögött vártam a soromra a jegypénztárnál, éles arcvonású, jól öltözött, 
ezüstös hajú férfi dúlta fel lelki nyugalmamat. Messzir l úgy nézett ki, mint Benton. 
Önkéntelenül is a tömeget pásztáztam, hogy hátha megtalálhatnám, a szívem úgy zakatolt, 
mintha az utolsókat verné. 
- Kávé - mondtam Marinónak. 
Leültünk egy pulthoz a L'Embarcadére-ben, és eszpresszókávét kaptunk gy sz nyi barna 
csészékben. 
- Ez meg mi a rosseb? - zsémbelt Marino. - Én sima kávét akarok. Adjon már egy kis cukrot - 
szólt oda a n nek a pult mögött.

 

Az odapottyantott pár tasakkal a pultra. - Azt hiszem, a barátom inkább café créme-re gondolt 
- közöltem vele. 
A n biccentett. Marino megivott négy csésze café créme-et, evett két sonkás baguette-et, és 
elszívott három cigarettát, és tette mindezt sz k húsz perc alatt.

 

- Tudja - mondtam neki már a train á grande vitesse-en vagyis a TGV-n -, igazán nem 
akarnám, hogy megölje magát. 
- Hé, egyet se féljen - felelte Marino, és helyet foglalt az átjáró túloldalán. - Ha megpróbálnék 
jó útra térni, akkor meg a stressz végezne velem. 
A kocsi harmadáig se telt meg, és úgy t nt, az utasokat kizárólag az újságjuk érdekli. A csend 
arra indított bennünket Marinóval, hogy szinte suttogva beszélgessünk, és a puskagolyóforma 
szerelvény sem adott semmilyen hangot, amikor hirtelen meglódult. Kisiklottunk a 
pályaudvarról, és aztán szélsebesen maradtak el mögöttünk a fák és a kék ég. Tele voltam 
érzésekkel, és majd' meghaltam a szomjúságtól. Aludni próbáltam, napfény villódzott lehunyt 
szemhéjamon. 
Arra eszméltem, hogy két sorral mögöttem egy angol n beszél a mobilján. Az átjáró 
túloldalán keresztrejtvényt fejt id s férfi kotorászott a tölt ceruzájával. A kocsink 



megrázkódott a légáramtól, ahogy egy másik vonat robogott el mellettünk, és Lyon környékén 
tejfehérbe váltott az ég, és eleredt a hó. 
Marino egyre zordabb kedvében bámult ki az ablakon, mire pedig a lyoni Part-Dieu-n 
leszálltunk, már kifejezetten goromba volt. A taxizás során semmi mondanivalója nem volt, 
én viszont egyre dühösebb lettem rá, mert eszembe jutottak a szavak, melyeket el z este 
meggondolatlanul a fejemhez vágott. 
Közeledtünk az óvároshoz, ahol a Rhone és Saône folyók találkoznak, és a domboldalra 
épített lakóházak és k falak Rómát juttatták eszembe.

 

Pocsékul éreztem magam. Sajgott a lelkem. Életemben nem éreztem ennél magányosabbnak 
magamat, mintha nem is léteznék, mintha valaki más rémálmának része volnék csupán. 
- Nem remélek semmit - szólalt meg végül Marino semmihez sem kapcsolódva. - 
Mondhatnám, hogy mi volna, ha, de nem reménykedem. Nincs értelme. Az asszony évekkel 
ezel tt elhagyott, és még mindig nem találtam senkit, akivel passzolnánk. Most meg 
felfüggesztettek az állásomból, és azon gondolkodok, hogy magánál fogok melózni. Csak 
próbálnám meg. Nem lenne becsületem többé maga el tt. 
- Dehogyisnem. 
- Egy túrót. A beosztotti viszony mindent megváltoztat, és ezt maga is tudja. 
Marino lehangoltnak t nt és kimerültnek, arcán és görnyedt testtartásán kiütközött, miféle 
életet él. Gy rött farmeringét lekávézta, olajzöld nadrágja úgy állt rajta, mint tehénen a gatya. 
Megfigyeltem, hogy ahogy elhízott, egyre nagyobb méret nadrágokat vásárolt, mintha ezzel 
becsaphatta volna magát vagy bárki mást. 
- Tudja, Marino, nem túl szép dolog arra célozgatni, hogy a legrosszabb, ami történhet 
magával, hogy velem dolgozzék. 
- Talán nem a legrosszabb. De majdnem - mondta.   
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Az Interpol f hadiszállása magában állt a Tete-d'-Or parkban. A tükröz medencékkel övezett 
üveger dítmény külseje rácáfolt a funkciójára. Biztos voltam benne, hogy a környéken 
autózók észre sem veszik a benti munkára utaló finom jelzéseket. A platánokkal szegélyezett 
utcát, ahol az épület állt, nem jelölte tábla, úgyhogy ha valaki nem direkt oda ment, nagy 
valószín séggel soha nem is talált rá. A homlokzaton sem hirdette tábla, hogy Interpol. S t a 
környéken sem voltak táblák, sehol. 
A parabola- és rádióantennákat, terel betontömböket és kamerákat alig lehetett észrevenni, és 
a pengedróttal megkoronázott zöld vaskerítést is ügyesen álcázták a tájkertészek. A világ 
egyetlen nemzetközi b nüldöz szervezetének központja felvilágosultságot és békét sugárzott 
némán, megfelel kitekintést engedve az épületben dolgozóknak, megakadályozva 
ugyanakkor, hogy kívülr l bárki belásson. Ezen a borús, hideg reggelen egy kis karácsonyfa 
tisztelgett ironikusan az épület tetején az ünnep el tt.

 

Senkit sem láttam, amikor megnyomtam a kaputelefon gombját a bejáratnál, és közöltem: 
megérkeztünk. Egy hang felszólított, hogy azonosítsuk magunkat, és amikor megtettük, 
csettenve kinyílt a zár. Marino és én egy járdát követve kis melléképülethez jutottunk, ahol 
újabb zár nyílt ki, és az öltönyös-nyakkend s r, aki elénk jött, elég er snek t nt, hogy 
felkapja és visszahajítsa Marinót Párizsba. Golyóálló üveg mögött üldögél társa kicsúsztatott 
egy fiókot, hogy útlevelünket látogatói kit z kre cseréljük.

 

Személyes ingóságainkat futószalag vitte át a röntgenberendezésen, és az r, aki fogadott 
bennünket, inkább csak mutogatással, mint szavakkal értésünkre adta, hogy lépjünk be, 
egyesével, egy átlátszó, padlótól mennyezetig ér hengerbe, ami a leginkább úgy nézett ki, 



mint valami gigantikus cs postakapszula. Félig arra számítva, hogy felszippantanak valahová, 
engedelmeskedtem, és rám zárult az íves plexiajtó. A túloldalon egy másik ugyanolyan 
kiengedett, de még el bb testem minden egyes molekuláját feltérképezte a szkenner.

 
- Ez meg mi a bánatos rosseb? Star Trek? - méltatlankodott Marino, miután t is 
digitalizálták. - Honnan tudja, hogy az ilyesmit l nem lehet rákot kapni? Vagy ha férfi az 
illet , nem okoz valami más galibát?

 
- Maradjon csendben - szóltam rá. 
Hosszas várakozás után egy férfi t nt fel a biztonsági övezetet a f épülettel összeköt 
gyalogúton, és egyáltalán nem úgy nézett ki, mint ahogy elképzeltem. Egy fiatal sportoló 
könnyed, ruganyos lépteivel mozgott, és a méregdrága, elegáns szabású grafitszürke 
flanelöltöny szemlátomást igen jól kidolgozott testet rejtett. A férfi ropogós fehér inget és 
színpompás barna-zöld-kék Hermés nyakkend t viselt, és amikor határozott mozdulattal kezet 
fogott velünk, egy arany karórát is észrevettem. 
- Jay Talley. Elnézést, hogy megvárakoztattam önöket - mondta. 
Dióbarna szemének tekintete olyan átható volt, hogy tolakodónak éreztem, sötét hajú 
vonzereje annyira szembeötl , hogy azonnal felismertem, kiféle, mert az ilyen gyönyör 
férfiak mind egyformák. Azt is láttam, hogy Marino sem veszi hasznát. 
- Beszéltünk telefonon - mondta nekem, mintha elfelejthettem volna. 
- Nem is aludtam azóta - mondtam én, és akárhogy próbáltam, nem tudtam levenni róla a 
tekintetem. 
- Ha volnának szívesek velem jönni. 
Marino rám nézett, és megrezegtette ujjait Talley háta mögött, ahogy azt szokta jelezni, ha 
ránézésre eldöntötte valakir l, hogy meleg. Talleynek széles válla volt, dereka semmi, 
profilból az arca egy római istené, telt ajkak, ék-szer állcsont.

 

Arra a rejtélyre összpontosítottam, amit Talley kora jelentett. A tengerentúli állomáshelyek 
általában nagy becsben álltak, és az id sebb és magasabb beosztású ügynökök kapták meg 

ket, Talley viszont harmincnak is alig t nt. Négy emelet magas, fényben fürd 
márványátriumba értünk. Még a felvonók is üvegb l voltak.

 

Egy sor elektronikus zár és érzékel és számkombináció és minden mozdulatunkra ügyel 
kamera után kiszálltunk a harmadik emeleten. Úgy éreztem magam, mintha egy csiszolt 
kristály belsejében volnék. Talley valósággal ragyogott. Kába voltam és mogorva, mert nem 
én találtam ki, hogy idejöjjünk, és nem éreztem, hogy én irányítanék. 
- A padláson mi van? - bökött felfelé Marino, az udvariasság szobra. 
- A negyedik emelet - mondta Talley szenvtelenül. 
- Hát, a gombon nincs szám, és úgy néz ki, mintha külön be kéne pötyögni valamit - folytatta 
Marino a mennyezetre függesztett szemmel. - Csak azon agyaltam, nem ott tartják-e azt a 
rahedli számítógépüket. 
- A f titkár úr lakik a fels szinten - jelentette ki Talley olyan hangon, mintha mi sem volna 
természetesebb. 
- Ez frankó? 
- Biztonsági okokból. A f titkár úr az épületben lakik a családjával - mondta Talley, 
miközben normális kinézet emberekkel teli normális kinézet irodák mellett haladtunk el. - 
Éppen vele fogunk találkozni. 
- Szuper. Esetleg  majd kegyeskedik elmondani, hogy mi a bánatot keresünk itt - felelte 
Marino. 
Talley újabb, ezúttal selymes fény , sötét fából készült ajtót nyitott ki, és udvarias 
üdvözlésben részesültünk egy brit akcentusú férfitól, aki kommunikációs igazgatóként 
mutatkozott be. A férfi felvette kávérendelésünket, és tudatta George Mirot f titkárral, hogy 
megérkeztünk. Percekkel kés bb bevezetett minket Mirot irodájába, ahol egy tekintélyes, sz 



hajú férfi ült egy b rrel bevont íróasztalnál, körben a falakon antik fegyverek és kitüntetések 
és külországokból származó ajándékok. Mirot felállt, kezet fogtunk. 
- Helyezzük magunkat kényelembe - mondta. Míg  átkísért bennünket egy társalgósarokba a 
Rhône-ra néz ablaknál, Talley vaskos harmonikadossziét vett el az egyik asztalból.

 
- Tudom, micsoda megpróbáltatás ez önök számára, és biztosra veszem, hogy holtfáradtak - 
mondta Mirot precíz angolsággal. - El nem mondhatom, mennyire hálás vagyok azért, hogy 
eljöttek. Különösen, hogy ilyen kutyafuttában. 
Kifürkészhetetlen arca és katonás viselkedése nem árult el semmit, jelenlétében valahogy 
minden kisebbnek hatott körülötte. Elhelyezkedett egy füles székben, és keresztbe vetette a 
lábát. Marino és én a kanapét választottuk, Talley velem szemközt foglalt helyet, a dossziét 
letette a sz nyegre. 
- Talley ügynök - szólalt meg Mirot -, átengedem a bevezetést. Megbocsátanak, ha azonnal a 
lényegre térek? - Ezt nekünk címezte. - Nagyon kevés az id nk.

 

- El ször szeretném elmagyarázni, hogyan került képbe az ADTI az önök azonosítatlan 
férfiholttestével kapcsolatban - mondta Talley Marinónak és nekem. - Doktorn , az ön 
számára bizonyára ismer s a HIDTA m ködése. Esetleg az unokahúga, Lucy révén?

 

- Az unokahúgomnak ehhez semmi köze - mondtam feszengve. 
- Amint bizonyára tudják, a HIDTA szervezetén belül külön egység foglalkozik a külföldre 
szökött különösen veszélyes b nöz k kézre kerítésével - mondta Talley. - Az FBI, a 
kábítószer-hivatal, a helyi rendvédelmi er k és természetesen az ADTI egyesítik er iket a 
különösen bonyolult, megkülönböztetett fontosságú ügyekben. 
Jó egy évvel ezel tt - f zte tovább a szót - különleges nyomozócsoportot hoztunk létre néhány 
párizsi gyilkosság felderítésére, melyeket meggy z désünk szerint egy és ugyanaz a személy 
követett el. 
- Nem is tudtam, hogy sorozatgyilkosuk van Párizsban - szólaltam meg. 
- Itt Franciaországban jobban kézben tartjuk a sajtót, mint önök - jegyezte meg a f titkár. - 
Meg kell értenie, doktorn , a gyilkosságok szerepelnek a híradásokban, de csak igen nagy 
vonalakban, semmi szenzációhajhászás. A párizsiak tudják, hogy gyilkos garázdálkodik az 
utcákon, és a n ket figyelmeztettük, hogy ne nyissanak ajtót idegeneknek és a többi. De ez 
minden. Nem hisszük, hogy volna értelme a nyilvánosság elé tárni a vérengzést, az összetört 
csontokat, a leszaggatott ruhákat, a harapásnyomokat, a szexuális perverziókat. 
- Honnan jött a Loup-Garou név? - kérdeztem. 
- T le magától - mondta Talley, tekintete majdnem megérintette a testemet, azután elröppent, 
mint egy madár. 
- A gyilkostól? - kérdeztem. - Úgy érti, a pasas vérfarkasnak nevezi magát? 
- Igen. 
- Honnan a bánatos francból tudnak ilyeneket? - tolakodott a szituációba Marino, és a 
testbeszédéb l tudtam, hogy bajt készül kavarni.

 

Talley tétován elhallgatott, és Mirot-ra pillantott. 
- Miért, mit csinál a rohadék? - folytatta Marino. - Kis cédulákra írva a helyszínen hagyja a 
becenevét? Esetleg rát zi a hullákra, mint a filmekben, há? Ezért utálom, amikor a nagymen 
szervezetek az ilyen szarságba ártják magukat. A nyomozás az ilyen magamfajta 
palimadaraknál van a legjobb kézben, akik nem félnek bepiszkítani a cip jüket. Amint ezek a 
hiperszuper nyomozócsoportok meg számítógép-rendszerek megjelennek a színen, az ügy 
elszáll, fel az ózonba. Túl intelligenssé válik, közben meg, ami az egészet elindította, rohadtul 
nem intelligens... 
- Ez az, amiben nagyon is téved - szakította félbe Mirot. - Loup-Garou kifejezetten intelligens. 
A saját jól felfogott érdekében közölte velünk a nevét egy levélben. 
- És kinek szólt az a levél? - tudakolta Marino. 
- Nekem - mondta Talley. 



- Ez mikor volt? - kérdeztem. 
- Nagyjából egy éve. A negyedik gyilkosság után. Kikötötte a dossziét, és egy m anyag 
véd tasakos levelet húzott ki bel le. Amikor átadta nekem, összeértek az ujjaink. A levél 
franciául volt. A kézírásban ráismertem ugyanazokra a különös, szögletes bet kre, mint 
amiket a konténerben találtam a kartondobozon. A vérmaszatos levélpapír egy n nevével volt 
fejlécezve. 
- Azt mondja, hogy - fordította Talley - Egy vétkes b neiért meghalnak mind. A vérfarkas. A 
levélpapír az áldozaté volt, és a vér is az  vére. Ami viszont akkoriban igazán 
meghökkentett, az volt, hogy honnan tudta a gyilkos, hogy én is részt veszek a nyomozásban. 
És ezzel meg is érkeztünk a feltevéshez, mely szükségessé tette az önök idejövetelét. B séges 
okunk van feltételezni, hogy a gyilkos egy befolyásos család sarja, olyan emberek 
leszármazottja, akik pontosan tudják, mit m vel, és gondosan ügyelnek arra, hogy 
fiacskájukat el ne kapják. Nem feltétlenül azért, mert fikarcnyit is tör dnek vele, hanem mert 
minden létez t elkövetnek, hogy magukat védjék. 
- Akár azt is, hogy feladják egy konténerben? - kérdeztem. - Halottan és azonosíthatatlanul, 
több ezer kilométerre küldik Párizstól, csak mert elegük van bel le?

 

Mirot szemügyre vett, b r ropogott finoman, ahogy ezüst tölt tollát cirógatva testhelyzetet 
váltott a székén. 
- Valószín leg nem - mondta nekem Talley. - Els re viszont úgy t nt. Muszáj volt ezt 
gondolnunk, hiszen minden arra utalt, hogy a Richmondban talált halott megegyezik a 
gyilkossal: a Loup-Garou felirat a kartondobozon, a fizikális leírás, már amennyire ilyet adni 
lehetett róla, figyelembe véve a holttest állapotát. A méregdrága ruhák. Amikor viszont ön 
további információt szolgáltatott nekünk a tetoválásról, mondván, hogy annak része egy - 
idézem - sárga szempár, melyet valószín leg átrajzoltak, hogy ezáltal kisebbnek hasson...

 

- Ácsi, ácsi, ácsi - vágott közbe Marino. - Szóval azt mondják, hogy ennek a Garou pasasnak 
van egy sárga szempáros tetkója? 
- Nem - felelte Talley. - Mi azt mondjuk, hogy az öccsének volt. 
- Volt? - kérdeztem rá. 
- Mindjárt arra is rátérünk, és akkor megérti majd, hogyan kapcsolódnak az unokahúgával 
történtek ehhez az egészhez - mondta Talley, engem pedig újra gyötrelmes érzések rohantak 
meg. - Ismeri a Százhatvanötösök néven emlegetett nemzetközi b nszövetséget?

 

- Úristen - mondtam. 
- Azért nevezték el ket így, mert a jelek szerint igen kedvelik a százhatvanöt gránumos Speer 
Gold Dot l szert - magyarázta Talley. - Úgy csempészik át a határon. Kizárólag a saját 
fegyvereikhez használják, és általában tudjuk is, hol csaptak le, mert olyankor Gold Dot golyó 
kerül el .

 

Eszembe jutott a Gold Dot hüvely, amit a Quik Caryben találtunk. 
- Amikor ön információt küldött nekünk a Kim Luong-gyilkosságról - és adjunk hálát 
Istennek, hogy ezt tette -, kezdett összeállni a kép - mondta Talley. 
Ezután Mirot beszélt. - A kartell valamennyi tagja két sárga pöttyöt tetováltat magára. - Két 
kört rajzolt egy jegyzettömbre. Mint egy-egy tízcentes, akkorák voltak. 
- Ez jelzi, hogy tagjai egy befolyásos, er szakos klubnak, és emlékezteti ket arra, hogy aki 
egyszer ide bekerült, az élete végéig bent is marad, hiszen a tetoválás nem jön le. A 
Százhatvanötös kartellb l kivezet egyetlen út a halál. Kivéve, ha valaki kisebbre veteti és 
szempárrá rajzoltatja át az arany pöttyöket. Egy kis bagoly szemeivé - milyen egyszer és 
milyen gyors. Aztán elszökik valahová, ahol senkinek nem jut eszébe keresni. 
- Mint például a valószín tlen Richmond kiköt városa Virginában - tette hozzá Talley. Mirot 
biccentett. - Pontosan. 
- De miért? - szólalt meg Marino. - Miért gyullad be hirtelen a pasas és lép olajra? Mit 
követett el? 



- Keresztbe tett a kartellnek - felelte Talley. - Más szóval, elárulta a családját. 
Meggy z désünk, hogy ez a halott férfi az ön hullaházában - mondta már nekem - Thomas 
Chandonne. Az apja, jobb szó híján, a keresztapa a kartellnél. Thomas abba a kis hibába esett, 
hogy elhatározta, saját kábítószert készít, saját fegyverügyleteket folytat, és megrövidíti a 
családot. 
- Ne felejtsük el - szólalt meg Mirot -, hogy a Chandonne család a tizenhetedik század óta 
Párizs legrégibb és legel kel bb részén, a Szent Lajos-szigeten lakik. A környékbeliek igen 
rátartiak, nagyon megnézik, kit engednek be maguk közé. Sokan nem is tartják Párizs 
részének a szigetet, jóllehet a város szívében, a Szajna kell s közepén fekszik. 
Balzac, Voltaire, Baudelaire, Cézanne - mondta. - Csak néhány az ismertebb Lajos-szigetiek 
közül. És ez az a hely, ahonnan a Chandonne család tagjai el kel származásuk, látványos 
jótékonykodásuk és magas politikai ázsiójuk homlokzata mögül a világ egyik legnagyobb, 
legvéresebb b nszövetkezetét m ködtetik.

 

- Soha nem sikerült elegend bizonyítékot összeszedni ellenük a letartóztatáshoz - mondta 
Talley. - Az önök segítségével esetleg több esélyünk lehet. 
- Hogyan? - kérdeztem, jóllehet nem akartam, hogy egy ilyen haramiákból álló családhoz 
bármi közöm legyen. 
- El ször is az azonosítással. Be kell bizonyítanunk, hogy a holttest Thomasé. Efel l 
egyébként semmi kétségem. Vannak ugyanakkor azok a kis jogi finomságok, melyeket mi, 
b nüldöz k sem kerülhetünk meg. - Rám mosolygott. 
- DNS-minta, ujjlenyomat, filmfelvételek? Van bármink az összehasonlításhoz? - kérdeztem, 
de tökéletesen tisztában voltam a válasszal. 
- A profi b nöz k ügyelnek rá, hogy semmi ilyesmit ne hagyjanak maguk után - jegyezte meg 
Mirot. 
- Nem találtunk semmit - felelte Talley. - És itt jön be a képbe Loup-Garou. Az  DNS-e 
azonosíthatná az öccséét. 
- Szóval dobjunk fel egy hirdetést az újságban, és kérjük meg a Loup-t, hogy ugorna már be 
egy vérminta levételére? - Ahogy haladt el re a délel tt, Marino úgy lett egyre szúrósabb.

 

- A következ elgondolásunk van arról, hogy mi történhetett - mondta Talley, Marinóra ügyet 
sem vetve. - Ez év november huszonnegyedikén, mindössze két nappal azel tt, hogy a Sirius 
elhajózott Richmondba, a magát Loup-Garou-nak nevez férfi elkövette hitünk szerinti utolsó 
gyilkossági kísérletét Párizsban. Vegyék észre, kísérlet-et mondtam. A n megúszta.

 

Este fél kilenc körül történt a dolog - kezdett bele Talley a történtek felidézésébe. - Kopogtak 
az ajtaján. Amikor kinyitotta, egy férfi állt a verandáján. Nagyon udvariasan és tagoltan 
beszélt, nagyon kulturáltnak t nt, és a n nek úgy rémlett, hogy elegáns, sötét kabátot viselt, 
esetleg b rb l, és egy sötét sál volt a nyaka köré tekerve. Kisebb autóbalesetet szenvedett, 
mondta, és hogy használhatná-e a n telefonját, hogy kihívja a rend röket. Nagyon meggy z 
volt. A n már éppen be akarta engedni, amikor a férje kiszólt valamit egy másik helyiségb l, 
és a férfi hirtelen kereket oldott. 
- A n jól megnézte magának? - kérdezte Marino. 
- A kabátot, a sálat és talán egy kalapot. Abban is eléggé biztos volt, hogy a férfi a zsebében 
tartotta a kezét, és olyan görnyedtformán álldogált, mint aki fázik - mondta Talley. - Az arcát 
nem látta, mert sötét volt. Összességében az volt a benyomása, hogy a férfi udvarias, kellemes 
modorú, igazi úriember. Talley elhallgatott. 
- Még kávét? Ásványvizet? - kérdezte az egész társaságtól, de engem nézett közben. 
Észrevettem, hogy a jobb fülcimpája ki van fúrva. A parányi gyémántot csak akkor láttam 
meg, amikor Talley el rehajolt, hogy töltsön a poharamba, és megcsillant rajta a fény.

 

- Két nappal kés bb, november huszonnegyedikén kellett kihajóznia a Sirius-nak 
Antwerpenb l, akárcsak egy Exodus nev marokkói teherhajónak, mely rendszeresen szállít 
foszfátot Európába - folytatta Talley a székéhez visszatérve. 



- Thomas Chandonne-nak azonban folyamatban volt egy szaftos kis külön üzlete, és az 
Exodus mindenféle l fegyverekkel és robbanóanyagokkal a foszfátos zsákok között érkezett 
meg Miami-be. Tudtuk, hogy miben settenkedik, és talán most már ön is látja, hogyan 
kapcsolódik az ügyhöz a HIDTA? Illetve az unokahúga miami bevetése? Ez az egész csak 
Thomas stiklijeinek a mellékterméke volt. 
- A családja nyilván rájött, hogy gubanc van - szólalt meg Marino. 
- Úgy hisszük, azért úszta meg olyan sokáig, mert rendhagyó útvonalakat használt, 
meghamisította a nyilvántartásokat, amit csak akarnak - felelte Talley. - Az utcán az ilyesmit 
lehúzásnak nevezik. Az üzleti szférában h tlen kezelésnek.

 

A Chandonne családban 
öngyilkosságnak. És nem tudjuk, hogy pontosan mi történt, de valami nyilván történhetett, 
mert azt vártuk, hogy Thomas Chandonne az Exodus-on lesz, és nem volt.  És miért nem? - 
Talley ezt leginkább költ i kérdésnek szánta. - Mert tudta, hogy szorul a hurok. Átalakíttatta a 
tetoválását. Kiszemelt magának egy kis kiköt t, ahol senki nem kutat illegális bevándorlók 
után. - Talley rám nézett. - Richmond jó választás volt. Az Egyesült Államokban nagyon 
kevés távolsági forgalmat bonyolító kis kiköt van, és Richmond és Antwerpen között szinte 
folyamatosan ingáznak a teherhajók. 
- Szóval ez a Thomas álnéven... - kezdtem mondani. 
- Az egyiken a sok közül - szúrta közbe Mirot. 
- Ekkorra Thomas Chandonne feliratkozott matróznak a Sirius legénységébe. Az volt az 
elgondolása, hogy míg  megérkezik a biztonságos richmondi kiköt be, az Exodus leszállít 
egy fuvart Miami-be, nélküle - mondta Talley. 
- És hogy kerül ebbe a vérfarkas? - tudakolta Marino. 
- Csak spekulálni tudunk - felelte Mirot. - Loup-Garou egyre kezelhetetlenebbé vált, legutolsó 
gyilkossági kísérlete dugába d lt. Talán meg is látták. Talán a családjánál betelt a pohár, 
eltervezik, hogy megszabadulnak t le,  pedig megneszeli. Talán valahogy megtudja, hogy az 
öccse el akarja hagyni az országot a Sirius-on. Talán lesett is Thomasra, tudott a 
megváltoztatott tetoválásról és így tovább. Megfojtja Thomast, bezárja a holttestet a 
konténerbe, és megpróbálja úgy beállítani az egészet, mintha  lenne a halott, ez a Loup-
Garou. 
- Ruhát cserélt vele? - Talley ezt nekem címezte. 
- Ha át akarta venni Thomas helyét a hajón, nem jelenhetett meg Armaniban. 
- Mit találtak a zsebekben? - Talley kihúzott derékkal ült, mégis olyan érzésem támadt, 
mintha egészen rám hajolna. 
- Az öngyújtót, a pénzt, mindent - szólaltam meg. - Kiszedi Thomas zsebéb l, és 
begyömöszöli a márkás farmernadrágba, amit halott öccse - már ha az öccse egyáltalán - 
viselt, amikor a holtteste el került a richmondi kiköt ben. 
- A zsebek tartalma kicserélve, semmi nem került viszont el , amib l a személyazonosság 
megállapítható volna. 
- Igen - mondtam. - És nem tudjuk, hogy a ruhacserére azután került-e sor, hogy Thomas már 
halott volt. Elég nehezen kivitelezhet . Akkor már

 

jobb rábírni az áldozatot, hogy vetk zzön 
le. 
- Igen. - Mirot biccentett. - Éppen erre akartam rátérni. Hogy így cseréltek ruhát, miel tt a 
gyilkosság megtörtént. Mindketten levetk ztek.

 

Eszembe jutott a kifordítva felvett alsónadrág, a sóderszemcsék a térd és a fenék b rén. A 
csikarások a cip sarkának hátsó felületén kés bb is keletkezhettek, amikor a vízbe fojtott 
Thomas holttestét bevonszolták a konténerbe. 
- Hány f s legénységnek kellett volna lennie a Sirius-on? - kérdeztem. 
Marino volt az, aki válaszolt. - A listán heten szerepeltek. Mindegyiket kihallgattuk, nem én, 
mert én nem beszélem a nyelvet. Valamelyik fináncnak jutott a megtiszteltetés. 
- A legénység tagjai mind ismerték egymást? - kérdeztem. 



- Nem - felelte Talley. - Ami nem szokatlan, ha figyelembe vesszük, hogy ezek a hajók csak 
akkor termelnek pénzt, ha mozgásban vannak. Két hét az úti célig, kett haza, nonstop, 
muszáj, hogy váltogassák a legénységet. Arról nem is beszélve, hogy ezek a fickók sehol nem 
maradnak meg túl sokáig, úgyhogy el fordulhat, hogy egy hétf s legénységb l csak ketten 
hajóztak együtt korábban. 
- Ugyanaz a hét ember volt a fedélzeten akkor is, amikor a hajó visszaérkezett Antwerpenbe? 
- kérdeztem. 
- Joe Shaw szerint - felelte Marino - egyikük sem hagyta el a richmondi kiköt t. A hajón ettek 
és aludtak, kipakoltak és odébbálltak. 
- Ah - mondta Talley. - Csakhogy nem egészen ez a helyzet. Egyikük családi vészhelyzetre 
hivatkozva a richmondi reptérre vitette magát a szállítmányozási ügynökkel, de a repül re 
már nem látták felszállni. A matrózkönyvön szerepl név: Pascal Léger. Ez a bizonyos 
Monsieur Léger a jelek szerint nem is létezik, nagy valószín séggel Thomas egyik álneve 
csupán, az, amelyiket a meggyilkolásakor használta, ezt az álnevet vette át t le Loup-Garou, 
miután megfojtotta. 
- Nekem valahogy problémás elképzelni ezt az elmeháborodott sorozatgyilkost Thomas 
Chandonne bátyjaként - mondtam. - Maguk mit l ilyen biztosak a dolgukban?

 

- Ott van az átalakított tetoválás, ahogy mondtuk - felelte Talley. - Az önök legfrissebb 
információi Kim Luong halálát illet en. A brutális ütlegelés, a harapdálás, a mód, ahogyan a 
n t levetk ztették, és az összes többi. Egy végtelenül egyedi és borzalmas modus operandi. 
Doktorn , kamaszkorában Thomas elmondta az osztálytársainak, hogy van egy bátyja, aki 
egy espéce de sah gorille. Egy ostoba, csúnya majom, aki nem mozdulhatott ki otthonról. 
- Ez a gyilkos nem ostoba - mondtam. 
- De nem ám - helyeselt Mirot. 
- Képtelenek vagyunk bármiféle írásos nyomát fellelni ennek a bátynak. Se a nevét, se semmit 
- mondta Talley. - Mégis szentül hisszük, hogy létezik. 
- Sokkal jobban meg fogja érteni az egészet, ha végigmentünk az eseteken - tette hozzá Mirot. 
- Vágjunk bele - mondtam.   
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Jay Talley felvette a harmonikadossziét, és egy halom vaskos irattartót szedett ki bel le. 
Szétrakta ket el ttem a kávézóasztalon.

 

- Mindent lefordítottunk angolra - mondta. - Valamennyi boncolást a párizsi Institut Médico 
Légal-ban végezték el. 
Nekiláttam az akták átnézésének. Az ütlegelés következtében az összes áldozat 
felismerhetetlenné vált, és a boncolási fotók és jegyz könyvek vérömlenyes zúzódásokat és 
sugaras repesztett sérüléseket rögzítettek a b rön. A gyilkos eszköz hitem szerint nem 
egyezett meg a Kim Luong ellen használt eszközféleséggel. 
- Ezek az anyaghiányos sérülések a koponyán... - jegyeztem meg a lapokat forgatva. - Egy 
kalapács vagy valami hasonló okozhatta. Gondolom, nem találtak gyilkos fegyvert. 
- Nem - mondta Talley. 
Az arckoponyát valamennyi esetben összezúzták. Vér folyt a koponya- és a mellkasi üregbe. 
Az áldozatok életkora huszonegy és ötvenkét év között volt. Valamennyiükön többszörös 
harapásnyomokat találtak. 
- Masszív szilánkos törések a bal koponyafal csonton, a bels koponyalemez a benyomatos 
törések hatására az alatta elhelyezked agyvel be nyomódott - szemelgettem fennhangon, 
egyik boncolási jegyz könyvet a másik után lapozva át. - Kétoldali szubdurális vérömlenyek. 



Alatta agytörzsi sérülés járulékos pókhálóburoki vérzéssel... tojáshéj-törések... a jobb oldali 
homlokcsont repedése a középvonal mentén a jobb oldali koponyafalcsontig terjed... A 
véralvadás alapján a sérülés keletkezése és a halál beállta között legkevesebb hat perc telt el... 
Felpillantottam, és így szóltam hozzájuk: - Ádáz düh. Az élet kioltására sokszorosan alkalmas 
támadás. Eszel s, gyilkos támadás.

 
- Szexuális indíttatású? - Talley állta a tekintetemet. 
- Mi nem az? - kérdezte Marino. Valamennyi áldozat félmeztelen volt, ruhájukat vagy 
feltépték, vagy deréktól felfelé leszaggatták. Mind mezítláb voltak. 
- Furcsa - szólaltam meg. - A jelek szerint egyáltalán nem érdekelte t az áldozatok feneke 
vagy nemi szerve. 
- Úgy t nik, hogy a n i mellet fetisizálja - jegyezte meg Mirot szenvtelenül. 
- Egyértelm anyaszimbólum - feleltem. - És ha igaz, hogy egész gyermekkorát a külvilágtól 
elzárva, a négy fal közt töltötte, valami egészen kóros személyiséggel van dolgunk. 
- A rablással mi a helyzet? - kérdezte Marino. 
- Nem állapítható meg bizonyosan az összes esetben. Némelyikben viszont egyértelm . Már 
ami a pénzt illeti. Semmi olyasmi, ami a nyomára vezethetne, mint, mondjuk, ékszer, amit 
esetleg zálogba tehetne - felelte Talley. 
Marino megpaskolta a cigarettáit, ahogy akkor szokta, mikor majd' megvész egy slukkért. 
- Csak tessék - biztatta Mirot. 
- Lehet, hogy máshol is gyilkolt? Más helyeken Richmondon kívül, mondjuk,  ölte meg Kim 
Luongot? - kérdeztem. 
- Azt tutira  csinálta - szólalt meg Marino. - Sosem láttam ilyen elkövetési módot. 
- Nem tudjuk, hányszor gyilkolt - mondta Talley. - Vagy hol. 
Megszólalt Mirot: - Ha egyezést kell találni, a szoftvereink két perc alatt kidobják az 
eredményt. De mindig lesznek esetek, amelyek el sem jutnak hozzánk. Az Interpolnak 
százhetvenhét ország a tagja, Scarpetta doktorn . Egyesek jobban igénybe vesznek 
bennünket, mások kevésbé. 
- Csak egy vélemény - mondta Talley -, de nekem gyanús, hogy a pasas nem egy világjáró. 
Különösen ha valami fogyatékosság miatt otthon kellett nevelkednie, és én arra tippelek, hogy 
valószín leg még akkor is otthon élt, amikor elkezdett gyilkolni. 
- S r södnek a gyilkosságok? Vagy ugyanúgy kivár kett között? - kérdezte Marino. 
- Az utolsó kett , amir l tudunk, októberben volt, aztán ott volt nemrégiben az a kísérlet, 
vagyis öt hét alatt háromszor csapott le - mondta Talley. - Ez is meger síti a gyanúnkat, hogy 
a fickó kezdi elveszíteni a mértéket, amikor meg túl forró lett a lába alatt a talaj, egyszer en 
elmenekült. 
- Lehet, hogy azt remélte, új életet kezdhet, és abbahagyhatja a gyilkolást - mondta Mirot. 
- Mert az úgy szokott lenni - mondta Marino. 
- A jelentések nem említik, hogy bármiféle tárgyi bizonyítékot küldtek volna bármelyik 
laborba - mondtam, és meglegyintett annak a sötét helynek a hidege, ahová ez az egész dolog 
tartott. - Nem értem. Semmit nem is vizsgáltak ezekben az esetekben? Nem vettek 
kenetmintát testfolyadékokra? Nem voltak hajszálak, elemi szálak, egy leszakadt köröm? 
Semmi? 
Mirot az órájára pillantott. 
- Még ujjlenyomatok se? - hitetlenkedtem. Mirot kikelt a székéb l.

 

- Talley ügynök, átkísérné vendégeinket az étterembe? - mondta. - Sajnos nem tarthatok 
önökkel. 
Tekintélyt parancsoló irodája ajtajához kísért bennünket. 
- Még egyszer köszönnöm, hogy eljöttek - mondta Marinónak és nekem. - Úgy vélem, a 
maguk munkája még csak most indul, de remélhet leg olyan irányban, hogy ez a 
szörny séges ügy hamarosan megoldódhat. Vagy legalábbis nyugvópontra jut.

 



Titkárn je megnyomott egy gombot a telefonon.

 
- Arvin f titkárhelyettes úr, ott van még? - kérdezte attól, aki a vonal másik végén várakozott. 
- Bekapcsolhatom a f titkár úrhoz?

 
Mirot biccentett a titkárn nek, aztán visszalépett az irodájába, és puhán becsukta az ajtót.

 
- Maguk nem azért utaztattak bennünket ennyit, hogy áttekintsük az eseteket - mondtam 
Talley-nek, miközben folyosók kusza hálózatán vezetett át minket. 
- Hadd mutassak valamit - mondta. 
Egy sarokhoz terelt bennünket, ahol halott arcok hátborzongató galériájával találtuk magunkat 
szemközt. 
- Azonosításra váró holttest - szólalt meg Talley. - Fekete megkeresések. 
A szemcsés fekete-fehér posztereken ujjlenyomatok és egyéb ismertet jegyek is szerepeltek. 
A teljes információt angolul, franciául, spanyolul és arabul is feltüntették, és nyilvánvaló volt, 
hogy a névtelen személyek többsége nem békés halállal halt meg. 
- Felismerik a sajátjukat? - Talley a tárlat legújabb darabjára mutatott. 
Szerencsére az én azonosítatlan esetem torz arca nem meredt le ránk, helyette a megkeresés 
egy unalmas fogtérképet, ujjlenyomatokat és rövid szöveges összefoglalást tett közzé. 
- A posztereket leszámítva az Interpol papír nélküli szervezet - magyarázta Talley. 
A felvonóhoz kísért bennünket. 
- A dossziékat elektronikus lapolvasóval bevisszük a központi számítógépünkbe, ott 
meghatározott ideig tároljuk, majd megsemmisítjük ket.

 

Megnyomta az els emelet gombját.

 

- Csak nehogy megpadlózzon a gépük dátumváltáskor - mondta Marino. 
Talley mosolygott. 
Az étterem el tt páncélruhák és egy kitárt szárnyú rézsas védte mindazokat, akik ide jártak. 
Az asztaloknál több száz öltönyös férfi és kosztümös n ült, rend rök egyt l egyig, akik a 
világ minden tájáról eljöttek ide, hogy felvegyék a harcot a szervezett b nözés különböz 
formáival, az Egyesült Államokban dívó hitelkártya-visszaélésekt l és hamisításoktól a 
kokainkereskedelemhez használt afrikai bankszámlákig. Talley és én sült csirkét és salátát 
ettünk, Marino a sült oldalasra szavazott. 
Egy sarokban telepedtünk le. 
- A f titkár úr rendszerint nem folyik bele konkrét ügyekbe - adta értésünkre Talley. - Csak 
hogy érzékeljék az eset fontosságát. 
- Szóval érezzük magunkat megtisztelve - mondta Marino. 
Talley levágott egy darabot a csirkehúsból, és a villa maradt a bal kezében, európai módra. 
- Nem akarom, hogy elvakítson bennünket a tény, mennyire szeretnénk, hogy ez az 
azonosítatlan holttest Thomas Chandonne legyen - folytatta Talley. 
- Ja, nyilván kínos volna, ha törölnék az esetet a csodaszámítógépükb l, és mi történik? 
Kiderül, hogy a szemétláda nem is halt meg, a Loup-Garou meg csak valami helyi eszement, 
aki folytatja a gyilkolászást. Hogy nincs kapcsolat a kett között - mondta Marino. - Az 
Interpol esetleg elveszítene egy keveset a tagdíjbevételeib l, mi?

 

- Marino kapitány, itt nem a tagdíjbevételekr l van szó - mondta Talley, Marinóra függesztve 
rezzenéstelen tekintetét. - Tudom, hogy maga számtalan bonyolult ügyön dolgozott 
pályafutása során. Pontosan tudja, mennyi id t és energiát emésztenek fel. Fel kell 
szabadítanunk az embereinket más ügyekhez. Meg kell buktatnunk azokat, akik ennek a 
mocsoknak falaznak. Az írmagját is ki kell irtanunk a pokolfajzatoknak. 
Ellökte magától a tálcáját, anélkül hogy végzett volna az étkezéssel. Egy doboz cigarettát 
húzott el zakója bels zsebéb l.

 

- Európa egyik el nye - mosolygott. - A cigaretta káros az egészségre, de nem számít 
otrombaságnak. 



- Na akkor hadd kérdezzek valamit - ütötte tovább a vasat Marino. - Ha nem 
tagdíjbevételekr l van szó, akkor ki fizeti ezt a sok baromságot? A Learjeteket, Concorde-
okat, a puccos szállodákat, a Mercedes taxikról nem is beszélve? 
- Errefelé a taxik nagy része Mercedes. 
- Mi odahaza a lestrapált Chevyket meg Fordokat preferáljuk - rosszmájúskodott Marino. - 
Tudja, pártold a hazai ipart. 
- Az Interpolnak nem szokása Learjeteket és luxusszállodákat a kapcsolatai rendelkezésére 
bocsátani - mondta Talley. 
- Akkor ki állta a cechet? 
- Gondolom, ezt inkább Lord szenátortól kérdezhetné meg - felelte Talley. - De hadd 
emlékeztessem valamire. A szervezett b nözés hajtómotorja a pénz, és ennek a pénznek a 
nagy része tisztességes emberekt l, tisztességes vállalkozásoktól és nagyvállalatoktól 
származik, akik ugyanúgy szeretnék felszámolva látni ezeket a kartelleket, mint mi magunk. 
Marino állán megfeszültek az izmok. 
- Szabad legyen megjegyeznem továbbá, hogy egy a Fortune magazin 500-as listáján szerepl 
cégnek nem nagy érvágás két Concorde-jegy, ha több millió dollár érték elektronikai 
felszerelés vagy akár fegyver vagy robbanóanyag a tét. 
- Szóval valami Microsoft-féle cég pengette le a lóvét? - kérdezte Marino. 
Talleynek alaposan próbára tették a türelmét. Nem válaszolt. 
- Kérdeztem valamit. Tudni akarom, ki fizette a repül jegyemet. Tudni akarom, ki a francos 
frász túrta át a b röndömet. Talán valami Interpol-ügynök? 
- Az Interpolnak nincsenek ügynökei. Kapcsolattartói vannak a különböz b nüldöz 
szerveknél. Az ADTI-nél, az FBI-nál, a postaszolgálatoknál, rend rkapitányságokon és a 
többi. 
- Ja, persze. A CIA meg nem nyírat ki embereket. 
- Az ég szerelmére, Marino - szólaltam meg. 
- Tudni akarom, hogy ki az isten haragja nyúlt a b röndömbe - mondta Marino egyre 
vörösebbre váló képpel. - Rohadt rég akasztottak így ki. 
- Azt látom - felelte Talley. - Esetleg panaszt tehetne a párizsi rend rségnél. Ámbár én arra 
gondolnék, hogy ha van is közük a dologhoz, csakis a maga érdekében tehették. Például ha 
maga esetleg áthozott volna egy pisztolyt a kontinensre. 
Marino nem szólt egy szót sem. Az oldalas maradékát piszkálgatta. 
- Ugye nem? - mondtam hitetlenkedve. 
- Ha valaki nem jártas a nemzetközi utasforgalomban, a legnagyobb jó szándékkal is hibázhat 
- tette hozzá Talley. - Különösen az amerikai rend rök, akik hozzászoktak, hogy mindenhová 
fegyveresen járnak, és esetleg nem is értik, milyen súlyos bajba kerülhetnek ezáltal ideát. 
Marino még most sem szólt. 
- Gyanítom, hogy az intézkedés célja egyedül az volt, hogy mindennem kényelmetlenségt l 
megóvják mindkettejüket - mondta Talley, és lepöccintette a hamut a cigarettájáról. 
- Jól van, na - morogta Marino. 
- Scarpetta doktorn - mondta aztán Talley -, mennyire ismeri az ideát m köd magisztrátusi 
rendszert? 
- Elég jól, hogy boldog legyek, amiért nálunk, Virginiában nem ez van. 
- A magisztrátus kinevezése egy életre szól. Az igazságügyi orvosszakért t a magisztrátus 
nevezi ki, és a magisztrátus az is, aki eldönti, hogy melyik b njelet adják át laboratóriumi 
elemzésre, s t akár a halál okát illet en is  dönt - magyarázta Talley.  

- Mint a mi halottkémi rendszerünk a legrosszabb formájában - mondtam. - Ahová a politika 
és a szavazathajhászás beteszi a lábát... 



- Hatalom - szakított félbe Talley. - Korrupció. A politikának és a b nügyi 
nyomozómunkának sosem volna szabad egy légtérbe kerülnie. 
- Pedig ott vannak. Egyfolytában, Talley ügynök. Lehet, hogy még itt is, az önök 
szervezeténél - mondtam. 
- Az Interpolnál? - Ezt láthatóan igen mulatságosnak találta. - Szentesked nek t nhet, de az 
Interpolnak aztán tényleg nem érdeke, hogy tilosban járjon. Mi nem tartunk igényt 
elismerésre. Mi nem akarunk nyilvánosságot, autókat, fegyvereket vagy egyenruhákat; nem 
bonyolódunk jogkörvitákba. Meglep en kis költségvetésb l végezzük a munkánkat. A 
legtöbb ember számára mi nem is létezünk. 
- Úgy mondja ezt a mi így, mi úgy baromságot, mint aki maga is közéjük tartozik - jegyezte 
meg Marino. - Most tudjam, mi van. Egyik percben ADTI-s, a másikban meg nemzetközi 
bülbülüldöz .

 

Talley felvonta a szemöldökét, és kifújta a füstöt. - Bülbülüldöz ? - kérdezte. 
- Különben is, hogy kötött ki éppen itt? - Marino nem ismert kegyelmet. 
- Apám francia, anyám amerikai. Gyermekkorom javát Párizsban töltöttem, azután a 
családom átköltözött Los Angelesbe. 
- És azután? 
- Jogi egyetem, nem tetszett, végül az ADTI-hez kerültem. 
- Ez mikor volt? - folytatta Marino a kihallgatást. 
- Úgy öt éve vagyok ügynök. 
- Igen? És abból mennyit töltött ideát? - Marino kérdésr l kérdésre harciasabb lett.

 

- Két évet. 
- Ez azért kényelmes. Három év az utcán, aztán átszambázik ide, issza a bort, meg picsi-
pacsizik az üvegpalotában a többi James Bonddal. 
- Végtelenül szerencsés voltam. - Talley könnyed hangvételébe csíp s él vegyült. - De 
abszolút igaza van. Gondolom, mellettem szólt, hogy négy nyelven beszélek, és beutaztam a 
fél világot. A Harvardon egy kicsit a számítástechnikába meg a nemzetközi tanulmányokba is 
beleártottam magam. 
- Megcélozom a klotyót. - Marino hirtelen felpattant. 
- A harvardos résszel b szítette fel - mondtam Talleynek, miközben Marino elviharzott. 
- Nem szándékoztam így felhúzni - mondta .

 

- Pedig sikerült. 
- Ó. Ilyen rossz benyomást keltettem magában ilyen rövid id alatt.

 

- Marino általában azért ennyire nem lópokróc - folytattam. - Van egy új parancsnokhelyettes, 
aki visszamin sítette egyenruhás rend rnek, felfüggesztette, és az agyonlövésen kívül 
mindennel megpróbálkozott, hogy ellehetetlenítse. 
- Hogy hívják a pasast? - kérdezte Talley. 
- Nem pasas, n - feleltem. - Tapasztalataim szerint a n k id nként komiszabbak, mint a 
férfiak. Fenyegetettebbek, bizonytalanabbak. Hajlamosak rá, hogy akkor is nyírják egymást, 
amikor inkább össze kellene fogniuk. 
- Maga nem ilyennek t nik. - Szemügyre vett. 
- Az ármánykodás túlságosan id igényes.

 

Ezzel nem igazán tudott mit kezdeni. 
- Majd rá fog jönni, hogy én nagyon egyenes vagyok, Talley ügynök, mert nincs 
takargatnivalóm. Összefogott vagyok, és komolyan veszem a munkámat. Összeakasztjuk a 
bajszunkat vagy nem. Nekimegyek magának vagy nem, de ha igen, akkor azt ésszel csinálom 
és könyörületesen, mert nem érdekem, hogy bárkit szenvedni lássak. Nem úgy Diane Bray.  
megmérgezi az emberét, hátrad l, és gyönyörködik a látványban, ahogy az a valaki lassan és 
pokoli kínok közt kiszenved. 
- Diane Bray. Nocsak, nocsak - mondta Talley -, ötven kiló veszélyes hulladék, sz k ruhában.

 



- Ismeri? - kérdeztem meglepetten. 
- Diane Bray végül elhagyta Washingtont, hogy máshol is tönkretegyen pár 
rend rkapitányságot. Én egy rövid id t a központban töltöttem, miel tt átvezényeltek ide. 
Bray mindig azon volt, hogy összehangolja a rend rei munkáját azzal, amit mi, többiek 
csináltunk. Tudja, FBI, titkosszolgálat meg mi. Nem mintha az összehangoltságban bármi 
rossz volna, de hát neki nem ez lebegett a szeme el tt.  csak össze akart melegedni a 
nagykutyákkal, és úgy éljek, sikerült is neki. 
- Nem akarom arra pazarolni az energiámat, hogy róla beszélgetek - mondtam. - Az a n így 
is túl sok energiát vett ki bel lem.

 

- Kér desszertet? 
- Miért nem elemeztek egyetlen b njelet sem a párizsi esetekben? - Visszatértem 
vessz paripámhoz.

 

- Kávét? 
- Igazából azt szeretném, ha válaszolna, Talley ügynök. 
- Jay. 
- Miért vagyok itt? 
Tétovázott, pillantása az ajtóra siklott, mintha attól tartana, hogy valaki, akit nem akarna látni, 
esetleg besétál rajta. Úgy döntöttem, hogy Marino jár a fejében. 
- Ha a gyilkos tényleg ez a hibbant Chandonne, ahogy er sen gyanítjuk, akkor a családja 
jobban szeretné, ha ez az undorító szokása, hogy összevissza kaszabolja, veri és harapdálja a 
n ket, nem kerülne nyilvánosságra. S t - elhallgatott, tekintetét az enyémbe fúrta - úgy t nik, 
a család azt se akarta, hogy kitudódjon, a fiú egyáltalán a világon van. Az  mocskos kis 
titkuk. 
- Akkor honnan tudjuk, hogy tényleg létezik? 
- Az anya két fiúnak adott életet. Semmi nyoma, hogy egyikük meghalt volna. 
- Ez úgy hangzik, mintha semminek nem lenne nyoma - szólaltam meg. 
- Írásos nincs. Viszont máshogyan is nyomára lehet jutni dolgoknak. A rend rök több száz 
órán át hallgattak meg embereket, különösen a Szent Lajos-szigeten él k közül. Azon túl, 
amit Thomas volt osztálytársai állítanak, egész kis legenda kapott lábra arról, hogy van egy 
férfi, akit id nként a sziget partján látnak sétálni éjszakánként, illetve hajnalban, ha borús az 
ég. 
- Úszik is ez a rejtélyes alak, vagy csak sétál? - kérdeztem. Az édesvízi kovamoszatokra 
gondoltam a halott férfi ruháinak belsején. 
Talley meglepetten nézett rám. 
- Fura, hogy ezt mondja. Igen. Egyesek beszámoltak arról, hogy egy fehér férfi meztelenül 
úszkál a Szajnában a Szent Lajos-sziget közelében. Még igen hideg id ben is. Mindig 
sötétben. 
- És maga elhiszi ezeket a szóbeszédeket? - kérdeztem. 
- Nem az a munkám, hogy higgyek vagy ne higgyek. 
- Ezt hogyan kellene értenem? 
- A mi szerepünk itt az összehangolás, hogy rávegyük a csapatokat az együttes 
gondolkodásra, az együttes munkára, függetlenül attól, hogy hol vannak, vagy kik k. A 
világon az egyetlen szervezet vagyunk, akik képesek erre. Nem azért vagyok itt, hogy a 
nyomozót játsszam. 
Egy hosszú másodpercre elhallgatott, tekintete a szemembe hatolt, olyan helyekre bukkanva, 
melyeket nem mertem megosztani vele. 
- Nem akarom megjátszani a pszichozsarut, Kay - mondta. 
Tudott Bentonról. Persze hogy tudott. 
- Nincsenek meg hozzá a képességeim, és persze nincs meg a tapasztalatom - tette hozzá. - 
Úgy hogy el se kezdek felrajzolni valami profilféleséget a pasasról, aki ezt az egészet m veli. 



Nincsenek még érzéseim, hogy hogyan néz ki, milyen a járása, hogyan beszél... kivéve, hogy 
tudom, beszél franciául és valószín leg más nyelveken is.

 
Az egyik áldozata olasz volt - folytatta. - Nem beszélt angolul. Az embernek muszáj 
elgondolkodnia, hogy a pasas esetleg olaszul beszélt a n höz, hogy bejuthasson az ajtón.

 
Talley hátrad lt a székén, a vizéért nyúlt. 
- Ennek a pasasnak b séges lehet sége volt, hogy képezze magát - mondta aztán. - 
Valószín leg jól is öltözik, mert Thomas aztán tényleg arról híres, hogy szereti a gyors 
autókat, márkás ruhákat, ékszereket. A levetett holmiját valószín leg az alagsorban 
rejtegetett, szánalmas testvér kapta meg. 
- A farmer, amit az azonosítatlan férfi viselt, kicsit b volt derékban - jegyeztem meg. 
- Thomas testsúlya vélhet leg ingadozott. A fickó keményen megdolgozott a karcsúságért, és 
nagyon hiú volt a külsejére. Úgyhogy ki tudja? - vonta meg a vállát Talley. - Egy dolog 
azonban biztos. Ha ez az állítólagos testvérbáty olyan hátborzongató kinézet , mint mondják, 
kétlem, hogy eljárna vásárolni. 
- Maga tényleg azt gondolja, hogy ez a valaki hazajön a mészárlásból, és a szülei kimossák a 
véres ruháit, és megvédelmezik? 
- Valaki védelmezi - szögezte le Talley. - Ezért van az, hogy ezek az esetek itt Párizsban mind 
megtorpantak a bonctani intézet kapujánál. Azon túl, amit magának elmondtunk, semmit nem 
tudunk róla, hogy mi zajlott le odabent. 
- A magisztrátus? 
- Valaki, aki komoly befolyással rendelkezik. Akárhány ember is lehet. 
- Hogyan szerezték meg a boncolási jegyz könyveket?

 

- A szokásos úton - felelte. - Kikértük a dossziékat a párizsi rend rségt l. És azt kaptuk, amit 
lát. Egy árva b njel nem jutott el a laboratóriumokig, Kay. Nincsenek gyanúsítottak. Se 
tárgyalás. Semmi, leszámítva, hogy a család valószín leg kissé belefáradt pszichopata 
fiúgyermekük oltalmazásába. Már nem egyszer en kínos a személye, hanem potenciális 
veszélyforrás is. 
- Hogyan segít maguknak felszámolni ezt a Százhatvanötös kartellt, ha bebizonyítják, hogy 
Loup-Garou a Chandonne család bomlott elméj fia?

 

- El ször is, reméljük, hogy Loup-Garou beszélni fog. Egy sor gyilkosságért felel sségre 
vonjuk, különösen azért, amit Virginiában követett el... Nos, lesz mivel hatni rá. Arról nem is 
beszélve - elmosolyodott -, hogy azonosítjuk a két Chandonne fivért, és elfogadható indokhoz 
jutunk, hogy átkutathassuk a család gyönyör séges, háromszáz éves otthonát a Szent Lajos-
szigeten és az irodáikat, megnézhetjük az összes fuvarlevelüket és így tovább és így tovább. 
- Feltéve, hogy lekapcsoljuk Loup-Garou-t - mondtam. 
- Muszáj lesz. 
Tekintete elkapta az enyémet, és egy hosszú, feszült másodpercig fogva tartotta. 
- Kay, szükségünk van magára, hogy bebizonyítsuk, a gyilkos Thomas testvére. 
Egy csomag cigarettát tartott elém. Nem nyúltam érte. 
- Lehet, hogy maga az egyetlen reményünk - tette hozzá. - Mindenesetre a legjobb esélyünk 
eddig. 
- Marino és én komoly veszélybe kerülhetünk, ha csak közelébe merészkedünk is ennek az 
ügynek - mondtam. 
- A rend rök nem mehetnek be a párizsi bonctani intézetbe, és nem kezdhetnek 
kérdez sködni - mondta Talley. - Még fedett rend rök se. Azt nem is kell mondanom, hogy 
az interpolosok meg végképp nem. 
- Miért nem? Miért nem mehet be a párizsi rend rség a hullaházba?

 

- Mert az orvosszakért , aki az eseteket vizsgálta, nem hajlandó szóba állni velük. Senkiben 
nem bízik meg, és azt se mondhatom, hogy hibáztatnám érte. De a jelek szerint magában 
megbízik. 



Hallgattam. 
- Motiválja az, ami Lucy-val és Jóval történt. 
- Ez nem fair. 
- Dehogynem, Kay. Ezek az emberek ennyire elvetemültek. Megpróbálták szétl ni az 
unokahúga fejét. Aztán megpróbálták felrobbantani. Így már magának se absztrakt az ügy, 
nem? 
- Az er szak számomra sohasem absztrakt. - Hideg verejték görgött le az oldalamon. 
- De mégis más, ha az ember szeretteir l van szó - mondta Talley. - Úgy van? 
- Ne maga mondja már meg, hogyan érzek. 
-Absztrakció vagy sem, a hideg, kegyetlen állkapcsok erejét maga is csak akkor érzi meg, ha 
olyasvalaki körül záródnak össze, akit szeret. - Talley nem engedett. - Ne hagyja, hogy ezek a 
rohadékok bárki mást összeroppantsanak. Egyenlítse ki az adósságát. Lucy megúszta. 
- Otthon kéne lennem mellette - mondtam. 
- Azzal, hogy itt van, többet segíthet neki. És Jónak is. 
- Nem szorulok rá, hogy maga mondja meg, mi a legjobb az unokahúgomnak vagy az 
unokahúgom barátn jének. Vagy nekem, ha már itt tartunk. 
- Nekünk Lucy az egyik legjobb ügynökünk. Számunkra Lucy nem a maga unokahúga. 
- Gondolom, most ennek örülnöm kellene. 
- De mennyire. 
Talley figyel tekintete lefelé kalandozott a nyakamon. Magamon éreztem a pillantását, olyan 
volt, mint valami fuvallat, amit l rajtam kívül semmi nem rezdült meg. Aztán a kezeimre 
függesztette a tekintetét. 
- Atyavilág, milyen er sek - mondta, és megfogta az egyiket. - A konténerben talált holttest. 
Kim Luong. Ezek a maga esetei, Kay... - Az ujjaimat tanulmányozta, a tenyeremet. - Az 
összes részletet tudja. Tudja, milyen kérdéseket kell feltenni, mit kell keresni. Volna értelme, 
hogy beugorjon hozzá, hogy találkozzon vele. 
- Kivel? - Elhúztam a kezem, és azon t n dtem, ki figyelhet.

 

- Madame Stvannal. Ruth Stvannal. Az igazságügyi orvostani intézet igazgatón jével és 
Franciaország vezet igazságügyi orvosszakért jével. Már találkoztak.

 

- Természetesen tudom, hogy ki , de soha nem találkoztunk.

 

- Genf, 1988. Ruth Stvan svájci. Amikor találkoztak, még nem volt férjezett. A lánykori neve 
Dürenmatt. 
Tekintetével az arcomat kutatta, hogy emlékszem-e. Nem emlékeztem. 
- Ugyanabban a szakmai alcsoportban voltak. Hirtelen csecsem halál szindróma.

 

- És ezt vajon honnan tudja? 
- Benne van a szakmai önéletrajzában. 
- Ruth Dürenmattról aztán biztos nem esik említés az önéletrajzomban - feleltem védekez en.

 

A tekintete nem engedett. Képtelen voltam levenni róla a szemem, és nehezemre esett a 
gondolkodás. 
- Elmegy hozzá? - kérdezte. - Ha maga beköszön egy régi baráthoz, mialatt Párizsban jár, 
abban nincs semmi szokatlan, ráadásul Madame Stvan beleegyezett, hogy beszél magával. 
Igazából ezért van itt. 
- Kedves magától, hogy legalább most közli - mondtam egyre fokozódó méltatlankodással. 
- Lehet, hogy nem jut vele semmire. Lehet, hogy Stvan sem tud semmit. Lehet, hogy egyetlen 
árva részlettel sem tud segítségünkre lenni. De mi nem így hisszük. Madame Stvan egy igen 
intelligens, gerinces n , aki nagyon keményen dolgozik egy olyan rendszer ellenében, mely 
nem mindig az igazság pártján áll. Nem emlékezteti valakire? 
- Mégis mi a francot képzel, ki maga? - fakadtam ki. - Azt hiszi, hogy felveszi a telefont és 
iderángat és megkér, hogy ugyan, ugorjak már be a párizsi bonctani intézetbe, amíg valami 
b nszövetkezet éppen nem figyel oda?

 



Nem szólt semmit, a tekintete rezdületlen maradt. Mellette az ablakon beáradt a napfény, és 
tigrisszem-sárgára színezte az íriszét. 
- Teszek rá, hogy maga interpolos vagy Scotland Yard-os vagy akár az angol királyn - 
mondtam. - Nem fog sem engem, sem Stvan doktorn t, sem Marinót veszélybe sodorni.

 
- Marino nem megy magával a hullaházba. 
- Ennek a közlését átengedem magának. 
- Ha elkísérné, gyanúra adna okot, különösen, amilyen példás magaviselet a barátja - 
jegyezte meg Talley. - Ráadásul nem hiszem, hogy Stvan doktorn nagyon rokonszenvesnek 
találná. 
- És ha van b njel, akkor hogyan tovább?

 

Nem válaszolt, én pedig tudtam, miért. 
- Maga arra kér engem, hogy avatkozzam be a bizonyítási láncolatba. Maga b njel 
eltulajdonítására akar engem rábírni. Nem tudom, itt minek hívják, de az Egyesült 
Államokban ez köztörvényes b ncselekménynek számít.

 

- Tárgyi bizonyíték megváltoztatása és meghamisítása, az új büntet törvénykönyv szerint. Itt 
így hívják. Háromszázezer frank, három év börtönbüntetés. Ha nagyon magára akarják húzni 
a vizes leped t, valószín leg kegyeletsértéssel is megvádolják, az még háromszázezer frank, 
még egy év börtönben. 
Hátralöktem a székemet. 
- Meg kell mondanom - közöltem vele hidegen -, nem gyakran fordul el a hivatásomban, 
hogy egy szövetségi ügynök könyörögve kér a törvény megszegésére. 
- Én nem kérem semmire. Ez a maga és Stvan doktorn ügye.

 

Felálltam. Nem figyeltem oda. 
- Lehet, hogy maga nem járt jogi egyetemre, de én igen - mondtam. - Egy törvénycikkelyt 
esetleg fel tud mondani, én viszont azt is tudom, hogy mit jelent. 
Nem mozdult. Egy ér dobolt a nyakamban, és arcomon olyan er s volt a napfény, hogy nem 
láttam. 
- Fél életemben a törvényt, a tudományokat és az orvoslást szolgáltam - folytattam. - Maga 
viszont mást se csinált fél életében, Talley ügynök, mint hogy kin tt a kamaszkorból abban a 
maga elitiskolás, Ivy League-es világában. 
- Semmi rossz nem fogja érni - felelte Talley higgadtan, mintha meg se hallotta volna, miket 
vágtam a fejéhez. 
- Holnap reggel Marino és én hazarepülünk. 
- Kérem, üljön le. 
- Szóval maga ismeri Diane Bray-t? Ez volna a végs leszámolás? Hogy behajítanak egy 
francia börtönbe? - mondtam tovább. 
- Üljön le, kérem - mondta . Vonakodva megtettem.

 

- Ha maga csinál valamit, amire Stvan doktorn megkéri, és lebukik, közbelépünk - mondta. - 
Ahogy Marino esetében is tettük, az obligát rejtegetnivalójával a b röndjében.

 

- Ezt el is kellene hinnem? - kérdeztem hitetlenkedve. - Géppisztolyos francia rend rök 
lecsapnak rám a repül téren, én meg mondjam nekik, hogy: Minden rendben. Titkos 
küldetésen vagyok az Interpol megbízásából? 
- Mi csak annyit csinálunk, hogy összehozzuk Stvan doktorn vel.

 

- Rossz szöveg. Pontosan tudom, mit csinálnak. És ha bajba kerülök, maguk ugyanazt teszik 
majd, amit bármelyik másik ügynökhálózat tenne az egész világon. Azt is letagadják, hogy 
ismernek egyáltalán. 
- Én soha nem mondanék ilyet. 
Állta a tekintetemet, és hirtelen olyan forróság lett a helyiségben, hogy friss leveg re volt 
szükségem. 



- Kay, mi soha nem mondanánk ilyet. Lord szenátor soha nem mondana ilyet. Kérem, bízzon 
bennem. 
- Hát nem bízom. 
- Mikor szeretne visszatérni Párizsba? 
Ezen el kellett gondolkodnom. Talley teljesen összezavart és feldühített. 
- A kés délutáni vonattal terveztük - emlékeztetett. - De ha szeretne itt maradni éjszakára, 
tudok egy gyönyör kis szállodát a rue du Boeufön. La Tour Rose-nak hívják. Imádni fogja. 
- Nem, köszönöm - mondtam. 
Egy sóhajjal felállt az asztaltól, és összeszedte mindkét tálcát. 
- Hol van Marino? - Eszembe ötlött, hogy milyen rég elt nt.

 

- Én is ezen kezdtem t n dni - mondta Talley, ahogy kifelé ballagtunk az étteremb l. - Azt 
hiszem, nem kedvel engem különösebben. 
- Ez a legbriliánsabb következtetése egész nap - mondtam. 
- Azt hiszem, Marino nem szereti, ha egy másik férfi foglalkozik magával. 
Erre nem tudtam mit mondani. 
Talley becsúsztatta a tálcákat az állványba. 
- Felhívja a bonctani intézetet? - Nem ismert irgalmat. - Kérem. 
Tökéletesen mozdulatlanul állt az étterem közepén, és amikor másodszor is feltette a kérdést, 
szinte kamaszos félszegséggel megérintette a vállam. 
- Remélem, Stvan doktorn beszél még angolul - mondtam.   
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Amikor sikerült telefonvégre kapnom Stvan doktorn t, azonnal emlékezett rám, ami 
egybevágott azzal, amit Talley mondott. Már várta a hívásomat, és szívesen találkozott velem. 
- Holnap délután az egyetemen tanítok - mondta kissé rozsdás angolsággal. - De reggel 
szeretettel várom. Én nyolcra érek be. 
- Negyed kilencig lesz ideje elrendezkedni? 
- Persze. Segítségére lehetnék bármiben, míg Párizsban van? - kérdezte olyan hangon, hogy 
gyanítottam, mások is hallják. 
- Az érdekelne, hogyan m ködik a maguk orvosszakért i rendszere itt Franciaországban. - 
Vettem a lapot. 
- Id nként nem túl jól - felelte. - A Gare de Lyon közelében vagyunk, a Quai de la Rapée 
mellett. Ha autóval jön, leteheti hátul, ahol a holttesteket fogadjuk. Egyébként elölr l jöjjön.

 

Talley felnézett a telefonüzenetei szortírozásából. 
- Köszönöm - mondta, amikor letettem. 
- Maga szerint hová bóklászott el Marino? - kérdeztem. 
Kezdtem ideges lenni. Nem szívesen hagytam magára Marinót. Nyilván ebben a pillanatban is 
éppen inzultált valakit. 
- Annyi hely van, ahová mehetett - felelte Talley. 
Odalent találtunk rá, az el csarnokban, mogorván gubbasztott egy dézsás pálma mellett. A 
jelek szerint túl sok ajtón bóklászott át, és kizárta magát az összes szintr l. Úgyhogy lejött a 
lifttel, és arra sem vette a fáradságot, hogy segítséget kérjen a biztonságiaktól. 
Jó ideje nem láttam ennyire ingerültnek, és visszaúton Párizsba annyira mufurc volt, hogy 
végül átköltöztem egy másik ülésre, és hátat fordítottam neki. Lehunytam a szemem, és 
szunyókáltam. Kés bb megkerestem az étkez kocsit, és vettem egy Pepsit,

 

t le meg se 
kérdeztem, nem kér-e egyet. Saját csomag cigarettát is vettem, és nem kínáltam meg 
semmivel. 



Amikor besétáltunk szállodánk el csarnokába, végül nem bírtam tovább.

 
- Mit szólna hozzá, ha meghívnám egy italra? - kérdeztem. 
- Fel kell mennem a szobámba. 
- Mi baja, Marino? 
- Ezt inkább én kérdezhetném magától - vágott vissza. 
- Marino, fogalmam sincs, mir l beszél. Lazítsunk kicsit a bárban, és közben kitaláljuk, mi 
legyen a következ lépésünk, most, hogy ilyen kulimászba keveredtünk.

 

- Az én következ lépésem az lesz, hogy felmegyek a szobámba. És nem miattam 
keveredtünk ilyen kulimászba. 
Hagytam, hogy belépjen egyedül a liftbe, és néztem, ahogy konok arca elt nik az összezáródó 
rézajtók mögött. Én gyalog vágtam neki a felsz nyegezett lépcs hosszú ívének, és rá kellett 
jönnöm, hogy a dohányzás tényleg árt az egészségnek. Kinyitottam az ajtómat, de nem voltam 
felkészülve arra, ami fogadott. Hideg félelem fogott el, ahogy a készülékhez léptem, és a dr. 
Harstontól, Philadelphia vezet orvosszakért jét l kapott faxüzenetet bámultam. Bénultan 
ültem le az ágyra. 
A város fényei ragyogtak, a Grand Marnier szeszf zde hatalmas reklámja a magasban, lent 
pedig a forgalmas Café de la Paix. Reszketeg kézzel, felborzolt idegekkel összeszedtem a 
papírlapokat a faxkészülékr l, mintha valami borzalmas betegségben szenvednék. Töltöttem 
magamnak egy tripla whiskyt a minibárból. Nem vesz dtem azzal, hogy jeget szerezzek 
hozzá. Nem érdekelt, ha másnap pokolian érzem magam, mert tudtam, hogy úgyis elmegyek.  
Dr. Harts fed lapot is küldött.

 

Kay, kíváncsi voltam, mikor szól. Tudtam, hogy amikor készen áll, szólni fog. Értesítsen, ha 
további kérdései volnának. Én itt vagyok. 
Vance 
Zsibbadtan telt az id , mintha úrrá lett volna rajtam a katatónia, úgy olvastam az el zetes 
orvosszakért i jelentést, a leírást Benton holttestér l, illetve ami maradt bel le, in situ, a 
kiégett épületben, ahol meghalt. Hamucafatokként lebegtek szemem el tt a kifejezések. 
Elszenesedett test égési törésekkel és hiányzó kézfejek és a koponyán lamináris, hámló égési 
törések és a mellkas és has izomig elszenesedve. 
A fejét ért lövés becsapódáskor másfél centiméteres lyukat ütött a koponyán, a csontba vájt 
l csatorna kúposan sz kült. A golyó sugárirányú repedéseket okozva a jobb fül mögött hatolt 
be, és a jobb oldali sziklacsontban akadt el. 
A maxilláris centrálisok között enyhe diasztéma. Ezt a Benton két els foga közötti kis rést 
mindig imádtam. Csak még kedvesebbé tette a mosolyát, mert egyébként minden másban 
annyira tökéletes volt, egyébként a foga is tökéletes volt, mert az  tökéletes New England-i 
mintacsaládja természetesen szabályoztatta a fogát. 
...Úszónadrágra utaló lebarnulási minta. Benton azért ment el Hilton Headre nélkülem, mert 
engem kihívtak egy helyszínre. Bárcsak nemet mondtam és vele tartottam volna. Bárcsak 
megtagadtam volna, hogy én vizsgáljam az esetet, melyr l azután kiderült, hogy csak a kezdet 
egy borzalmas gyilkosságsorozatban, melynek utolsó áldozata Benton lett. 
Abból, ami el ttem hevert, semmi nem volt kitaláció. Nem lehetett. Egyedül Benton és én 
tudtunk az öt centiméteres egyenes hegr l a bal térdén. Üvegcseréppel vágta meg magát 
Black Mountainban, Észak-Carolinában, els szeretkezésünk színhelyén. Az a heg mindig is a 
házasságtörés stigmájaként hatott. Milyen különös, hogy épségben maradt: az átázott 
tet szigetelés egy darabja temette maga alá.

 

Az a heg mintha mindig is az elkövetett b nre emlékeztetett volna. Most pedig Benton halálát 
egyfajta megtorlásként tüntette fel, melynek tet pontján minden megképzett el ttem, ami a 
jegyz könyvekben állt, hiszen mindezt én is láttam már, és a képekt l letaglózva a padlóra 
roskadtam, és zokogva Benton nevét motyogtam. 
Csak akkor hallottam meg, hogy kopognak az ajtón, amikor már dörömbölés lett bel le.

 



- Ki az? - szóltam ki rekedt, lestrapált hangon. 
- Mi ütött magába? - mondta Marino harsányan az ajtó túloldaláról. 
Bágyadtan felkeltem, és majdnem elveszítettem az egyensúlyomat, miközben beengedtem. 
- Öt perce kopogok... - kezdte mondani Marino. - Jézus atyaúristen. Magának meg mi a rosseb 
baja van? 
Hátat fordítottam neki, és az ablakhoz léptem. - Doki, mi van? Mi a baj? - Rémültnek t nt a 
hangja. - Történt valami? 
Odajött hozzám, és a vállamra tette a két kezét, és a sok-sok év alatt, mióta ismertem, ez volt 
az els alkalom, hogy ilyet csinált.

 

- Ki vele. Mi ez a sok testdiagram meg istenharagja az ágyon. Lucy jól van? 
- Hagyjon békén - mondtam. 
- Majd ha elmondta, hogy mi a baj! 
- Menjen el. 
Levette rólam a két kezét, és h vösséget éreztem ott, ahol voltak. Tapintani tudtam magunk 
körül a teret. Marino átvágott a szobán. Hallottam, ahogy kézbe veszi a fax lapjait. Hallgatott. 
Aztán így szólt: - Mi a büdös francot csinál? Be akar csavarodni? Mi a rossebért akar valaki 
ilyeneket nézegetni? - Hangja felcsapott, s vele fájdalma és félelme is. - Miért? Magának 
elment a józan esze! 
Sarkon fordultam és feléje vetettem magamat. Lecsaptam a papírlapokra. Beleráztam ket 
Marino képébe. Testdiagramok és toxikológiai jelentések, a halotti bizonyítvány, azonosító 
cédula, fogtérképek, Benton gyomortartalmának elemzése, az egész szállt és keringett a 
sz nyeg felett, mint sszel a levelek.

 

- Mert magának muszáj volt kotyognia - kiabáltam. - Magának egyszer en muszáj volt 
kinyitnia azt a nagy, lepcses száját, és kijelenteni, hogy Benton nem halt meg! Úgyhogy most 
már tudjuk, igaz? Olvassa a saját istenverte szemével, Marino. 
A szememet és az orromat törölgetve leültem az ágyra. 
- Olvassa csak el, és soha többé ne beszéljen nekem err l - szólaltam meg. - Soha többé ne 
mondjon még egyszer ilyesmit. Ne mondja, hogy Benton él. Ne csinálja ezt velem még 
egyszer. 
Megcsörrent a telefon. Marino felkapta. 
- Micsoda! - mordult bele. - Ó, igen? - tette hozzá egy kis szünet után. - Na, hát jól mondják. 
Tényleg zajongunk, bassza meg, és ha felküldik a kurva biztonságiakat, én kurvára rögtön 
vissza is küldöm ket, mert zsaru vagyok, és momentán kurva szar kedvemben vagyok, 
bassza meg! 
Lecsapta a kagylót. Odaült az ágyra, közvetlenül mellém. Most már az  szeme is könnyben 
úszott. 
- Na, most mihez kezdünk, doki? Na, most mi az isten haragjához kezdünk, he? 
- Benton azért akarta, hogy együtt vacsorázzunk, hogy aztán marakodjunk és gy lölködjünk 
és sírjunk, mint most - motyogtam, és könnyek görögtek le az arcomon. - Tudta, hogy 
egymásnak fogunk esni, és egymást hibáztatjuk majd, mert ez az egyetlen módja, hogy 
kiengedjük a g zt, és továbbmenjünk.

 

- Ja, gondolom, elkészítette a profilunkat - szólalt meg Marino. - Nyilván. Mintha valahogy 
tudta volna, hogy ez fog történni, és hogy hogyan reagálunk majd. 
- Benton ismert engem - motyogtam. - Úristen, mennyire ismert engem. Tudta, hogy jobban 
megsínylem, mint bárki más. Én nem szoktam sírni. Én nem akarok sírni! Megtanultam nem 
sírni, amikor az apám haldoklott, mert aki sír, az érez, és azt túl sok lett volna átérezni. Olyan 
volt, mintha kiszáríthatnám magam belülr l, mint egy száraz, csörg s borsóhüvely, az 
érzéseim parányi, kemény golyócskák... aszott, csörg s golyócskák. Kivagyok, Marino. 
Szerintem ezen soha nem teszem túl magamat. Talán jó is lenne, ha kirúgnának. Vagy ha 
felmondanék. 



- Az nem fog megtörténni - mondta. 
Amikor nem válaszoltam, felkelt és rágyújtott. Fel-alá járkált. 
- Akar vacsorázni vagy ilyesmi? 
- Csak aludni akarok - mondtam. 
- Lehet, hogy jót tenne magának, ha kimozdulna ebb l a szobából.

 
- Nem, Marino. 
Kiütöttem magam Benadryllal, és másnap reggel tompán és kótyagosan veckel dtem ki az 
ágyból. A fürd szobai tükörben láttam, hogy kimerült, duzzadt a szemem. Hideg vizet 
fröcsköltem az arcomra, felöltöztem, és fél nyolckor taxit fogtam, ezúttal Interpol-segítség 
nélkül. 
Az Institut Médico-Légal egy háromemeletes épület volt téglából és lyukacsos mészk b l, a 
város keleti felében. A Voie gyorsforgalmi út elvágta a Szajnától, mely ezen a reggelen 
mézsárgán hömpölygött. A taxisof r a bejárat el tt tett le, ahol kankalinok, árvácskák, 
százszorszépek, vadvirágok és vén platánfák között, egy kis, szemet gyönyörködtet parkon 
kellett átsétálnom. A padon csókolózó fiatal párocska, illetve a kutyáját sétáltató öregúr 
láthatóan ügyet sem vetettek a halál jellegzetes b zére, mely az intézet rácsos ablakain és 
fekete acélajtaján kiszivárgott. 
Ruth Stvant jól ismerték a rendhagyó elképzeléseir l, melyek szerint az intézetet m ködtette. 
A látogatókat hostessek fogadták, úgyhogy amikor az elhunyt hozzátartozói beléptek az ajtón, 
azonnal lecsapott rájuk valaki, aki kedvesen elkalauzolta ket az épületben, és egy ilyen 
hostess nyújtott segédkezet most nekem is. Csempézett folyosón vezetett végig, ahol kék 
székeken orvosszakért k ültek, és eleget megértettem abból, amit mondtak, hogy 
kihámozzam: el z éjjel valaki kiugrott az ablakon.

 

Néma vezet m nyomában kis kápolna mellett haladtam el, ahol középkorú pár zokogott egy 
nyitott fehér koporsóban felravatalozott fiatal fiú holtteste fölött. Itt máshogy kezelték a 
halottakat, mint mi. Amerikában egyszer en sem id , sem pénz nem volt hostessekre, 
kápolnákra, és hogy megfogjuk egymás kezét egy olyan társadalomban, ahol naponta hoztak 
be lövöldözéses eseteket, és senki nem lobbizott a halottakért. 
Stvan doktorn éppen boncolt a Salle d'Autopsie nev helyiségben, melynek funkcióját az 
önm köd en kinyíló ajtók fölötti felirat jelezte. Amikor beléptem, újra aggodalom lett rajtam 
úrrá. Nem lett volna szabad idejönnöm. Fogalmam sem volt, mit fogok mondani. Ruth Stvan 
éppen egy tüd t helyezett a serpeny s mérlegre, zöld sebészköpenye vérrel befröcskölve, a 
szemüvegén apró pöttyök. Láttam, hogy a lezuhant férfin dolgozik. A halott arca össze volt 
zúzva, a lábfejek szétnyíltak, a sípcsont felszaladt a combba. 
- Csak még egy percet adjon, legyen szíves - szólt oda nekem Stvan doktorn .

 

Még két másik eseten dolgoztak, azok az orvosok fehérben voltak. Fekete táblákon neveket és 
esetszámokat láttam. Egy Stryker-f rész éppen koponyát nyitott fel, közben víz csobogott 
hangosan a lefolyókban. Stvan doktorn fürge volt és energikus, sz ke, nagy csontú, nálam 
id sebb. Eszembe jutott, hogy annak idején Genfben nem elegyedett a többiekkel. 
A doktorn leped t terített befejezetlen esetére, és lehúzta a gumikeszty jét. Háta mögött a 
sebészköpenyt bogozva, er s, magabiztos léptekkel felém indult.

 

- Hogy van? - kérdezte. 
- Nem is tudom - mondtam. 
Ha válaszomat furcsának találta is, nem adta jelét. 
- Kövessen, kérem, addig is beszélgethetünk, míg rendbe szedem magam. Aztán iszunk egy 
kávét. 
Egy kis öltöz be vitt, ahol bepottyantotta köpenyét a szennyestartóba. Mindketten kezet 
mostunk fert tlenít hatású szappannal,  az arcát is megsikálta, és egy durva, kék 
törülköz vel megszárította.

 



- Stvan doktorn - szólaltam meg -, egyértelm , hogy nem baráti csevegésre jöttem, vagy 
hogy be leártsam magam a maguk itteni igazságügyi orvosszakért i rendszerének 
m ködésébe. Ezt mindketten tudjuk. 
- Természetesen - nézett a szemembe. - Nem vagyok elég barátságos, hogy keressék a 
társaságomat. - Kis mosoly jelent meg az arcán. - Igen, Scarpetta doktorn , Genfben 
találkoztunk, de nem jártunk össze. Nagy kár. Akkoriban olyan kevesen voltunk ott n k.

 
Nekivágtunk a folyosónak,  tovább beszélt.

 

- Már akkor tudtam, mir l van szó, amikor telefonált, hiszen én kértem, hogy idejöjjön - tette 
hozzá. 
- Kicsit idegessé tesz, hogy ezt hallom magától - feleltem. - Mintha nem lennék így is eléggé 
ideges. 
- Mi ketten ugyanazokat a dolgokat keressük az életben. Ha maga volna itt a helyemben, én is 
meglátogatnám, érti? És azt mondanám: nem engedhetjük, hogy ez folytatódjon. Nem 
engedhetjük, hogy más n k is ilyen halált haljanak. Most az amerikai Richmondban. Egy 
szörnyeteg ez a pasas, ez a Loup-Garou. 
Beléptünk az irodájába, ahol nem voltak ablakok, és minden talpalatnyi helyet folyóirat-, 
dosszié- és feljegyzéshalmok árasztottak el. Stvan felvette a telefont, tárcsázott egy bels 
melléket, és megkért valakit, hogy hozna be nekünk kávét. 
- Kérem, helyezkedjen kényelembe, ha tud. Elpakolnék, de nincs hová. 
Széket húztam az íróasztalához. 
- Annak idején Genfben nagyon nem odavalónak éreztem magam - elevenítette fel a régi 
emléket, ahogy becsukta az ajtót. - És ennek részben a franciaországi rendszer az oka. Az 
igazságügyi orvosszakért k itt teljes elszigeteltségben dolgoznak, és ez nem változott azóta 
sem, és az én életemben talán nem is fog megváltozni. Tilos beszélnünk bárkivel, ami nem is 
mindig olyan rossz, mert én szeretek egyedül dolgozni. 
Rágyújtott. 
- Én látleletet veszek fel a sérülésekr l, a rend rség pedig elmondja a teljes történetet, ha úgy 
tartja kedvük. Kényes esetek kapcsán magam beszélek a magisztrátussal, és vagy megkapom, 
amire szükségem van, vagy nem. Id nként, amikor felvetek egy kérdést, nem is jelölnek ki 
labort a vizsgálatokhoz, érti? 
- Vagyis, ha úgy tetszik - szólaltam meg -, a maga egyetlen feladata a halál okának a 
meghatározása. 
Bólintott. - Esetr l esetre a magisztrátustól kapom a megbízásom, ami nem más, mint a halál 
okának a meghatározása. 
- Nem járhat utána igazán dolgoknak. 
- Nem úgy, ahogy maguk utánajárnak. Nem úgy, ahogy én szeretnék - felelte, a szája sarkában 
fújva ki a füstöt. - Tudja, a francia igazságszolgáltatással az a baj, hogy a magisztrátus 
túlságosan független. Én egyedül annak a magisztrátusnak tehetek jelentést, aki az ügyre 
kijelölt, és az ügyet kizárólag a belügyminiszter teheti át másik magisztrátushoz. Úgyhogy ha 
probléma adódik, tehetetlen vagyok. A magisztrátus viszont azt csinál a jelentésemmel, amit 
akar. Ha én azt mondom, hogy gyilkosság volt, és  nem ért velem egyet, akkor úgy lesz. 
Nem az én problémám. Ilyen a törvény. 
- A magisztrátus felülbírálhatja a maga jelentését? - A hátam borsódzott az ötlett l.

 

- Természetesen. Egyedül vagyok mindenki mással szemben. Ahogy, gondolom, maga is. 
Nem akartam belegondolni, mennyire egyedül vagyok. 
- Teljes mértékben tisztában vagyok vele, milyen kellemetlen volna, különösen magának, ha 
bárki megtudná, hogy itt beszélgetünk - kezdtem mondani. 
Fölemelte a kezét, hogy elhallgattasson. Kinyílt az ajtó, és tálcával a kézben bejött ugyanaz a 
fiatal n , aki az épületben kísérgetett, a tálcán kávé, tejszín és cukor. Köszönjük, mondta 



Stvan doktorn , és aztán még valamit franciául, amit nem értettem. A n bólintott, és az ajtót 
behúzva maga mögött, halkan távozott. 
- Azt mondtam neki, hogy ne kapcsoljanak be telefonhívást - avatott be Stvan doktorn . - Már 
most el kell mondanom magának, hogy a magisztrátust, aki az ügyre kijelölt, igen nagyra 
becsülöm. De t is nyomás alatt tartják, ha érti, mire gondolok. Még az igazságügy-
miniszternél is magasabb helyekr l. Nem tudom, hová vezetnek

 
a szálak, mindenesetre 

ezeknél az eseteknél nem végeztek laboratóriumi teszteket, és ez az, amiért magát ideküldték. 
- Küldtek? Azt hittem, maga tartott rám igényt. 
- Hogyan issza a kávéját? - kérdezte. 
- Ki mondta magának, hogy küldtek? 
- Nyilván azért küldték be a ringbe, hogy vállalja át a titkaimat, és örömmel át is adom 
magának ket. Cukrot, tejszínt?

 

- Feketén kérem. 
- Amikor azt a n t meggyilkolták Richmondban, azt mondták, ha beszélni akarok magával, 
átküldik. 
- Szóval nem maga kérte, hogy jöjjek? 
- Soha nem kértem volna ilyet, mert soha nem gondoltam volna, hogy egy efféle kérést 
teljesítenek. 
Eszembe jutott a sugárhajtású magánrepül , a Concorde és az összes többi.

 

- Nincs egy fölösleges cigarettája? - szólaltam meg. 
- Igazán restellem, hogy meg se kérdeztem. Nem tudtam, hogy dohányzik. 
- Nem is dohányzom. Ez csak egy kitér . Egy olyan kitér , ami jó egy éve tart. Maga tudja, 
hogy ki küldött ide, Stvan doktorn ?

 

- Valaki, aki elég befolyásos, hogy maga szinte azonnal itt teremjen. Többet nem tudok. 
Lord szenátor jutott az eszembe. 
- A Loup-Garou-ügy teljesen kikészít. Már nyolc n nél tart - mondta Stvan doktorn , és 
üveges, fájdalmas tekintettel nézett maga elé. 
- Mit tehetek én? 
- Semmi sem utal arra, hogy az áldozatokat vaginálisan meger szakolták - mondta. - Vagy 
hogy fajtalankodtak volna velük. Kenetmintákat vettem a harapási nyomokról, nagyon 
különös harapási nyomok egyébiránt, hiányzó rl fogakkal, okklúzióval és távol ül apró 
fogakkal. Begy jtöttem hajszálakat és minden mást. De térjünk vissza az els esetre, amikor 
az egész olyan furcsa lett. Mint várható volt, a magisztrátus utasított, hogy az összes tárgyi 
bizonyítékot adjam át a laboratóriumnak. Hetek teltek el, aztán hónapok, de semmilyen 
eredmény nem jött vissza. Ebb l tanultam. A Loup-Garou-nak tulajdonított újabb eseteknél 
semmit nem továbbítottam laboratóriumi vizsgálatra. 
Egy pillanatra elhallgatott, máshol jártak a gondolatai. 
Azután így szólt: - Különös egy figura a pasas, ez a Loup-Garou. Összeharapdálja a tenyeret, 
a talpat. Nyilván jelent számára valamit. Soha nem láttam ilyesmit. És most magának is fel 
van adva a lecke. 
Elhallgatott, mintha valami nehéz dolgot készülne kimondani. 
- Kérem, legyen igen óvatos, Scarpetta doktor n . Loup-Garou ugyanúgy a nyomába fog 
eredni, mint nekem. Tudja, én vagyok az, aki túlélte. 
Elakadt a szavam a döbbenett l.

 

- A férjem szakács a Le Dome-ban. Esténként szinte sosincs otthon, de Isten akaratából éppen 
betegen nyomta az ágyat, amikor ez a lény megjelent az ajtómnál néhány héttel ezel tt. Esett 
az es . Azt mondta, balesetet szenvedett az autójával, és hogy telefonálnia kell a 
rend rségnek. Az els gondolatom természetesen az volt, hogy segítek neki. Meg akartam 
róla gy z dni, nem sérült-e meg. Nagyon aggódtam. 



Ez volt a sebezhet pontom - folytatta. - Azt hiszem, az orvosok mind 
megment komplexusban szenvednek, tudja? El tudunk intézni problémákat, akármir l legyen 
is szó, és így visszatekintve, ez az a késztetés, amelyre Loup-Garou az én esetemben épített. A 
legkevésbé sem volt gyanús, és tudta, hogy be fogom engedni, és be is engedtem volna. 
Csakhogy Paul meghallotta, hogy beszélgetek, és tudni akarta, hogy kivel. A férfi elszaladt. 
Nem tudtam jól megnézni magamnak. A házam el tt nem égett a villany, tudja, a férfi 
kicsavarta az izzót, ahogy kés bb rájöttem.

 

- Telefonált a rend rségnek?

 

- Csak egy nyomozónak, akiben megbízom. - Miért? 
- Jobb az óvatosság. - Mib l gondolja, hogy a gyilkos volt az?

 

- Kortyolt a kávéjából, aztán töltött egy kevés meleget mindkett nkéhez.

 

- Éreztem. Mintha nedves állati sz r szagára emlékeznék, de ma már azt hiszem, hogy nyilván 
csak képzeltem. Éreztem a gonoszt, láttam a bujaságot a szemében. És nem volt hajlandó 
megmutatni magát. Egy pillanatra se láttam az arcát, egyedül a szeme csillant meg, ahogy az 
ajtón kiáradt a fény. 
- Nedves állati sz r szaga? - kérdeztem. 
- Más, mint a testszag. Amolyan ázottkutya-szag. Erre emlékszem. De az egész annyira 
gyorsan történt, hogy nem lehetek benne biztos. Aztán másnap kaptam t le egy levelet. 
Tessék. Meg is tudom mutatni. 
Felállt, és kinyitotta egy fém iratszekrény kulcsra zárt fiókját, melyet úgy teletömtek 
dossziékkal, hogy csak nagy nehezen bírt kihúzni közülük egyet. A felcímkézetlen dossziéban 
egy tépett szél , vérfoltos barna papír volt, átlátszó m anyag b njeles tasakban.

 

- Pas la police. Ça va, ça va. Pas de probléme, tout va bien. Le Loup-Garou - olvasta. - Vagyis 
Semmi rend rség. Minden rendben. Semmi baj. Minden rendben van. A vérfarkas. 
Meredten bámultam az ismer s nyomtatott bet kre. Gépiesnek t ntek és szinte gyermetegnek.

 

- A papírt mintha egy zöldségeszacskóból tépték volna ki - szólalt meg Stvan doktorn . - Nem 
tudom bizonyítani, hogy t le van, de ki mástól lehetne? Azt se tudom, kinek a vére ez, mert 
hát laborvizsgálatokat ugye nem végezhetek, és egyedül a férjem tudja, hogy ez nálam van. 
- Miért maga? - kérdeztem. - Miért magát vette célba? 
- Csak feltételezni tudom, hogy azért, mert látott a helyszínelésekkor. Innen tudom, hogy 
figyel. Amikor gyilkol, ott marad valahol a sötétben, és figyeli, hogy mit ügyködnek a 
magunkfélék. Nagyon intelligens, ravasz. Nyilván pontosan tudja, mi történik, amikor a 
holttestei megérkeznek hozzám. 
Megdöntöttem a cédulát a lámpafényben, hátha a felület, amin írták, latens nyomot hagyott a 
papíron, de nem láttam semmit. 
- Ha addig lett volna bármi kétely bennem, amikor elolvastam a cédulát, világossá vált, hogy 
milyen összefonódások vannak itt - mondta közben Stvan doktorn . - Loup-Garou tudta, hogy 
semmire se mennék vele, ha továbbítanám a levelét a rend rségnek, a labornak. Így akart 
értesíteni, figyelmeztetni akár, hogy ne is er lködjem, és nagyon furcsa, de úgy érzem, mintha 
azt is akarná mondani, hogy nem próbálja meg még egyszer. 
- Én nem hamarkodnám így el a következtetések levonását - jegyeztem meg. 
- Mintha barátra volna szüksége. A magányos szörnyetegnek barátra van szüksége. 
Feltételezem, a fantáziálásaiban kiemelt helyem van, merthogy láttam t, és nem haltam meg. 
De ki olvashat egy ilyen elmében? 
Felkelt az íróasztalától, és kinyitott egy másik fiókot egy másik iratszekrényben. Közönséges 
cip sdobozt vett el , lefejtette róla a ragasztószalagot, és leemelte a tetejét. A dobozban nyolc 
kisebb, lyuggatott falú dobozka volt, és ugyanannyi kis papírboríték, mindegyik esetszámmal, 
dátummal felcímkézve. 



- Sajnálatos, hogy nem készültek lenyomatok a harapásnyomokról - szólalt meg. - De ahhoz 
igénybe kellett volna vennem egy fogorvos szakért t, és tudtam, hogy azt nem engednék meg. 
Viszont kenetmintát vettem róluk, és az talán segít. Vagy nem. 
- A Kim Luong-gyilkosságnál Loup-Garou megpróbálta eltávolítani a harapásnyomokat - 
mondtam. - Azokról nem lehet lenyomatot venni. Még a fényképekkel se érnénk semmit. 
- Nem vagyok meglepve. Loup-Garou tudja, hogy most már senki nem védi meg. Mostantól - 
hogy is mondják? - idegenben játszik. És én mondom magának, a fogazata alapján 
könny szerrel azonosíthatnánk. Igen különös, távol ül , hegyes fogai vannak. Mint valami 
állatnak. 
Kezdtem különösen érezni magamat. 
- Valamennyi holttestr l hajszálakat gy jtöttem - mondta a doktorn . - Vagy inkább 
macskasz r-szer szaruképleteket. Azon t n dtem, nem angóramacskákat tenyészt-e a pasas 
vagy ilyesmi. 
El rehajoltam a székemen.

 

- Macskasz rszer szaruképletek? - kérdeztem. - Meg rizte ket?

 

Stvan doktorn lefejtette a ragasztószalagot egy boríték fülér l, és csipeszt vett el az 
íróasztalából. Belenyúlt a borítékba. A szálak, melyeket el húzott, olyan vékonyak voltak, 
hogy pehelytollként libegtek, ahogy letette ket egy itatósra.

 

- Mind ugyanolyan, látja? Kilenc-tíz centiméter hosszú, fakósárga. Nagyon vékony szálú, 
mint a babahaj. 
- Doktorn , ez nem macskasz r. Ez emberé. Rajta volt az azonosítatlan férfihulla ruháin is, 
amit a teherkonténerben találtunk. És Kim Luong holttestén is. 
Elkerekedett a szeme. 
- Amikor az els eset kapcsán b njeleket továbbított elemzésre, küldött ezekb l a szálakból 
is? - kérdeztem. 
- Igen. 
- És semmit nem hallott fel lük?

 

- Tudomásom szerint a laboratórium soha nem vizsgálta meg, amit küldtem. 
- Én pedig lefogadom, hogy nagyon is megvizsgálták - mondtam. - Mint ahogy azt is jól 
tudják, hogy ezek a szálak emberéi, és hogy a babahaj ennél sokkal rövidebb. Tudják, mit 
jelentenek a harapásnyomok, és valószín leg még DNS-mintát is sikerült venniük bel le.

 

- Akkor nekünk is sikerülnie kellene, a kenetmintákból, amiket odaadok magának - mondta 
Stvan doktorn fokozódó izgatottsággal.

 

Nem érdekelt. Az egész nem számított többé. 
- Persze a hajszálakkal nem sokra mennénk - morfondírozott tovább Stvan. - Vékony szálú, 
pigmentálatlan képletek. Ámbár egymással nyilván összhangban volnának, nem igaz? 
Nem figyeltem oda. Kaspar Hauser járt a fejemben. A férfi egy tömlöcben töltötte élete els 
tizenhat évét, mert a badeni Károly herceg így akarta bebiztosítani, hogy Kaspar ne formáljon 
jogot a trónra. 
- ...sem nyerhetnénk DNS-mintát a hajhagymák nélkül, gondolom... 
Tizenhat évesen Kaspart egy kapualjban találták meg, egy cédula volt a ruhájára t zve. Sápadt 
volt, mint a krumplicsíra, beszéd helyett csak makogott. Egy szörnyszülött. A nevét sem tudta 
leírni, csak ha valaki irányította a kezét. 
- Egy írni tanuló ember gépies, nyomtatott nagybet i - gondolkodtam fennhangon. - 
Olyasvalakié, akit üvegbura alatt tartottak, soha nem engedtek mások közé, soha nem 
részesült oktatásban, legfeljebb otthon. Akár autodidakta módon. 
Stvan elhallgatott. 
- Egyedül a család képes bura alatt tartani valakit a születését l fogva. Egyedül egy igen 
befolyásos család tudja kijátszani az igazságszolgáltatást, hogy egy ilyen torzszülött kedvére 



garázdálkodhasson, anélkül hogy elkapnák. Anélkül hogy szégyenbe hozná ket, 
nemkívánatos figyelmet irányítana rájuk. 
A doktorn némán hallgatta, ahogy minden szó, amit kimondok, csavarint egyet azon, amit  
addig hitt, és egy új, még áthatóbb félelmet kelt életre benne. 
- A Chandonne család pontosan tudja, mit jelentenek ezek a fakósárga szálak, az abnormális 
fogazat, ez az egész együtt - mondtam. - És Loup-Garou is tudja. Persze hogy tudja, és 
gyanítania kell, hogy maga is tudja, Stvan doktorn , még ha a labor nem mond is semmit. Azt 
hiszem, Loup-Garou azért jött el a házához, mert maga meglátta a tükörképét abban, amit a 
holttestekkel m velt. Maga látta az  szégyenét, vagy  azt hiszi, hogy látta.

 

- A szégyenét...? 
- Szerintem a levél célja nem az volt, hogy megnyugtassa magát, hogy nem próbálkozik meg 
újra - folytattam. - Szerintem inkább gúnyt akart zni magából, elmondani, hogy , Loup-
Garou azt tesz, amit akar, büntetlenül. Hogy vissza fog jönni, és legközelebb nem vall 
kudarcot. 
- A jelek szerint viszont már nincs is az országban - felelte Stvan doktorn .

 

- Nyilván valamiért megváltoztatta a terveit. 
- És a szégyenteljes titok, amir l azt hiszi, hogy láttam? Nem is tudtam megnézni magamnak.

 

- Nem is kell, elég, ha azt láttuk, amit az áldozataival m velt. Ezek a szaruképletek nem a 
fejéb l n nek - mondtam. - A teste hullatja ket.
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Egész életemben egyetlenegy hipertrichózisos esettel volt dolgom, még rezidens koromban, 
Miami-ben, a gyermekosztályon. Egy mexikói asszony kislányt hozott a világra, és két nappal 
kés bb a csecsem t öt centiméter hosszú, finom, világosszürke sz r borította. Az orrlyukból 
és a fülekb l vaskos pamacsok sarjadtak, ráadásul a babának fotofóbiája volt, a szeme 
túlérzékenyen reagált a fényre. 
A hipertrichózisos emberek legtöbbjénél a sz rösség egyre fokozódik, végül csak a 
nyálkahártyával borított felületek és a tenyér, illetve a talp marad szabadon, egyes széls séges 
esetekben pedig, hacsak az illet nem borotválja le gyakran, az arcsz rzet és a szemöldök 
olyan hosszúra n het, hogy tincsekbe kell sodorni, ha az illet látni akar egyáltalán. Az egyéb 
tünetek között fogazati rendellenességek, csökött nemi szerv, szám feletti kéz- és lábujjak, 
illetve mellbimbók, valamint az aszimmetrikus arcberendezés említhet k. A korábbi 
évszázadokban ezen nyomorult párák egyik-másikát eladták, hogy cirkuszokban vagy királyi 
udvaroknál szórakoztassák az embereket. Némelyiküket vérfarkasnak hitték. 
- Lucskos, koszos sz rzet. Mint egy lucskos, koszos állat - elmélkedett Stvan doktorn . - 
Lehet, hogy azért láttam csak a szemeit, amikor megjelent az ajtómnál, mert az arcát teljesen 
ben tte a sz r? És a keze is azért lett volna zsebre vágva, mert azt is sz r borította?

 

- Ilyen küls vel nyilván nem mehet normális emberek közé - feleltem. - Hacsak nem sötétedés 
után jár ki. Szégyenérzet, félénkség, és most a gyilkosságok. Valószín leg úgyis minden 
tevékenységét sötétségben végzi. 
- Persze le is borotválhatja - t n dött Stvan. - Legalább azokat a felületeket, amelyek 
kilátszanak. Arc, homlok, nyak, kézfej. 
- A sz r egy részét, amit találtunk, mintha leborotválták volna - mondtam. - Ha egy hajón 
utazott, muszáj volt csinálnia valamit. 
- Amikor gyilkol, nyilván levetk zik, legalábbis részben - mondta Stvan. - Az a sok hosszú 
sz rszál, amit maga után hagy.

 



Elt n dtem, vajon nem csökött-e gyilkosunk nemi szerve, és hogy esetleg ennek köze lehet 
ahhoz, hogy áldozatait csak deréktól felfelé vetk zteti csupaszra. Lehet, hogy egy normális, 
feln tt n nemi szerve a tulajdon férfiatlanságára emlékeztetné. El tudtam képzelni 
megalázottságát, dühét. A szül knél tipikus viselkedésnek számított, hogy kerülték 
hipertrichozisos csecsem jüket, és különösen igaz lehetett ez a befolyásos és büszke 
Chandonne családra a kizárólag tehet s emberek lakta Szent Lajos-szigeten. 
Magam elé képzeltem ezt az elgyötört fiút, ezt az espéce de sale gorille-t, ahogy éldegél a 
család több száz éves hajlékának egy sötét zugában, és csak éjszaka jár el hazulról. 
B nszövetkezet vagy sem, a tehet s, jól cseng nev család nem feltétlenül akarta, hogy a 
világ megtudja, ez a szerencsétlen az  sarjuk.

 

- Aztán még mindig ott a remény, hogy a francia anyakönyvi nyilvántartásokból kiderül, 
született-e csecsem ilyen rendellenességgel az országban - mondtam. - Nem kéne, hogy túl 
nehéz legyen visszakövetni, a hipertrichózis annyira ritka. Egymilliárd emberb l egyet érint 
vagy valami ilyesmi. 
- Nem lesznek feljegyzések - jelentette ki Stvan szenvtelenül. 
Igazat adtam neki. A Chandonne család nyilván gondoskodott err l. Szívemben félelemmel, 
aktatáskámban ebül szerzett b njelekkel, déltájban jöttem el Stvan doktorn t l. Hátul mentem 
ki, ahol lefüggönyözött ablakú furgonok vártak következ gyászos fuvarjukra. A vén téglafal 
tövében egy fekete padon jellegtelen verébszürkébe öltözött férfi és n várakozott. A férfi a 
kalapját a kezében tartva meredt a földre. A n felpillantott rám, arcát fájdalom húzta össze.

 

A Szajna macskaköves rakpartjára érve szörny séges képek villantak elém, szinte 
futólépésben haladtam tovább. Elképzeltem, ahogy egy n ajtót nyit, és Loup-Garou ocsmány 
arca el villan a sötétb l. Elképzeltem, ahogy éjszakai ragadozó módjára portyázik, kiválasztja 
és nyomon követi áldozatát, és aztán lecsap és marcangol, újra meg újra. Úgy állt bosszút az 
életen, hogy megmutatta magát áldozatainak. Az  iszonyatukból merítette erejét.

 

Megálltam, körbekémleltem. Az autóáradat gyors volt és könyörtelen. Kábultan ácsorogtam, a 
forgalom mennydörögve szutykot csapott az arcomba, és fogalmam sem volt, hogyan kerítek 
taxit magamnak. Nem volt hol leállniuk. A mellékutcákban, melyeken áthaladtam, viszont 
forgalom nem volt, és semmi esélyét nem láttam, hogy taxi keveredjen arra. 
A kezd d pánikroham érzetével fölsiettem egy lépcs n, vissza a parkba, és leültem egy 
padra, hogy kifújjam magam. A virágok és fák között egyre áradt felém a halál illata. Lehunyt 
szemmel a téli nap felé fordítottam az arcom, és miközben vártam, hogy szívdobogásom 
csillapodjék, hideg verejtékcseppek indultak meg b römön a ruha alatt. Kezem-lábam 
zsibbadt, alumínium diplomatatáskámat görcsösen szorítottam a térdem között. 
- Úgy nézem, tudna használni egy kis baráti segítséget - szólalt meg váratlanul Jay Talley 
hangja fölöttem. 
Összerezzentem, a lélegzetem is elakadt. 
- Elnézést - mondta halkan, és letelepedett mellém. - Nem akartam megijeszteni. 
- Maga mit keres itt? - kérdeztem, és agyamban rült gondolatok csaptak össze, sárosan és 
véresen, egymásnak rontva, mint gyalogos katonák a harcmez n.

 

- Nem megmondtam, hogy vigyázunk magára? Kigombolta dohányszín kasmírfelölt jét, egy 
doboz cigarettát húzott el a bels zsebéb l. Meggyújtott egyet-egyet mindkett nknek.

 

- Azt is mondta, hogy túl veszélyes volna bármelyiküknek itt mutatkoznia - mondtam számon 
kér hangon. - Szóval én bemegyek, elvégzem a mocskos munkát, maga meg itt üldögél a 
nyavalyás intézet nyavalyás parkjában. 
Dühösen kifújtam a füstöt, és felálltam. Megmarkoltam a táskám fülét. 
- Mégis miféle játékot játszik maga velem? - kérdeztem. 
Benyúlt a másik zsebébe, mobiltelefont húzott el .

 

- Gondoltam, szüksége lehet egy autóra - mondta. - Nem játszom semmilyen játékot. 
Menjünk. 



Bepötyögött néhány számot a telefonba, aztán mondott valamit franciául annak, aki a vonal 
másik végén felvette. 
- És most? Értünk jön Batman a szuperjárgányán? - kérdeztem csíp sen.

 
- Taxit hívtam. Batman köszöni, jól érzi magát Gotham városában. 
- Átsétáltunk az egyik csendes mellékutcába, és percekkel kés bb meg is érkezett a taxi. 
Bekászálódtunk, Talley a fémkofferre bámult a térdemen. 
- Igen - válaszoltam meg ki nem mondott kérdését. 
A szállodához érve Talley-t felvittem a szobámba, mert ez volt az egyetlen hely, ahol nem 
kellett attól tartanunk, hogy kihallgatják a beszélgetésünket. Átcsörögtem Marinónak, de nem 
vette fel. 
- Vissza kell mennem Virginiába - szólaltam meg. 
- Ezt nem nehéz megszervezni - mondta Talley. - Amikor csak akarja. 
Kitette a Ne zavarjanak! táblát az ajtó küls felére, és helyére akasztotta a biztonsági láncot.

 

- Azzal szeretném kezdeni a holnapi napot. 
Letelepedtünk az ablakhoz az ül garnitúrára, egy kisasztal két átellenes oldalára.

 

- Úgy látom, Madame Stvan megnyílt magának - mondta Talley. - Ha tudni akarja, ez volt a 
keményebb dió. Mostanra az a szegény n teljesen paranoid lett, és okkal.

 

Nem gondoltuk, 
hogy valakinek is hajlandó elmondani az igazságot. Örülök, hogy beigazolódtak a 
megérzéseim. 
- A maga megérzései? - kérdeztem. 
- Igen. - Állta a tekintetemet. - Tudtam, hogy ha valaki, akkor maga képes lesz elnyerni a 
bizalmát. Magát megel zi a hírneve, és Stvan doktorn sem érez mást maga iránt, csak 
mélységes tiszteletet. De azért az is segít egy kicsit, hogy személyes ismereteim vannak 
magáról. - Elhallgatott. - Lucy révén. 
- Maga ismeri az unokahúgomat? - Nem hittem neki. 
- Együtt voltunk Glyncóban különböz kiképzési programokon - felelte, az országos 
akadémiára utalva a Georgia állambeli Glyncóban, ahol az ADTI, a vám rség, a 
titkosszolgálat, a határvédelem és még másik hatvan rendvédelmi szerv tartotta 
alapkiképzését.- Régebben mindig egyfajta sajnálatot éreztem Lucy iránt. A jelenléte mindig 
arra indítja az embereket, hogy egyfolytában a nagynénjér l beszéljenek, mintha  maga nem 
is volna tehetséges. 
- A tizedét nem tudom annak, amit  - szólaltam meg. 
- Ezzel a legtöbben így vagyunk. 
- Mi köze ennek az egésznek Lucy-hoz? - tudakoltam. 
- Azt hiszem, maga miatt Lucy egyfajta Ikarusz-szerepbe kényszerül, és túl közel repül a 
naphoz. Remélem, nem viszi túlzásba az analógiát, és nem zuhan le az égb l.

 

Ez a megjegyzés félelemmel töltött el. Fogalmam sem volt, mit csinált éppen akkor Lucy. 
Talley-nek ráadásul igaza volt abban, amit mondott. Az unokahúgom kényszeresen mindig 
mindent látványosabban, gyorsabban és kockázatosabban próbált megcsinálni, mint én, 
mintha a velem való versengés révén végre elnyerhetné azt a szeretetet, melyre nem tartotta 
magát érdemesnek. 
- A gyilkosról a párizsi esetek áldozataira átvitt sz r egyértelm en nem egyezik az én 
h t kamrámban lév azonosítatlan férfi sz rével - mondtam, és elmagyaráztam Talley-nek a 
többit. 
- De a pasasnak is ilyen furcsa sz rök voltak a ruháin, nem? - próbálta felfogni a dolgot 
Talley. 
- A ruhái belsején. Gondoljuk csak végig mint feltételezést. Tegyük fel, hogy a ruhákat a 
gyilkos viselte, akinek a testét ez a s r , hosszú, babahajszer sz r fedi. A sz r átkerül a bels 
felületére a ruháinak, melyeket levesz és áldozatára ad, miel tt megfojtaná. 



- Az áldozat a konténerben talált pasas, Thomas. - Talley elhallgatott. - Loup-Garou egész 
teste 
ilyen sz rökkel van tele? Ezek szerint nyilván nem borotválja.

 
- Elég bajos lenne rendszeresen leborotválni az egész testet. Minden valószín ség szerint 
Loup-Garou csak a fedetlen b rfelületeit borotválja.

 
- És nincs hatásos gyógymód. Gyógyszer vagy bármi. 
- Lézerrel értek el némi sikert. De nem biztos, hogy Loup-Garou tud err l. Vagy, ami még 
valószín bb, a családja nyilván nem engedte, hogy megjelenjen egy klinikán, különösen 
miután gyilkolni kezdett. 
- Maga szerint miért cserélt ruhát a konténerben talált férfival? Thomasszal. 
- Ha maga egy teherhajó fedélzetén akarna egérutat nyerni - elmélkedtem -, maga se akarna 
márkás holmikban lenni, már ha igaz a lepasszolt ruhákról szóló elmélete. De a dac, a 
megvetés is lehet az ok. Hogy ily módon övé legyen az utolsó szó. Egész álló nap 
spekulálhatunk, megoldás akkor sincs, csak a pusztítás, amit Loup-Garou hátrahagyott maga 
mögött. 
- Nincs szüksége valamire? - kérdezte Talley. 
- De, egy válaszra - mondtam. - Miért nem mondta meg, hogy Stvan doktorn a túlél ? Maga 
és a f titkár ültek velem szemben, és el adták ezt a történetet, közben mindvégig tudták, hogy 
Stvan-ról van szó. 
Talley hallgatott. 
- Attól féltek, hogy elijesztenek, igaz? - mondtam. - Loup-Garou meglátja Stvant, és 
megpróbál végezni vele, hátha esetleg meglát engem, és velem is végezni próbál? 
- Különböz , az ügyben érintett emberek kételkedtek abban, hogy maga hajlandó lesz-e 
találkozni a doktorn vel, ha a teljes történetet ismeri.

 

- Nos, akkor ezek a különböz emberek nem ismernek engem elég jól - mondtam. - S t ha 
ilyesmi a tudomásomra jut, csak még valószín bb, hogy elmentem volna. Az istenfáját 
magának, hogy azt hiszi, milyen jól ismer, és játszhatja itt a jósn t, csak mert találkozott 
Lucy-val egyszer-kétszer. 
- Kay, Stvan doktorn volt az, aki ragaszkodott hozzá, hogy így legyen. Nagyon jó oka volt 
rá, hogy személyesen akarja közölni magával. Soha nem osztotta meg az összes részletet 
senkivel, még a nyomozóval sem, aki a barátja. És aki maga is csak egy vázlatos 
személyleírással tudott szolgálni nekünk. 
- Miért? 
- Tudja, sokan falaznak a gyilkosnak. Ha valahogy kitudódna, hogy Stvan doktorn esetleg 
valamirevaló személyleírást adhat a Loup-Garou-ról, esetleg megtorolják rajta. Vagy a férjén, 
vagy a két gyermekükön. Stvan doktorn úgy gondolta, maga nem fogja elárulni, nem adja 
tovább, amit megtud, veszélyes helyzetbe sodorva t ezáltal. De már azt illet en, hogy 
mennyit mond el magának, kijelentette, hogy csak akkor hozza meg a döntését, amikor már 
együtt vannak. 
- Ha esetleg mégse bízna meg bennem. 
- Biztos voltam az ellenkez jében.

 

- Értem. Szóval küldetés teljesítve. 
- Miért ilyen dühös? - kérdezte Talley. 
- Mert maga meg nagykép .

 

- Nem áll szándékomban - mondta. - Én csak azt szeretném, ha megállíthatnánk ezt a 
vérfarkas-torzszülöttet, miel tt újra megöl és szétmarcangol valakit. Tudni akarom, hogy mi 
motiválja. 
- A félelem és a tagadás - mondtam. - A szenvedés és a düh, amiért olyasvalami miatt 
büntették, ami nem az  hibája. Egyedül gyötr dött. Képzelje azt, hogy a fickó elég 
intelligens ahhoz, hogy mindezt felfogja. 



- Legjobban az anyját gy lölheti - mondta Talley. 
- És talán hibáztatja is. 
A napfény ébenragyogásúvá tette Talley haját, és arany pettyecskékkel frecskelte be a szemét. 
Megláttam az érzéseit, miel tt visszaparancsolhatta volna ket rejtekükbe. Felálltam, és 
kinéztem az ablakon, hogy ne kelljen t néznem.

 
- Gy löli az összes n t, akit lát - mondta Talley. - A n ket, akiket soha nem kaphat meg. A 
n ket, akik észvesztve sikoltoznának, ha meglátnák t, ha meglátnák a testét.

 

- De mindenekel tt saját magát gy löli - mondtam. 
- Én se lennék máshogy. 
- Az egész kiruccanást maga fizette, igaz, Jay? 
Felállt, és az ablakkerethez támaszkodott. 
- Nem pedig egy nagyvállalat, akik ezt a Százhatvanötösök nev b nszövetkezetet hajszolják 
- folytattam. 
Ránéztem. 
- Maga hozott össze Stvan doktorn vel. Maga gondoskodott mindenr l. Maga kitervelt 
mindent, és állta a számlát - mondtam, és hitetlenkedésemmel párhuzamosan n tt bennem a 
meggy z dés. - Megtehette, mert maga dúsgazdag. Mert a családja dúsgazdag. Ezért a 
b nüldöz i karrier. Hogy kiszabaduljon a gazdagság béklyójából. De attól még ugyanúgy 
gazdagmód cselekszik, gazdagmód néz ki. 
Egy pillanatra meg volt fogva. 
- Nincs ínyére, igaz-e, amikor nem maga teszi fel a kérdéseket? - mondtam. 
- Való igaz, hogy nem akartam olyan lenni, mint az apám. Princeton, vitorlázgatás, ben sülni 
egy kifogástalan családba, kifogástalan gyerekek, kifogástalan minden. 
Most egymás mellett álltunk, és úgy néztünk le az utcára, mintha valami nagyon érdekes 
történne az ablaküvegen túli világban. 
- Szerintem nem sikerült dacolnia az apjával - mondtam. - Szerintem ezzel a különcködéssel 
csak magát csapja be. Márpedig ha valakin rend rjelvény virít, pisztolyt hord magával, és 
kifúratja a fülét, az bizony különcködés, amennyiben az illet a Harvardon végzett és 
milliomos. 
- Miért mondja nekem ezt a sok mindent? 
Megfordult, rám nézett, és olyan közel voltunk egymáshoz, hogy éreztem a kölnije illatát, és 
éreztem a lélegzetét. 
- Mert nem akarok arra ébredni holnap reggel, hogy én is valami különc terv része vagyok, 
amit maga ötölt ki. Nem akarom azt hinni, hogy azért szegtem meg a törvényt és minden 
esküt, amit valaha tettem, mert maga történetesen egy elkényeztetett gazdag fiú, akinél abban 
merül ki a különcködés, hogy rávesz egy magamforma embert, hogy tegyen meg valamit, ami 
akkora különcség, hogy rámegy a karrierem. Ami a karrieremb l még megmaradt. És esetleg 
egy nyavalyás francia börtönben kötök ki miatta. 
- Jönnék látogatni. 
- Nem vicces. 
- Én meg nem vagyok elkényeztetve, Kay. 
Eszembe jutott a Ne zavarjanak! tábla, a beakasztott lánc. Megérintettem Talley nyakát, és a 
szájzug körül kissé elid zve ujjammal végigkövettem az er s állkapocs ívét. Több mint egy 
éve nem tapintottam borostás férfiarcot. Felnyúltam mindkét kezemmel, és a napfényt l 
meleg, dús hajba túrtam. Talley a tekintetét az enyémbe fúrva várta, hogy mit csinálok még 
vele. 
Odahúztam magamhoz. Dühödten csókoltam és simogattam, kezem fel-le járt a tökéletesen 
kidolgozott, feszes izmokon, mialatt  a ruháimmal küzdött.

 



- Úristen, annyira gyönyör vagy - súgta a számba. - Jézusom, már teljesen meg rjítettél...! - 
Leszakított egy gombot, kapcsok görbültek meg. - Ahogy ott ültél az istenverte f titkár el tt, 
és megpróbáltam nem a melleidet bámulni. 
A tenyerébe gy jtötte ket. Nyers, korlátok nélküli szexet akartam. Azt akartam, hogy a 
bennem lév er szakosság szeretkezzen az  er szakosságával, mert nem akartam, hogy 
Benton jusson az eszembe, aki tudta, hogyan simogasson lassan, mint valami kacsáztatásra 
szánt kavicsot, hogy aztán fel-felpattanva röppenjek át az erotika vizei fölött. 
Behúztam Talley-t a hálószobámba, és nem volt ellenfél, mert olyan tapasztalat és trükkök 
voltak a birtokomban, melyekr l  mit sem tudott. Én irányítottam t. Uralkodtam fölötte. 
Kiszolgáltam magam bel le, aztán kimerülten és verejtékt l síkosan feküdtünk az ágyon. 
Benton nem volt jelen abban a szobában. De ha valahogyan láthatta volna, mit m veltem, 
biztosan megérti. 
Telt-múlt a délután, és bort ittunk, és figyeltük, hogyan változnak a mennyezeten az árnyékok, 
amint a nap ráunt az ébrenlétre. Amikor megcsörrent a telefon, nem vettem fel. Amikor 
Marino dörömbölt az ajtón és a nevemet kiabálta, úgy tettem, mintha nem lennék otthon. 
Amikor újra megcsörrent a telefon, a fejemet csóváltam. 
- Marino, Marino - mondtam. 
- A test röd.

 

- Hát ez egyszer nem végzett valami jó munkát - mondtam, miközben Talley a szájába vett 
bel lem annyit, amennyit csak tudott. - Azt hiszem, ki kell rúgnom. 
- Nem is bánnám, ha megtennéd. 
- Mondd, hogy nem követtem el más köztörvényes b ncselekményt a mai napon. És hogy a 
neved, Talley ügynök, nem a skalpvadász-mivoltodra utal. 
- Rendben. A nevem nem a skalpvadász mivoltomra utal. A köztörvényes részr l viszont nem 
tudok mit mondani. 
A jelek szerint Marino lemondott rólam, és ahogy besötétedett, Talley és én együtt 
lezuhanyoztunk.  megmosta a hajamat, és eleresztett egy viccet a

 

köztünk lév 
korkülönbségr l. Azt mondta, ez újabb példa a különcködésére. Én azt mondtam, hogy 
menjünk el vacsorázni. 
- Mit szólnál a Café Runtzhoz? - kérdezte. 
- Mit szóljak hozzá? 
- A franciák az ilyen helyre mondják, hogy chaleureux, ancien et familial - meleg, patinás, 
családias. Az Opéra-Comique ott van a szomszédban, úgyhogy az összes falat telerakták 
operaénekesek fényképeivel. 
Eszembe jutott Marino. Tudatnom kellett vele, hogy nem vesztem el valahol Párizsban. 
- Egy kellemes séta - mondta közben Talley. - Negyed óra mindössze. Maximum húsz perc. 
- El bb el kell kerítenem Marinót - mondtam. - Valószín leg a bárban van.

 

- Akarod, hogy megkeressem, és felküldjem? 
- Biztos nagyon örülne neked - ironizáltam. 
Marino el bb megtalált engem, mint Talley t. 
Még mindig a hajamat szárítgattam, amikor Marino megjelent az ajtóm el tt, és az 
arckifejezése elárulta: pontosan tudja, miért nem tudott utolérni. 
- Hol a pokolban volt? - kérdezte, és becsörtetett. 
- Az Institut Médico-Légalban. 
- Egész nap? 
- Nem, nem egész nap - mondtam. 
Marino az ágyra nézett. Talley és én bevetettük, de nem egészen lett olyan sarkos, ahogy a 
szobalány hagyta reggel. 
- Vacsorázni megyek... - kezdtem mondani. 



- Vele! - emelte föl Marino a hangját. - Tudtam, hogy ez fog történni, a jó életbe. Nem hiszem 
el, hogy így palira vették. Jézus Atyaúristen. Nem gondoltam, hogy idáig sülly... 
- Marino, ehhez magának semmi köze - mondtam fáradtan. 
Beállt az ajtóba, csíp re tett kézzel, mint valami szigorú gardedám. Nevetnem kellett, annyira 
mókás látvány volt. 
- Mi a rosseb baja van magának? - fakadt ki. - Egyik percben Benton boncolási jegyz könyvét 
nézegeti, a következ ben meg egy ilyen aranyifjú, taknyos, beképzelt kölyökkel hentereg! 
Huszonnégy órát se bírt kivárni, doki! Hogyan tehette ezt Bentonnal? 
- Marino, az isten szerelmére, fogja halkabbra a hangját. Épp elég kiabálás volt már ebben a 
szobában. 
- Hogy volt rá képes? - Viszolyogva nézett rám, mint valami szajhára. - Most kapta meg a 
levelét, és áthívott bennünket Lucy-val, és tegnap este itt ült zokogva. Most pedig? Semmi 
sem történt? Kezdi elölr l, mintha nem történt volna semmi? Egy ilyen n csábász 
szarházival? 
- Legyen szíves elhagyni a szobámat. - Elegem volt. 
- Nem, nem. - Fel-alá járt a szobában, az ujját billegtette felém. - Nem, nem. Nem megyek 
sehová. Ha kufircolni akar szépfiúval, csinálja csak nyugodtan el ttem. És tudja, miért? Mert 
nem fogom hagyni, hogy megtörténjen. Valakinek le kell tenni a garast a tisztesség mellett, és 
úgy néz ki, hogy az a valaki én leszek. 
Csak járkált és járkált, és ahogy beszélt, egyre jobban felb szült.

 

- Itt nem az a lényeg, hogy maga hagy vagy nem hagy valamit megtörténni. - Én is kezdtem 
begorombulni. - Ki a fenének képzeli magát, Marino? Maradjon ki az életemb l.

 

- Hát, szegény Benton. Bazi nagy szerencséje, hogy meghalt, nem? Most kimutatta, mennyire 
szerette t.

 

Abbahagyta a járkálást, és az arcomnak szegezte az ujját. 
- És én még azt hittem, hogy maga más! Mit m velt olyankor, amikor Benton nem figyelt 
oda? Már csak erre vagyok kíváncsi! Én meg egész id alatt sajnáltam magát!

 

- Most rögtön takarodjon a szobámból. - Cserbenhagyott az önuralmam. - Maga nyavalyás 
féltékeny barom! Hogyan merészeli a szájára venni a kapcsolatunkat Bentonnal? Mit tud 
maga? Semmit, Marino. Benton halott, Marino. Több mint egy éve halott, Marino. Én pedig 
nem vagyok halott, és maga sem halott. 
- Hát, per pillanat nem bánnám, ha az volna. 
- Úgy beszél, mint Lucy, tízéves korában. 
Kimasírozott a szobából, és úgy bevágta az ajtót, hogy a festmények elmozdultak a falon, és a 
csillár megreszketett. Fogtam a telefont, és leszóltam a recepcióra. 
- Van egy bizonyos Jay Talley az el csarnokban? - kérdeztem. - Magas, fekete hajú, fiatal. 
Bézs b rdzsekit visel és farmert.

 

- Igen, látom az urat, madame. 
Kisvártatva Talley szólt a telefonba. 
- Marino épp most viharzott ki t lem - mondtam. - Ne kerülj a szeme elé, Jay. Teljesen 
elborult az agya. 
- Ami azt illeti, most száll ki a liftb l. És jól mondod. Tényleg kicsit rültnek néz ki. Mennem 
kell. 
Kiszaladtam a szobámból. Futottam, ahogy bírtam, végig a folyosón és le a kanyargós, 
felsz nyegezett lépcs n, ügyet sem vetve a furcsálkodó tekintet , jól szituált emberekre, akik 
kényelmes tempóban lépdeltek, és nem keveredtek ökölharcba a párizsi Grand Hotelben. Az 
el térbe érve lelassítottam, a tüd m égett és nem kaptam leveg t, és elszörnyedve láttam, 
hogy Marino éppen Talley felé csapkod az öklével, két liftesfiú és egy portás pedig próbálnak 
közbeavatkozni. Az egyik recepciós vadul tárcsázott, valószín leg a rend rséget akarta 
kihívni. 



- Marino, ne! - mondtam hangos, parancsoló hangon. Odasiettem hozzá. - Marino, nem! - 
Megragadtam a karját. 
Üveges volt a tekintete, és szakadt róla a verejték, és Istennek hála, hogy nem volt nála 
pisztoly, mert ha van, biztos használta volna. Végig fogtam a karját, mialatt Talley 
gesztusokkal és néhány francia szóval biztosított mindenkit, hogy minden rendben van, és 
hogy fölösleges kihívni a rend rséget. Kézen fogva kivezettem Marinót az el téren át, mint 
valami anyuka, aki megfegyelmezni készül rosszcsont fiacskáját. Amikor a portások és drága 
autók között kiértünk a járdára, megálltam. 
- Van fogalma róla, hogy mégis mit m vel? - vontam kérd re.

 

Megtörölte az arcát a kézfejével. Sípolva kapkodta a leveg t. Felötlött bennem, hogy nincs-e 
szívrohama. 
- Marino. - Megráztam a karját. - Figyeljen rám. Képtelenség, amit az el bb odabent csinált. 
Talley nem tett magának semmi rosszat. És én sem. 
- Lehet, hogy Benton helyett tartom a frontot, ha már  nincs itt, hogy rendet csináljon - 
mondta Marino színtelen, fáradt hangon. 
- Nem. Maga Carrie Grethent próbálta megütni, és Joyce-t. ket akarta összeverni, 
megnyomorítani, megölni. 
Marino hatalmas, csüggedt lélegzeteket vett. 
- Azt hiszi, nem tudom, mit csinál? - folytattam érzelmekt l f tött, halk hangon.

 

Az emberek árnyakként suhantak el mellettünk a járdán. A nagy forgalmat bonyolító 
söröz kb l és kávézókból fény áradt ki, a kinti asztaloknál egy szabad hely sem volt. 
- Muszáj valakin kitölteni a dühét - mondtam tovább. - Így m ködik a dolog. De ki maradt 
céltáblának? Carrie és Joyce halott. 
- Magának és Lucy-nak legalább módja volt ki nyírni azokat a tetveket. Szétl ni a rohadt 
seggüket a leveg ben. - Marino csukladozva elsírta magát. 
- Gyerünk - mondtam. Belekaroltam, elindultunk. 
- Nekem semmi közöm nem volt a kinyírásukhoz - mondtam. - Nem mintha egyet is 
tétováztam volna, Marino. De a ravaszt Lucy húzta meg. És tudja mit? Nem érzi jobban 
magát t le. Ugyanúgy gy lölködik és fortyog, és átverekszi meg lövöldözi az életét. Még 
hátravan számára az elszámolás napja. Ami magánál ma jött el. Engedje el Benton emlékét. 
- Miért kellett azt csinálnia vele? - kérdezte Marino halk, fájdalmas hangon, és a ruhaujjába 
törölte a szemét. - Miért, doki? Miért pont vele? 
- Mert hozzám senki sem elég jó, igaz? - mondtam. 
Ezen el kellett gondolkodnia. 
- És magához se elég jó senki. Senki nem olyan jó, mint Doris. Amikor elvált magától, az 
kemény volt, igaz? És soha nem is gondoltam, hogy bármelyik n , akivel azóta dolga akadt, 
akár a nyomába is érhetne Dorisnak. Mégis muszáj próbálkoznunk, Marino. Élni kell. 
- Ja, mégis mindig k tettek lapátra engem. Azok a n k, akik nem voltak elég jók hozzám.

 

- Azért tették lapátra, mert agyatlan plázacicák. Marino elmosolyodott a sötétben.   
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Párizs utcái kezdtek ébredezni és megelevenedni, ahogy Talley és én a Café Runtz-hoz 
közeledtünk. A leveg h vös volt, és kellemesen simogatta az arcomat, mégis újra feszült 
voltam és bizonytalan. Azt kívántam, bárcsak sosem jöttem volna Franciaországba. Amikor 
átvágtunk az Opera el tti téren, és partnerem megfogta a kezemet,

 

azt kívántam, bárcsak soha 
ne találkoztam volna Jay Talley-vel. 



Az ujjai melegek voltak, er sek és karcsúak, és sosem gondoltam, hogy a szeretet egy ilyen 
gyengéd megnyilvánulása felkavaró és taszító lehet, amit viszont órákkal korábban a 
szobámban csináltunk, akkor nem t nt annak. Szégyelltem magam.

 
- Azt akarom, hogy tudd - szólalt meg Jay. - Nálam ez számít. Nekem nincsenek alkalmi 
kapcsolataim, Kay. Nem érdekelnek az egyéjszakás kalandok. Fontos, hogy ezzel tisztában 
légy. 
- Ne szeress belém, Jay. - Felpillantottam rá. Hallgatása mindent elmondott arról, hogyan 
érezte magát szavaimtól. 
- Jay, nem azt mondom, hogy nem kedvellek. 
- Odáig leszel ezért a kávéházért - mondta. - Egy kis titkos gyöngyszem. Majd meglátod. A 
személyzet a francián kívül nem beszél semmilyen nyelven, és ha nem tudsz franciául, úgy 
kell mutogatnod a menün, vagy el venni a kis francia szótáradat, kellemes perceket szerezve 
a tulajdonosnak. Odette nem ismer tréfát, de a szíve arany. 
Szinte egy szavát sem hallottam. 
- Van közöttünk egy megállapodás. Ha  kedves, én látogatom a kávézóját. Ha én kedves 
vagyok,  megengedi, hogy látogassam a kávézóját.

 

- Szeretném, ha meghallgatnál - mondtam. Felsiklattam a kezem a karján, nekitámaszkodtam. 
- A világért se akarnék fájdalmat okozni senkinek. Neked sem akartam fájdalmat okozni. 
Mégis megbántottalak. 
- Hogyan érezhetném megbántva magamat? Hihetetlen volt ez a délután. 
- Igen, az - mondtam. - Mégis... 
Talley megállt a járdán, és a szemembe nézett. Az emberfolyam körbehömpölygött 
bennünket, az üzletek fénye sakktábla-alakzatban hátraszorította az éjszakát. Kimarjult voltam 
és eleven mindenütt, ahol korábban hozzám ért. 
- Nem kértem, hogy szeress - szólalt meg. 
- Ez nem olyasmi, amit kérni kell. 
Továbbindultunk. 
- Tudom, hogy ez nem olyasmi, amit boldog-boldogtalannak felajánlasz, Kay - mondta 
Talley. - Neked a szerelem a loup-garou-d. A szörny, amit l rettegsz. És értem is, hogy miért. 
Egész életedben a nyomodban ólálkodott, és fájdalmat okozott neked. 
- Ne próbáld kielemezni a lelkem, Jay. Ne próbálj megváltoztatni. 
Emberek sodródtak nekünk elhaladtukban. Néhány testékszeres, festett hajú tinédzser belénk 
ütközött, nevettek. Kisebb cs dület mutogatott egy majdnem életnagyságú sárga kétszárnyú 
repül gépre, mely a Grand Marnier-épület oldalához pányvázva egy Breitling karóra-show-t 
reklámozott. Sült gesztenye kapott oda valahol. 
- Benton halála óta nem érintettem férfit - szólaltam meg. - Te vagy az els áldozatom, Jay.

 

- Nem volt szándékomban kegyetlenkedni... 
- Reggel hazarepülök. 
- Bárcsak ne tennéd. 
- Feladatom van, elfelejtetted? - mondtam. 
Düh siklott el rejtekhelyér l, és amikor Talley újfent meg akarta fogni a kezemet, kihúztam 
ujjaim a markából. 
- Vagy inkább fogalmazzak úgy, hogy reggel hazasurranok - mondtam. - Egy táskányi 
törvénytelenül szerzett tárgyi bizonyítékkal, mely különben veszélyes biológiai hulladék is 
egyben. Katonásan végrehajtom az utasításaimat, és DNS-mintát nyerek a kenetekb l. 
Összehasonlítom az azonosítatlan holttest DNS-ével. Végezetül megállapítom, hogy a hulla és 
a gyilkos testvérek. Közben a rend rök megütik a f nyereményt, és találnak egy vérfarkast, 
aki az utcákat rója, és mindent kitálal a Chandonne kartellr l. És lehet, hogy csak két-három 
n t marcangol szét, miel tt ez megtörténik.

 

- Kérlek, ne légy ilyen keser - mondta Jay. 



- Keser ? Még ne is legyek keser ?

 
Lekanyarodtunk a boulevard des Italiens-r l a rue Favard-ra. 
- Ne legyek keser , amikor iderángatnak problémákat megoldani - amikor csak gyalog 
vagyok egy játszmában, amir l nem tudok semmit? 
- Sajnálom, hogy így állsz hozzá - mondta Jay. 
- Rosszat teszünk egymásnak - mondtam. 
A Café Runtz kicsi volt és csendes, zöld kockás abroszokkal és zöld üvegnem vel. Vörös 
lámpák ragyogtak, és vörös volt a csillár is. Odette éppen italt kevert a bárpultnál, amikor 
besétáltunk. Talley láttán elkeseredetten a leveg be lökte a kezét, és hosszas perlekedésbe 
kezdett. 
- Szememre veti, hogy két hónapig feléje se néztem, most meg telefonálás nélkül beállítok - 
fordított Talley. 
Áthajolt a bárpult fölött, és engesztelésül kétfel l megpuszilta Odette-et, aki a zsúfolásig teli 
kávézóban is talált nekünk egy remek sarokasztalt. Ilyen hatással volt Talley az emberekre. 
Megszokta, hogy eléri, amit akar. Santenay-i burgundi vöröset rendelt, mondván, emlékszik, 
hogy meséltem, mennyire szeretem a burgundi vöröset, nekem viszont fogalmam sem volt, 
mikor mondtam ilyet, vagy hogy mondtam-e egyáltalán. Mostanra sosem voltam benne 
biztos, mi az, amit már korábban is tudott, és mit hallott közvetlenül t lem.

 

- Lássuk csak - mondta, szemügyre véve az étlapot. - Nagyon tudom ajánlani az elzászi 
különlegességeket. De hogy mivel kezdjük? Mondjuk salade de gruyére-rel - paradicsom és 
fejes saláta, rajta a reszelt sajt, mintha tészta volna. Egyébként nagyon laktató. 
- Akkor talán nem is kérek mást - mondtam étvágytalanul. 
Jay kis szivart és szivarvágót húzott el zakója bels zsebéb l.

 

- Segít, hogy kevesebbet cigarettázzam - magyarázta. - Kérsz egyet? 
- Franciaországban mindenki túl sokat dohányzik. Ideje megint abbahagynom - mondtam. 
- Pedig nagyon finom. - Lecsippentette a szivar végét. - Cukorba mártják. Ez vaníliás, de 
vettem fahéjas és sambuca ízesítés t is. - Meggyújtott egy gyufát. - De a vaníliásat szeretem a 
legjobban. - Pöfékelt. - Igazán meg kellene kóstolnod. 
Odakínálta. 
- Kösz, nem - mondtam. 
- Egy nagykeresked t l hozatom, Miami-ból - folytatta a szivarral gesztikulálva, és 
hátrahajtotta a fejét, hogy kifújja a füstöt. - Cojimar. Nem összetévesztend a Cohibával, ami 
isteni, de tilalmi listás, már ha kubai, szemben azzal, amit a Dominikai Köztársaságban 
sodornak. Tilalmi listás, mármint az Egyesült Államokban. Én csak tudom, hiszen finánc 
vagyok. Bizony ám. Alkohol, dohány és t zfegyver - ehhez értek. 
Ekkorra túl volt az els pohár boron.

 

- A három F. Futás, Futás és Futás. Ezt hallottad már? Tanítják a szupermen-képz n.

 

Töltött magának még egy pohárral, és az enyémet is megfejelte. 
- Ha visszajönnék az Államokba, hajlandó volnál újra találkozni velem? A vita kedvéért, mi 
történne, ha áthelyeztetném magamat... mondjuk, Washingtonba? 
- Nem akartam ezt csinálni veled - mondtam. Könny szökött a szemébe, gyorsan félrenézett. 
- Soha meg se fordult a fejemben. Az én b nöm - mondtam halkan. 
- B n? - szólalt meg. - B n? Én nem vettem észre, hogy itt b nr l lenne szó, mintha valakit 
okolni kellene valamiért. Mintha valaki hibát követett volna el. 
El rehajolt az asztal fölött, és önelégülten mosolygott, mintha valami nyomozó volna, aki 
éppen cs be húzott egy keresztkérdéssel.

 

- Hiba. Hmmm - fújta ki a füstöt t n dve.

 

- Jay, te még olyan fiatal vagy - mondtam. - Egy nap meg fogod érteni, hogy... 
- Nem tehetek a koromról - szakított félbe, hangjára pillantások irányultak felénk. 
- És Franciaországban élsz, az isten szerelmére. 



- Rosszabb helyeken is élnek emberek. 
- Lovagolhatsz a szavakon, amennyit akarsz, Jay - mondtam. - De a realitás mindig gy z az 
ember felett. 
- Sajnálod, nem igaz? - Hátrad lt. - Annyi mindent tudok rólad, és aztán csinálok egy ekkora 
ostobaságot. 
- Sosem mondtam, hogy ostobaság lett volna. 
- Az egésznek az az oka, hogy nem vagy felkészülve. 
Én is kezdtem bepöccenni. 
- Ugyan honnan tudhatnád, hogy fel vagyok-e készülve vagy sem? - mondtam, miközben a 
pincér megjelent, hogy felvegye a rendelésünket, de aztán diszkréten továbbsuhant. - Te túl 
sok id t töltesz az én agyamban, és túl keveset a sajátodban. 
- Oké. Ne aggódj. Soha többé nem próbálom el re látni a gondolataidat vagy az érzéseidet.

 

- Ah. Forrófej ség - feleltem. - Végre a korodnak megfelel en viselkedsz.

 

Szikrát hányt a szeme. Kortyoltam a boromból.  már a második pohárral végzett.

 

- Engem is megillet a tisztelet - szólalt meg. - Nem vagyok gyerek. Ezt a mai délutánt minek 
szántad, Kay? Társadalmi munkának? Jótékonykodásnak? Szexuális felvilágosításnak? 
Pótmamáskodásnak? 
- Ezt talán nem itt kellene megbeszélnünk - javasoltam. 
- Vagy esetleg egyszer en használtál engem - folytatta. 
- Túl öreg vagyok hozzád. És légy szíves, fogd halkabbra a hangodat. 
- Az anyám öreg, meg a nénikém. A süket özvegy, aki a szomszédomban lakik, az öreg. 
Rájöttem, hogy fogalmam sincs, hogy Talley hol lakik. Még az otthoni száma sem volt meg. 
- Az az öreg, ahogy akkor viselkedsz, amikor anyáskodó vagy és leereszked és egy gyáva 
nyúl - mondta Jay, és rám emelte a poharát. 
- Gyáva nyúl? Sok mindennek neveztek már, de nyuszinak még soha. 
- Egy érzelg s gyáva nyúl vagy. - Jay úgy vedelt, mintha tüzet próbálna eloltani odabent. - 
Ezért kötöttél ki Benton mellett. A biztonság volt számodra. Nem érdekel, mennyit áradozol, 
hogy így szeretted meg úgy szeretted. Benton a biztonság volt számodra.  

- Ne beszélj olyasmir l, amir l semmit nem tudsz - szóltam rá, és reszketni kezdtem. 
- Mert félsz. Egyfolytában félsz, mióta az apád meghalt, mióta különböz nek érzed magad 
mindenki mástól, mert különböz is vagy, és ez az az ár, amit a hozzánk hasonlók fizetnek az 
életben. Különlegesek vagyunk. Egyedül vagyunk, és csak ritkán jut eszünkbe, hogy azért van 
így, mert különlegesek vagyunk. Azt hisszük, hogy csak velünk nem stimmel valami. 
Az asztalra tettem a szalvétámat, és hátratoltam a székem. 
- Ez a baj veletek, hírszerz seggfejekkel - mondtam halk, nyugodt hangon. - Úgy 
kisajátítjátok emberek titkait, kincseit, tragédiáit és örömeit, mintha a sajátotok volna. Nekem 
legalább van saját életem. Én legalább nem leselkedve, ismeretlen embereken át élek. Én 
legalább nem egyfajta kém vagyok. 
- Nem vagyok kém - mondta. - A munkámhoz tartozott, hogy minél többet megtudjak rólad. 
- És csillagos ötösre elvégezted a munkádat - mondtam. - Különösen ma délután. 
- Kérlek, ne menj el - mondta halkan, és az asztal fölött a kezemért nyúlt. 
Elhúzódtam t le. A többi vendég bámuló tekintetét l kísérve kisiettem az étteremb l. Valaki 
felnevetett, és tett egy megjegyzést, amit tolmácsolás nélkül is megértettem. A vak is láthatta, 
hogy a jókép fiatal férfi és id sebb barátn je összekaptak, amúgy szerelmesek módjára. De 
az is lehet, hogy a férfi a n kitartottja.

 

Majdnem fél tíz volt, és eltökélten baktattam vissza a szálloda felé, miközben a városban 
mindenki más, nekem legalábbis úgy t nt, belevetette magát az éjszakába. Egy fehér keszty s 
rend rn sípszóval irányította a forgalmat, miközben sokadmagammal vártam, hogy 
átkelhessek a boulevard des Capucines-on. A leveg t felderítették a hangok és a hold hideg 



fénye. A kis grillekben sütött gesztenye, palacsinta és fánk illatától elfacsarodott a szívem, és 
forgott velem a világ. 
Úgy iszkoltam, mint valami menekült az rizetbe vétel el l, az utcasarkokon mégis elid ztem, 
mert azt szerettem volna, hogy nyakon csípjenek. Talley nem jött utánam. Amikor kifulladva 
és zaklatottan a szállodához értem, a gondolatát sem tudtam elviselni, hogy Marino képét 
nézegessem, vagy visszamenjek a szobámba. 
Taxit fogtam, mert még valamit el kellett intéznem. Végs nemtör döm elkeseredésemben 
döntöttem úgy, hogy egyedül és éjjel járok utána a dolognak. 
- Igen? - fordult meg a sof r, hogy rám nézzen. - Madame? 
Úgy éreztem magam, mintha egyes darabjaim összekeveredtek volna, és nem tudnám, hová 
tegyem ket, mert elfelejtettem, hogy hol voltak azel tt.

 

- Beszél angolul? - kérdeztem. 
- Igen. 
- Sokat tud a városról? Tudna nekem mesélni arról, amit látok? 
- Amit lát? Úgy érti, most? 
- Amit a taxiból látok menet közben - mondtam. 
- Hogy idegenvezet vagyok-e? - Ezt nagyon mulatságosnak találta. - Nem, de itt élek. Hová 
szeretne menni? 
- Tudja, hol a hullaház? A Szajna-parton, a Gare de Lyon mellett? 
- Oda akar menni? - Megint megfordult, és rám nézett, várva, hogy besorolhasson a 
forgalomba. 
- Oda is akarok menni. De el ször a Szent Lajos-szigetre vigyen - mondtam Talley után 
kutatva tekintetemmel, és lelkemben olyan sötét lett a remény, mint az utcák. 
- Micsoda? - A sof röm akkorát nevetett, mintha valami falrenget ostobaságot mondtam 
volna. - A hullaházhoz akar menni meg a Szent Lajos-szigetre? Mi az összefüggés? Egy 
dúsgazdag halott? 
Kezdett idegesíteni. 
- Kérem - mondtam. - Induljunk már. 
- Oké, rendben. Ha ezt akarja. 
Az autógumik dobpergésszer hangot adtak a macskakövön, a Szajnáról visszatükröz d 
lámpafények ezüstös halrajok képzetét keltették. Letöröltem a párát az ablakomról, aztán 
ahogy a Lajos-Fülöp hídon áthaladva beértünk a szigetre, letekertem kissé, hogy jobban 
kilássak. Azonnal felismertem a tizenhetedik századi épületeket, melyek hajdan egy-egy 
nemesi család magánpalotái voltak. Már jártam itt Bentonnal. 
Kóboroltunk ezeken a keskeny, macskaköves utcákon, és böngésztük az egykori lakók 
kilétér l tudósító emléktáblákat a falak némelyikén. Betértünk kávéházi teraszokra, és séta 
közben jégkrémet vettünk a Berthillonnál.  
Szóltam a sof rnek, hogy kerüljön körbe a szigeten. 
Egymás mellett sorakoztak a szebbnél szebb otthonok, a falak id lyuggatta mészk b l, az 
erkélyek fekete kovácsoltvasból voltak. Lámpafényes ablakokon át gerendamennyezetek, 
könyvszekrények és remek festmények villantak el , embert viszont nem láttam egyet sem. 
Olyan volt, mintha az itt él elit láthatatlan lenne az emberiség fennmaradó része s így 
jómagam számára. 
- Hallott már a Chandonne családról? - kérdeztem a taxistól. 
- Hogyne hallottam volna - mondta. - Szeretné látni, hol laknak? 
- Igen, legyen szíves - mondtam komoly fenntartásokkal. 
Kihajtott a Quai d'Orléans-hoz, el a rezidencia mellett, melynek emeletén Pompidou elhunyt - 
a sötétít k még mindig össze voltak húzva -, és aztán ki a Quai de Béthune-re, a sziget keleti 
csücske irányában. Beletúrtam a kézitáskámba, és el vettem egy üveg Advilt.

 



A taxi megállt. Érzékeltem, hogy a sof r egy lépéssel sem szeretne közelebb menni a 
Chandonne család otthonához. 
- Ott befordul a sarkon - mutatta -, és kimegy a Quai d'Anjou-ra. Faragott zergés ajtókat fog 
látni. Ez a Chandonne-ok címerállata, azt hiszem, így mondják. Még az ereszcsatornákra is 
azt raktak. Nem akármilyen látványosság. El se tudja téveszteni. És ne menjen a híd közelébe 
ott, a jobb parton - mondta. - A híd alja tele van hajléktalanokkal meg buzikkal. Veszélyes. 
Az hotel particulier, a Chandonne család évszázados hajléka, egy négyemeletes palota volt, 
sok-sok tet ablakkal, kéménnyel és egy kerek Oeil de Boeuffel vagyis ökörszemablakkal az 
eresz alatt. A sötét fából való bejárati ajtókat mívesen faragott zergék díszítették, és 
ágaskodva egymásnak feszül zergebakok formáltak aranyozott ereszcsatornákat.

 

Lúdb rös lettem. Az árnyékba húzódva bámultam az utca túloldalán a fenevad fészkére, ahol 
ez a magát Loup-Garou-nak nevez szörnyeteg felcseperedett. Az ablakokban csillárok 
sziporkáztak, és kötetek százaival teletömött könyvszekrényeket lehetett látni. 
Meghökkenésemre hirtelen egy n jelent meg az üveg mögött. Elképeszt en kövér volt. 
Sötétvörös, buggyos ujjú ruhát viselt, az anyaga mély tüz , mint a szatén vagy a selyem. 
Megbabonázva bámultam. 
A n arca türelmetlen volt, ajka sebesen járt, mintha beszélne valakihez, és szinte azonnal 
megjelent egy szobalány, a kezében kis ezüsttálca, a tálcán lik röspohár. Madame 
Chandonne, már ha  volt, akit láttam, kortyolt az italából. Cigarettára gyújtott egy ezüst 
öngyújtóval, és kisétált a képb l.

 

Gyors léptekkel a sziget fél sarokra lév végéhez siettem, és onnan, egy kis parkból éppen 
hogy ki tudtam venni a hullaház épületének körvonalait. Úgy tippeltem, több kilométerre is 
lehet észak felé, a Pont Sully túlsó hídf jénél. A Szajnát fürkészve azon fantáziáltam, hogy a 
gyilkos az imént látott kövér n fia, és hogy évekig meztelenül fürd zött itt az asszony tudta 
nélkül, és a holdfény meg-meg-csillant hosszú, fakó sz rökkel borított testén.

 

Elképzeltem, ahogy sötétedés után el bukkan nemesi hajlékából, és kibaktat ebbe a kis 
parkba, hogy megmerítkezzen a reményei szerint gyógyító hatású fürd ben. Hány éven át 
gázolhatott ebben a jéghideg, mocskos vízben? Elt n dtem, vajon a jobb part környékén is 
kószált-e, ahol olyan embereket láthatott, akik ugyanúgy a társadalom számkivetettjei, mint . 
Lehet, hogy még kereste is a társaságukat. 
Az utcáról lépcs vezetett le a rakpartra, és a folyó olyan magasan állt, hogy az enyhén 
csatornaszagú zavaros hullámok átcsaptak a kövezeten. A Szajnát felduzzasztották a sz nni 
nem akaró es k, er s volt a sodra, és id nként elúszott rajta egy-egy vadkacsa, jóllehet a 
vadkacsák elvileg nem úszkálnak éjszaka. Vas gázlámpák ragyogtak, és vetettek arany 
cserepekb l mintát a vízre.

 

Levettem a kupakot az adviles üvegr l, és kiöntöttem a tablettákat a földre. Óvatosan 
lemerészkedtem a rakpartra a síkos k lépcs n. Ahogy kiöblítettem az orvosságos üveget és 
jéghideg vizet töltöttem bele, cip met körbenyaldosták a hullámok. Helyére pattintottam a 
kupakot, és visszamentem a taxihoz. Közben többször is hátrapillantottam a Chandonne-
palotára, félig-meddig azt várva, hogy hirtelen kartelles b nöz k tódulnak ki a kapun, és 
erednek a nyomomba. 
- Vigyen a hullaházhoz - mondtam a sof rnek.

 

Sötét volt, és a nappal észrevehetetlen pengedrótokon most meg-megcsillant az elsuhanó 
autók reflektorfénye. 
- A hátsó parkolóba legyen szíves - szólaltam meg. 
A taxis lekanyarodott a Quai de la Rapée-ról a kis kiöblösödésbe, ahol korábban a furgonok 
parkoltak, és a szomorú pár várakozott a padon. Kiszálltam. 
- Maradjon itt - mondtam a sof rnek. - Csak körbesétálok, egy perc az egész. 



Sápadt volt az arca, és amikor jobban megnéztem magamnak, rájöttem, hogy a férfi csupa-
csupa ránc, és hiányzik több foga. Láthatóan kényelmetlenül érezte magát, tekintete úgy járt 
körbe, mintha azt fontolgatná, hogyan oldjon kereket. 
- Minden rendben van - mondtam neki, és el halásztam a kézitáskámból egy jegyzettömböt.

 
- A, maga újságíró? - mondta megkönnyebbülten. - Szóval itt is egy sztorin dolgozik. 
- Igen, egy sztorin. 
Elvigyorodott, derékig kihajolt a letekert ablakon. 
- A frászt hozta rám, madame! Azt hittem, tán maga is valami hazajáró lélek! 
- Egy perc az egész - mondtam. 
- Körbesétáltam, és a sötétben mozogva megcsapott az ódon kövek nyirkos hidege és a 
folyóról érkez légáram, és olyan érdekl déssel vettem számba minden részletet, mintha én 
lennék a Loup-Garou. t nyilván leny gözte ez a hely. A hullaház a dicstelenségek csarnoka 
volt számára, mely a gyilkosságai után kiállította a trófeáit, és emlékeztette uralkodói 
sérthetetlenségére. Azt tehetett, amit akart, amikor éppen kedve támadt, és a világ összes 
bizonyítékát hátrahagyhatta maga után, nem nyúlhattak hozzá. 
Valószín leg húsz-harminc perc alatt kigyalogolhatott a Chandonne-palotától a hullaházhoz, 
és megjelent el ttem, ahogy üldögél a parkban, bámulja a vén téglaépületet, és elképzeli, hogy 
mi folyik odabent, hogy miféle munkát csinált Stvan doktorn nek. Azon t n dtem, vajon 
izgató hatással van-e rá a halál szaga. 
Könny szell borzolta az akácfákat és simított végig a b römön, miközben felidéztem Stvan 
doktorn szavait az ajtajánál megjelent férfiról. Loup-Garou azért jött, hogy megölje, és 
kudarcot vallott. Azután visszatért pontosan erre a helyre, és másnap egy cédulát hagyott a 
doktorn nek.

 

Pas la police... 
Lehet, hogy nagyon is túlbonyolítottuk a gyilkosságok elkövetési módját. 
Pas de probléme... Le Loup-Garou. 
Lehet, hogy éppen ilyen egyszer : dühödt, gyilkos kéjvágy, mely fölött neki sincs hatalma. 
Ha valaki felébresztette benne a fenevadat, nem volt menekvés. Biztosra vettem, hogy ha 
Loup-Garou még mindig Franciaországban volna, Stvan doktorn ma halott. Talán amikor 
átmenekült Richmondba, azt hitte, ott majd uralkodni tud magán egy darabig. És talán tudott 
is, három napig. Vagy esetleg egész id alatt Kim Luongot leste, és terveket szövögetett, míg 
végül képtelen volt tovább ellenállni az ördögi késztetésnek.  

Visszarohantam a taxihoz. Az ablakokat annyira belepte a pára, hogy át se láttam rajtuk. 
Kinyitottam a hátsó ajtót. Odabent g zer vel m ködött a f tés, a sof r már félig aludt. 
Összerezzenve felült, és káromkodott egyet.  
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A 2-es számú Concorde-járat tizenegy órakor hagyta el a Charles de Gaulle repül teret, és 
keleti parti zónaid szerint reggel háromnegyed kilenckor landolt New Yorkban, vagyis 
bizonyos értelemben el bb, mint ahogy felszálltunk. Délután lett, mire sikoltozó érzelmekkel, 
összezavarodott bels órával, csapnivaló kedvemben beléptem a házamba. Az id kezdett 
rosszabbra fordulni, a meteorológusok es t és ónos es t jósoltak, nekem pedig elintézend 
feladataim voltak. Marino hazament. Neki mégiscsak ott volt a böhöm autója. 
A Ukrops szupermarket dugig volt vásárlókkal, mert ahányszor a meteorológia ónos es t vagy 
havat helyezett kilátásba, a richmondiak elvesztették a józan eszüket. Azt képzelték, hogy 
éhen pusztulnak, vagy hogy nem lesz mit inniuk, és mire a pékárukhoz értem, egyetlen vekni 



kenyér nem volt a polcokon. Nem volt pulyka és sonka sem a csemegerészlegen. Vettem, amit 
tudtam, mert úgy számítottam, hogy Lucy nálam marad egy ideig. 
Kevéssel hat után hazafelé vettem az irányt, és nem lévén energiám, hogy békemegállapodást 
kössek a garázsommal, a ház el tt hagytam a kocsimat. Néhány bodros fehér felh a hold 
fölött éppen úgy nézett ki, mint egy koponya, aztán elfordultak és alaktalan masszaként 
tovarobogtak a feltámadó széllel. A fák reszketve susogtak. Kótyagos voltam, és mindenem 
sajgott, mintha betegség kerülgetne, amikor Lucy továbbra sem telefonált, és nem is jött haza, 
ismét fokozott aggodalom lett rajtam úrrá. 
Feltételeztem, hogy az egyetemi kórházban lehet, de amikor felhívtam az ortopédiát, közölték 
velem, hogy el z reggel óta nem látták. Kezdtem nekikeseredni. Fel-alá jártam a nappaliban, 
és a fejemet törtem. Majdnem tíz óra volt, mire megint kocsiba vágtam magam, és pattanásig 
feszül idegekkel a belváros felé indultam.

 

Tudtam, az is belefér, hogy Lucy továbbment Washingtonba, azt viszont képtelen voltam 
elképzelni, hogy még egy cédulát se hagyott volna. Sosem jelentett jót, amikor se szó, se 
beszéd elt nt. A Kilencedik utcánál letértem az autópályáról, és kihalt belvárosi utcákon át 
folytattam utam. A klinikához tartozó parkolóházban több szintet is végig kellett bóklásznom, 
mire üres helyet találtam. Felmarkoltam egy fehér köpenyt a kocsim hátsó ülésér l.

 

Az ortopédia az új épületben volt, a másodikon. A betegszobához érve belebújtam a 
köpenyembe, és úgy nyitottam be. Odabent egy középkorú pár ült az ágy mellett, 
feltételeztem, hogy Jo szülei. Odaléptem hozzájuk. Jónak be volt kötve a feje, a lába 
nyújtáson, de ébren volt, és a tekintete azonnal megállapodott rajtam. 
- Mr. és Mrs. Sanders? - mondtam. - Én Scarpetta doktorn vagyok.

 

Ha a nevem jelentett is valamit számukra, nem adták jelét, mindenesetre Mr. Sanders 
udvariasan felállt, és kezet fogott velem. 
- Örülök, hogy megismerhetem - mondta. 
Egyáltalán nem olyan volt, amilyennek elképzeltem. Abból, ahogy Jo leírta szülei 
vaskalaposságát, szigorú arcokra számítottam és két ítélkez szempárra. Mr. és Mrs. Sanders 
ezzel szemben túlsúlyosak voltak és slamposak, és a legkevésbé sem ijeszt ek. Amikor a 
lányukról kérdeztem ket, nagyon udvariasan, már-már félénken válaszolgattak. Jo továbbra 
is engem nézett meredten, a tekintete egy segélykiáltással felért. 
-Nem veszik rossz néven, ha egy percig négyszemközt beszélgetnék a beteggel? - kérdeztem. 
- Dehogyis - mondta Mrs. Sanders. 
- Jo, csinálj mindent úgy, ahogy a doktorn mondja - intette lányát Mr. Sanders lehangoltan. 
Kimentek, és amint bezártam mögöttük az ajtót, Jo szemét elfutották a könnyek. Föléje 
hajoltam, és megpusziltam az arcát. 
- Mindannyian halálra aggódtuk magunkat miattad - mondtam. 
- Lucy hogy van? - suttogta. Rázkódni kezdett a zokogástól, és megeredtek a könnyei. 
Néhány papír zsebkend t helyeztem infúziós csövekhez pányvázott kezébe.

 

- Nem tudom. Nem tudom, hol van Lucy, Jo. A szüleid azt mondták neki, hogy nem akarod 
látni t, és...

 

Jo a fejét rázta. 
- Tudtam, hogy ezt csinálják majd - mondta sötét, csüggedt hangon. - Annyira tudtam. Nekem 
azt mondták, hogy Lucy nem akar látni engem. Hogy túlságosan felzaklatták a történtek. Nem 
hittem nekik. Tudom, hogy Lucy soha nem mondana ilyet. De a szüleim elkergették, és most 
nincs sehol. És lehet, hogy elhiszi, amit mondtak neki. 
- Lucy úgy érzi, az  hibája, hogy ez történt veled - mondtam. - Nagyon valószín , hogy a 
golyó a lábadban az  pisztolyából való

 

- Hozza ide Lucy-t, kérem. Kérem. 
- Sejtésed sincs, hogy hol lehet? - kérdeztem. - Nincs valami hely, ahová olyankor megy, 
amikor ennyire fel van zaklatva? Esetleg vissza Miami-ba? 



- Oda biztos nem. 
Leültem egy székre az ágy mellett, és hosszú, elcsigázott sóhaj szakadt ki bel lem.

 
- Mondjuk, egy szálloda? - kérdeztem. - Egy barát? 
- Esetleg New York - mondta Jo. - Van egy bár Greenwich Village-ben. A Rubyfruit. 
- Szerinted Lucy New Yorkba ment? - kérdeztem lehangoltan. 
- A tulaj neve Ann, azel tt zsaru volt - Jo hangja megreszketett. - Nem is tudom. Nem is 
tudom. Lucy megrémiszt, amikor így világgá megy. Ebben az állapotában nem gondolkodik 
rendesen. 
- Tudom. És amennyi minden történt, amúgy sem tud rendesen gondolkodni. Jo, ha jól 
viselkedsz, egy-két nap, és kikerülsz innen - mondtam mosolyogva. - Hová akarsz menni? 
- Haza nem. Maga meg fogja találni Lucy-t, ugye? 
- Szeretnél nálam megszállni? - kérdeztem. 
- A szüleim nem rossz emberek - motyogta, miközben csöpögött a morfium. - Csak nem értik. 
Azt hiszik... Miért volna helytelen...? 
- Nem az - mondtam. - A szerelem sohasem helytelen. 
Amikor kezdett elszenderedni, kijöttem a szobából. A szülei kint voltak az ajtó el tt. 
Mindketten kimerültnek és szomorúnak t ntek.

 

- Hogy van Jo? - kérdezte Mr. Sanders. 
- Nem túl jól - mondtam. 
Mrs. Sanders elsírta magát. 
- Maguknak joguk van a saját meggy z désükhöz - szólaltam meg. - De a lányuknak most a 
legkevésbé arra van szüksége, hogy eltiltsák Lucy-tól. Nincs szüksége több félelemre és 
depresszióra. Nincs szüksége rá, hogy elveszítse az életkedvét, Mr. és Mrs. Sanders. 
Egyikük sem válaszolt. 
- Lucy nagynénje vagyok - mondtam. 
- Jo amúgy is hamarosan újra a maga ura lesz, gondolom - szólalt meg Mr. Sanders. - Úgyse 
tilthatunk el t le senkit. Mi csak próbáltuk azt tenni, ami a legjobb.

 

- Jo tudja ezt - mondtam. - Szereti magukat. 
Nem köszöntek búcsúzóul, de a tekintetükkel követtek, ahogy beszálltam a liftbe. Amint 
hazaértem, felhívtam a Rubyfruitot, és a harsány beszédhangokat és az él zenét túlkiabálva 
Annt kértem a telefonhoz. 
- Nincs valami ragyogó állapotban - mondta Ann, és tudtam, hogyan érti. 
- Megtenné, hogy gondját viseli? - kérdeztem. - Azon vagyok - felelte. - Várjon. Idehívom. 
- Láttam Jót - mondtam, amikor Lucy-t hallottam a vonalban. 
- Nocsak. - Ez volt minden, amit mondott, és egyetlen szóból is egyértelm volt, hogy részeg.

 

- Lucy! 
- Nem akarok most beszélgetni - mondta. 
- Jo szeret téged - mondtam. - Gyere haza. 
- És ott mit csinálok? 
- Áthozzuk Jót a kórházból a házamba, és te fogod ápolni - mondtam. - Azt csinálod. 
Alig aludtam. Hajnali kett kor végül felkeltem, és bementem a konyhába, hogy készítsek egy 
csésze gyógyteát. Még mindig zuhogott az es , nyargalt le a tet r l és fröcsögött a teraszra, és 
sehogy sem tudtam felmelegedni. Eszembe jutottak a táskámba zárt kenet- és sz rminták és 
harapásnyom-fotók, és szinte olyan érzésem támadt, mintha a gyilkos bent volna a házamban. 
Éreztem a jelenlétét, mintha a magammal hozott darabkáinak gonosz kisugárzása volna. 
Eszembe jutott a helyzet szörny iróniája. Az Interpol áthívatott Franciaországba, és az egész 
hercehurcának a végére az egyedüli törvényes tárgyi bizonyíték, amihez hozzájutottam, egy 
üledékes Szajna-vízzel teli adviles üveg volt. 
Hajnali háromkor az ágyban feltámaszkodva egymás után írtam a piszkozatokat egy 
Talleynek szóló levélhez, de sehogy sem tudtam eltalálni a hangot. Megrémített, hogy 



mennyire hiányzik, és hogy mit m veltem vele. Most visszaadta, amit kapott, és pontosan ezt 
érdemeltem. 
Összegy rtem még egy levélpapírt, és a telefonra pillantottam. Kiszámoltam, mennyi lehet az 
id Lyonban, és elképzeltem Jay-t az íróasztalánál valamelyik finom öltönyében. Magam elé 
képzeltem telefonálás közben és megbeszéléseken, vagy esetleg amint valaki mást kísérget, és 
nem is gondol rám. Elképzeltem kemény, sima testét, és azon töprengtem, hogy vajon hol 
tanulta ki így a szerelem iskoláját. 
Munkával folytattam a napot. Amikor Franciaországban már majdnem délután kett volt, úgy 
döntöttem, hogy felhívom az Interpolt. 
- ...Bonjour, hello... 
- Jay Talley-t legyen szíves - mondtam. Átkapcsoltak. 
- HIDTA - szólt bele egy férfi. Zavarodottan hallgattam. 
- Ez Jay Talley mellékje? 
- Kivel beszélek? 
Megmondtam. 
- Nincs itt - mondta a férfi. 
Félelem hasított belém. Nem hittem a férfinak. 
- És én kivel beszélek? - érdekl dtem.

 

- Wilson ügynök, FBI-összeköt tiszt. A múltkor nem találkoztunk. Jay nincs bent. 

 

- Tudja, hogy mikor jön vissza? 
- Nem igazán. 
- Értem - mondtam. - El tudom érni t valahogy? Vagy szólna neki, hogy hívjon fel?

 

Tudtam, hogy ideges a hangom. 
- Tényleg nem tudom, hogy hol van Jay - felelte. - De ha jelentkezik, megmondom neki, hogy 
kereste. Én nem segíthetek? 
- Nem - mondtam. 
Letettem a telefont, és páni félelem fogott el. Biztosra vettem, hogy Talley letagadtatja magát 
el ttem a munkatársaival.

 

- Úristen, úristen - suttogtam Rose íróasztala mellett elhaladtomban. - Mit tettem? 
- Hozzám beszél? - Rose felpillantott a gépelésb l, és végigmért a szemüvege fölött. - Már 
megint elveszített valamit? 
- Igen - mondtam. 
Fél kilenckor besétáltam a tárgyalóba, és elfoglaltam szokásos helyemet az asztalf n.

 

- Mink van? 
- Harminckét éves fekete n , Albemarle megyéb l - kezdte Chong. - Letért az útról, és 
megperdült a kocsijával. A jelek szerint egyszer en tett egy rossz kormánymozdulatot, és 
elveszítette uralmát a járm fölött. Koponyaalapi törés, eltörött a jobb lába, és Albemarle 
megye orvosszakért je, Richards doktor azt akarja, hogy

 

boncoljuk fel. - Chong felpillantott 
rám. - Csak tudnám, miért? Az eset, illetve a halál oka teljesen világos. 
- Azért, mert a törvényi el írások szerint az intézet köteles a helyi orvosszakért k 
rendelkezésére állni - feleltem. - k kérnek valamit, mi megcsináljuk. Most egy óránkba telik 
a boncolás, kés bb, ha valami probléma adódna, akár tíz órát is igénybe vehet.

 

- A következ egy nyolcvanéves fehér n , utoljára tegnap reggel kilenckor látták. A barátja 
talált rá este fél hétkor... 
Keményen meg kellett dolgoznom azért, hogy ne kószáljanak el a gondolataim. 
- ...nem tudunk róla, hogy kábítószer-élvez lett volna, idegenkez ségre utaló nyom nincs - 
darálta Chong. - A helyszínen nitroglicerint találtak. 
Talley úgy szeretkezett, mint aki ki van éhezve. Nem hittem el, hogy egy stábértekezlet kell s 
közepén erotikus gondolatok foglalkoztatnak. 



- Meg kell nézni külsérelmi nyomokra, plusz toxikológia - mondta éppen Fielding. - 
Halottszemlére lesz szükség. 
- Tudja valaki, hogy mit tanítok az intézetben jöv héten? - kérdezte Tim Cooper toxikológus. 
- Talán toxikológiát. 
- Tényleg. - Cooper felsóhajtott. - Kéne mellém egy titkárn .

 
- Ma három tárgyalótermi jelenésem lesz - mondta Riley, a helyettesem. - Csak éppen 
mindegyik máshol. Teljes képtelenség. 
Kinyílt az ajtó, Rose bedugta a fejét, és intett, hogy menjek ki hozzá az el térbe.

 

- Larry Posnernek nemsokára el kell mennie - mondta. - És arra gondolt, nem nézne-e be a 
laboratóriumába most rögtön. 
- Már megyek is - mondtam. 
Amikor besétáltam, Larry éppen tárgylemezt preparált: olvasztott m gyantát csöppentett 
pipettával egy fed lemez szélére, míg a többi tárgylemez egy elektromos f z lapon 
melegedett. 
- Nem tudom, kisül-e bel le valami - szólalt meg azonnal. - Kukkantson bele a mikroszkópba. 
- Az azonosítatlan pasasuk diatómái. Ne felejtse el, hogy ritka kivételekt l eltekintve egy 
szóló diatómából egyetlen dolog állapítható meg: hogy tengervízb l, brakkvízb l vagy 
édesvízb l való-e. 
Szemügyre vettem a lencsén át a parányi él szervezeteket, melyek úgy néztek ki, mintha 
fehér üvegb l készültek volna, és változatos alakjukkal csónakra, láncra és dugóhúzóra és 
félholdra és tigriscsíkokra és keresztekre, s t halomba rakott pókerzsetonokra emlékeztettek. 
Egyik-másik konfettire és homokszemekre hasonlított, más, különböz szín részecskék 
pedig valószín leg ásványi kristályok voltak.

 

Posner levette a lemezt a tárgyasztalról, és egy másikat tett a helyére. 
- A minta, amit a Szajnából hozott - mondta. - Cymbella, Melosira, Navicula, Fragilaria. 
Satöbbi, satöbbi. Teljesen közönséges fajok. Mind édesvízi, ez legalább jó hír, de igazából 
ezen túlmen en semmit nem tudunk meg róluk, illetve bel lük.

 

Hátrad ltem a székemen, és ránéztem.

 

- Azért hívatott ide, hogy ezt közölje? - kérdeztem csalódottan. 
- Hát, nem vagyok egy Robert McLaughlin - mondta szárazon, a világhír diatóma-
specialistára utalva, akinél  maga is tanult.

 

A mikroszkóp fölé hajolt, ezerszeresre állította a nagyítást, és cserélgetni kezdte a 
tárgylemezeket. 
- És nem, nem a nagy semmiért kértem meg, hogy ugorjon be - folytatta. - Az egyes fajok 
adott flórán belüli el fordulási gyakoriságával ugyanis szerencsénk volt.

 

Flórán az egy bizonyos él helyen található növény-, illetve jelen esetben diatómafajok 
listaszer felsorolását értette.

 

- Melosira ötvenegy százalékos el fordulás, Fra gilaria tizenöt százalékos el fordulás. Nem 
akarom untatni a részletekkel, mindenesetre a minták igen következetesen egybevágnak. 
Szinte tökéletes az egyezés, ami kész csoda, tekintve, hogy száz méterre onnan, ahol 
megmerítette az adviles üveget, akár teljesen más is lehet a flóra összetétele. 
Borzongva idéztem fel magamban a Szent Lajos-szigetet, a sötétedés után a Chandonne-
palota közelében meztelenül úszó férfiról szóló történeteket. Elképzeltem, ahogy zuhanyozás 
és törülközés nélkül felöltözik, és a b rér l diatómák kerülnek a ruhái belsejére.

 

- Ha a pasas a Szajnában úszkál, és ezek a diatómák mindenhol ott vannak a ruháin - 
szólaltam meg -, akkor felöltözés el tt nyilván nem mosakszik meg. Mi a helyzet Kim Luong 
holttestével? 
- Határozottan nem az a flóra, mint a Szajnáé - mondta Posner. - Viszont vízmintát vettem a 
James folyóból, ami azt illeti, egészen közel a maga házához. És az el fordulási gyakoriságok 
ismét gyakorlatilag megegyeztek. 



- A Kim testén talált kovamoszat-flóra megegyezik a James folyóéval? - Biztosra kellett 
mennem. 
- Csak az a kérdés, hogy nincsenek-e jelen a Jamesb l származó diatómák a környéken 
mindenütt - mondta Posner. 
- Mindjárt kiderül - mondtam. Kenetmintát vettem az alkaromról, a hajamról és a cip m 
talpáról, Posner pedig újabb tárgylemezeket készített. Egyetlen diatómát sem találtunk. 
- Esetleg a csapvízben? - kérdeztem. Posner a fejét rázta. 
-Vagyis nem kell ott lenniük senkin, hacsak nem volt az illet tóban, folyóban, óceánban... 
Különös gondolatom támadt, elhallgattam. 
- Holt-tenger, Jordán folyó - mondtam. 
- Micsoda? - kérdezte Posner meghökkenve. 
- Lourdes-i gyógyforrások - mondtam egyre fokozódó izgatottsággal. - A szent Gangesz 
folyó, csupa-csupa olyan hely, ahol a közhiedelem szerint csodák történnek, ahol a vakok, 
sánták és bénák a gyógyulás reményében mennek be a vízbe. 
- A pasas a James folyóban úszkál ilyenkor? - mondta Posner. - Ennek hiányzik egy kereke. 
- A hipertrichózisra nincs gyógymód - szólaltam meg. 
- Az meg mi az isten haragja? 
- Egy borzalmas, igen-igen ritka rendellenesség, amikor a csecsem egész testét sz r fedi 
születéskor. A babahaj finomságú sz r tizenöt-húsz centiméteresre is megn het. Egyéb 
anomáliák mellett. 
- Fúj! 
- Lehet, hogy a pasas egy csodálatos gyógyulás reményében fürdött meztelenül a Szajnában. 
Lehet, hogy most ugyanezt csinálja a Jamesben - mondtam. 
- Jézust - hüledezett Posner. - H , de kísérteties gondolat. 
Amikor visszamentem az irodámba, Marino ott ült az íróasztalomnál egy széken. 
- Olyan nyúzott, mint aki egész éjjel fent kukorékolt - szólalt meg a kávéját szürcsölve. 
- Lucy elbujdosott New Yorkba. Beszéltem Jóval és a szüleivel. 
- Mit csinál Lucy New Yorkban? 
- Már elindult hazafelé. Minden rendben van. 
- Hát, jobb lenne, ha összekapná magát a kisasszony. Ez nem a megfelel alkalom a 
bohóckodásra. 
- Marino - mondtam gyorsan. - Elképzelhet , hogy a gyilkos folyókban fürdik, mert úgy 
gondolja, így esetleg kigyógyulhat a rendellenességéb l. Azon gondolkodom, vajon nem a 
James folyó közelében szállt-e meg valahol. 
Miközben fontolóra vette a dolgot, különös kifejezés terült szét az arcán. Futó léptek zaja 
hangzott fel a folyosón. 
- Reméljük, hogy nincs valami öreg birtok arra felé, aminek a tulaja nem adott életjelt 
magáról mostanában - mondta Marino. - Rossz érzésem van. 
Aztán Fielding már bent is volt az irodámban, és ráüvöltött Marinóra. 
- Mi az isten baja van magának! 
Fielding nyakán kidagadtak az erek, az arca pulykavörös volt. Soha nem hallottam, hogy 
valakihez is emelt hangon szólt volna. 
- Hagyta, hogy a kurva sajtó szimatot fogjon, miel tt legalább kiértünk volna a helyszínre! - 
mondta vádlón. 
- Hé - mondta Marino. - Csigavér. Milyen helyszínen el zte meg magukat a kurva sajtó? 
- Diane Bray-t meggyilkolták - mondta Fielding. - Tele vannak vele a hírm sorok. Már 

rizetbe is vettek egy gyanúsítottat. Anderson nyomozót.
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Er sen beborult, és az es is rákezdett, mire megérkeztünk Windsor Farmsba, és képtelen 
érzés volt elhajtani a többhektáros birtokokon, vén fák alatt álló György korabeli téglaházak 
és Tudor-stílusú otthonok el tt az intézet fekete Suburbanjével.

 
A szomszédjaimat soha nem úgy ismertem, hogy túl sokat f tt volna a fejük a b nözés miatt. 
Úgy t nt, mintha az évszázados családi vagyonok és az angliai neveket visel , puccos utcák a 
hamis biztonság er dítményét hozták volna létre. Nem volt kétségem afel l, hogy ez 
hamarosan megváltozik. 
Diane Bray otthona a környék küls peremén volt, ott, ahol a gyorsforgalmi út hangos és 
folyamatos forgalmat bonyolít egy téglafal túloldalán. Amikor befordultunk a keskeny utcába, 
csüggedés fogott el. Mindenütt nyüzsögtek a tudósítók. Autóik és közvetít -furgonjaik 
eltorlaszolták az utat, és háromszoros létszámfölényben voltak a rend rségi járm vekkel 
szemben a fehér, Cape Cod stílusú, megtört síkú manzárdtetejével New Englandet idéz ház 
el tt.

 

- Ennyire tudok közel menni - mondtam Marinónak. 
- Majd mindjárt meglátjuk - felelte, és nagyot rántott a kilincsen. 
Kiszállt a zuhogó es be, és odamasírozott egy rádiós közvetít kocsihoz, amely félig rajta állt 
a Bray háza el tti pázsiton. A sof r letekerte az ablakot, és elkövette azt az ostobaságot, hogy 
Marino elé dugott egy mikrofont. 
- T nés! - mondta Marino er szakkal a hangjában.

 

- Marino kapitány, meg tudja er síteni, hogy...

 

- T njön el a kibaszott furgonjával, de azonnal!

 

A kipörg kerekek füvet és sarat hánytak a leveg be, ahogy a

 

sof r kitolatott a pázsitról. Az 
utca közepén megállt. Marino odament, belerúgott a hátsó kerékbe. 
- T nés! - parancsolta. 
A sof r repked ablaktörl kkel továbbhajtott. Két házzal arrébb állt meg valakinek a gyepén. 
Es ostorozta az arcomat, és széllökések taszigáltak szellemkézként, miközben kivettem a 
helyszínel táskámat a Suburban hátuljából.

 

- Remélem, legújabb illedelmes megnyilvánulása nem kerül adásba - mondtam, amikor 
odaértem Marinóhoz. 
- Ki a rosseb dolgozik ezen az ügyön? 
- Remélem, hogy maga - mondtam, lehajtott fejjel, siet sen lépkedve.

 

Marino elkapta a karomat. Egy sötétkék Ford Contour parkolt Bray behajtóján. Mögötte egy 
jár rautó, elöl egy rend r, hátul a társa, Anderson-nal. A nyomozón dühösnek és 
hisztérikusnak t nt, a fejét rázta, és sebesen hadart valamit, de hogy mit, azt nem hallottam. 
- Scarpetta doktorn ? - Egy televíziós riporter tartott felém, az operat r a sarkában.

 

- Ráismer a bérelt autónkra? - mondta Marino halkan. Csurgott a víz az arcán, ahogy az 
ismer s, RGG-7112 rendszámú sötétkék Fordra bámult. 
- Scarpetta doktorn ?

 

- Nem nyilatkozom. 
Anderson nem nézett ránk, ahogy elmentünk mellette. 
- Meg tudná mondani...? - A tudósítók könyörtelenek voltak. 
- Nem - mondtam, és felsiettem a bejárati lépcs n.

 

- Marino kapitány, úgy tudjuk, a rend rséget lakossági telefonhívás vezette ide.

 

Es cuppogott, autómotorok duruzsoltak. Átbújtunk a korláttól korlátig kifeszített sárga 
helyszínel szalag alatt. Hirtelen felpattant az ajtó, és egy Butterfield nev rend r beengedett 
bennünket. 
- A szentségit, de örülök, hogy látom magukat - mondta mindkett nknek. - Azt hittem, maga 
szabadságon van - tette hozzá Marinónak. 



- Ja, kényszerszabadságon, jól mondja. 
Keszty t húztunk, és Butterfield becsukta mögöttünk az ajtót. Feszült volt az arca, ezerfelé 
figyelt egyszerre. 
- Meséljen - mondta Marino, és a tekintete végigsöpört az el szobán, és ráközelített a 
nappalira. 
- Segélyhívást kaptunk egy telefonfülkéb l nem

 
messze innen. Kijöttünk, és ezt találtuk. 

Valaki istentelenül ellátta a baját - mondta Butterfield. 
- Más? - kérdezte Marino. 
- Szemérem elleni er szak. És úgy néz ki, rablás is. Pénztárca a padlón, semmi nem maradt 
benne, a kézitáska tartalma kiborítva. Figyeljék, hova lépnek - tette hozzá, mintha magunktól 
nem tudnánk. 
- Az istenit, ez aztán jól el volt eresztve pénzzel - álmélkodott Marino, miközben 
körbehordozta tekintetét Bray méregdrága otthonának méregdrága bútorain. 
- Maga még nem látott semmit - felelte Butterfield. 
Els ként Bray óragy jteménye ötlött a szemembe a nappaliban. Voltak ott faliórák és 
rózsafából, diófából és mahagóniból való kisebb órák a polcokon, és napot-dátumot mutató 
órák és extravagáns órák, egyt l egyig antik és tökéletesen összehangolt szerkezetek. 
Hangosan tiktakoltak, meg is rültem volna, ha ennyi monoton id mér között kell élnem.

 

Bray az antik angol bútorok közül a pöffeszked és barátságtalan darabokat kedvelte. A 
tévével szemközt egy csavart karfájú kanapé és egy forgatható könyvszekrény állt, utóbbin a 
rekeszfalak b rkötés köteteket imitáltak. Itt-ott egy-egy karosszék, merev, díszes huzatú 
ül bútorok, láthatólag nem a társas élet igényei szerint elrendezve, plusz egy selyemfa 
paraván. A helyiséget egy masszív, feketére pácolt fiókos szekrény uralta. A súlyos 
aranysárga damasztfüggönyök összehúzva, a karnisrudakat csipkebetétes keresztdrapéria 
fedte. M tárgyakat nem láttam, egyetlen szobrot vagy festményt sem, és Bray személyisége 
minden egyes elém táruló részlettel hidegebbé és er szakosabbá lett. Egyre kevésbé 
kedveltem. Nehéz ilyet mondani olyasvalakir l, akit kevéssel korábban vertek agyon.

 

- Honnan szedett ennyi pénzt? - kérdeztem. 
- G zöm nincs - mondta Marino. 
- Mind ezen törtük a fejünket, mióta csak Bray megjelent itt - felelte Butterfield. - Látta már a 
kocsiját? 
- Nem - mondtam. 
- Nahát - torkolt le Marino. - A parancsnokhelyettes asszony minden este egy vadonatúj 
Crown Vic-kel tér haza. 
- A garázsban meg egy tulipiros Jaguar. Kilencvennyolcasnak nézem, vagy 
kilencvenkilencesnek. Tippem sincs, hogy mibe kerülhetett. - Butterfield a fejét csóválta. 
- Kétévi zsarufízetésbe - jegyezte meg Marino. 
- Maga mondta. 
Úgy beszélgettek Bray ízlésér l és vagyonáról, mintha az összezúzott holttest nem is létezne. 
Nem láttam nyomát, hogy a nappaliban dulakodtak volna, vagy hogy bárki különösebben 
használta a helyiséget, illetve vette volna a fáradságot, hogy alaposan kitakarítsa. 
A konyha a nappaliból nyílott, jobbra, vért és az er szak jeleit keresve oda is bepillantottam, 
de nem találtam semmit. A konyha sem t nt belakottnak. Az el készít pultok és a t zhely 
patyolattiszták voltak. Ennivalót nem láttam, csak egy zacskó Starbucks kávét meg egy kis 
palacktartó rácson három üveg merlot-t. 
Marino befurakodott mellettem az ajtón. Keszty s kezével kinyitotta a h t t.

 

- Úgy nézem, nem volt az a konyhatündér fajta - mondta a félig üres polcokat tanulmányozva. 
Szemügyre vettem a literes, két százalék zsírtartalmú tejet, a pár szem mandarint, a margarint, 
a doboz Grape-Nutsot és a f szereket. A mélyh t sem kínált több fogódzót.

 



- Olyan, mintha sose lett volna itthon, vagy feszt étteremben kajált volna - jegyezte meg 
Marino, és a pedálra lépve felnyitotta a szemetes tetejét. 
Benyúlt, és egy széttépett Dominó pizzásdoboz darabkáit húzta el , meg egy borosüveget és 
három St. Pauli Girl címkés söröst. Egymáshoz illesztette az átvételi elismervény darabjait. 
- Egy közepes pepperoni, dupla sajttal - dörmögte. - Rendelés leadva tegnap este öt-
ötvenháromkor. 
Némi újabb kotorászás néhány gy rött szalvétát, három szelet pizzát és legalább fél tucat 
cigarettacsikket eredményezett. 
- Most ugrik a majom a vízbe - mondta. - Bray nem bagózott. A jelek szerint látogatója volt 
tegnap este. 
- Mikor érkezett be a segélyhívás? 
- Kilenc-nulla-négykor. Kábé másfél órával ezel tt. És nem úgy nézem, mintha Bray kávét 
f zött, elolvasta volna az újságot vagy bármi mást csinált volna ma reggel. Szerintem nagyon 
valószín , hogy ma reggelre már halott volt - vélekedett Butterfield. 
Továbbmentünk, követtük a sz nyeges folyosót a nagyhálóba a ház hátsó traktusában. A 
nyitott ajtóhoz érve mindketten megtorpantunk. Az er szak mintha az összes fényt és leveg t 
felszívta volna. Csendje tökéletes volt, mindenütt foltok és a pusztítás. 
- A kurva életbe - mondta Marino félhangosan. 
A fehérre meszelt falakat, a padlót, a mennyezetet, a feszesre tömött karosszékeket és kanapét 
olyan tökéletesen telefröcskölték vérrel, hogy az már szinte valamiféle lakberendez i terv 
részének t nt. Ezek a cseppek, felken dések és csíkok azonban nem festékfoltok voltak, 
hanem egy pszichopata emberi bomba szörny séges robbanásának a repeszei. Száraz pöttyök 
és cseppenések homályosították el az antik tükröket, és a padlón, freccsenések és kisebb 
tócsák formájában, vastagon állt az alvadt vér. Csurom vér volt az ágynem t l furcsamód 
megfosztott franciaágy is. 
Diane Bray-t olyan brutálisan bántalmazták, hogy a b re színét sem tudtam volna 
megállapítani. A hátán feküdt, zöld szaténblúza és fekete, drótmerevítés melltartója a padlón. 
Felvettem ket. Mindkett t úgy tépték le a testér l. A b r minden négyzetcentiméterét száraz 
vért l színes maszatfoltok, csíkok és körkörös minták borították, melyek ezúttal is az 
ujjfestést juttatták az eszembe. Az arc szilánkos péppé vert csont és agyonklopfolt hús elegye 
volt csak. Bray bal csuklóján egy összezúzott aranyóra. Jobb gy r sujján az arany 
karikagy r t beleverték a csontba.

 

Hosszú ideig bámultunk meredten. Bray deréktól felfelé meztelen volt. Fekete kordnadrágja 
és deréköve érintetlennek t nt. Talpa és tenyere húsát megmarcangolták, és ezúttal Loup-
Garou nem vesz dött a harapásnyomok eltüntetésével. A távol ül , hegyes fogak félkörei 
mintha nem is emberi lényt l származtak volna. A gyilkos harapdált és szívogatott és ütlegelt, 
és Bray teljes megalázása, megnyomorítása, különösképpen ami az arcát illeti, veszett dühr l 
árulkodott. Lerítt a helyzetr l, hogy esetleg ismerhette gyilkosát, ahogyan Loup-Garou többi 
áldozata is. 
Csak éppen Loup-Garou nem ismerte egyiküket sem. Miel tt felbukkant a küszöbükön, 
áldozatai és  kizárólag a férfi pokoli vágyálmaiban találkoztak egymással.

 

- Andersonnak mi baja? - kérdezte Marino Butterfieldt l.

 

- Hallotta, mi van, és kiborult. 
- Ez azért érdekes. Értsem úgy, hogy egy szál nyomozó sincs a helyszínen? 
- Marino, mutassa az elemlámpáját, legyen szíves - szólaltam meg. 
Körbevilágítottam a lámpával. Vér fröccsent a fejtámlára és az olvasólámpára is, ezek akkor 
keletkeztek, amikor az ütések becsapódási erejének hatására kis cseppek emelkedtek a 
leveg be, a

 

fegyvert l elfelé. Csurgásos foltok is voltak, vérfoltok, melyek úgy csöpögtek le a 
sz nyegre. Leguggoltam, és körbevizslattam a vérmocskos parkettán az ágy mellett, és újabb 
hosszú, fakó sz rszálakra bukkantam. Bray testén is volt bel lük.

 



- Azt kaptuk parancsba, hogy biztosítsuk a helyszínt, és várjuk meg az elöljáró kiérkezését - 
mondta az egyik rend r.

 
- Miféle elöljáróét? - kérdezte Marino. 
Az ágy mellett véres cip nyomokra lettem figyelmes a rézsútos fényben. A cip talpnak 
jellegzetes mintázata volt. Felpillantottam a szobában lév rend rökre.

 
- Hát, azt hiszem, a parancsnok jön személyesen. Azt hiszem, azt akarja, hogy mérjük fel a 
helyzetet, miel tt bármi történik - magyarázta Butterfield Marinónak. 
- Szar ügy - mondta Marino. - És ha a parancsnok befut, álldogálhat kint az es ben.

 

- Hányan voltak itt a szobában? - kérdeztem. 
- Nem is tudom - felelte az egyik rend r.

 

- Az túl sok - feleltem. - Hozzányúlt bármelyikük a holttesthez? Mennyire közelítették meg? 
- Én hozzá se értem. 
- Én sem, asszonyom. 
- Ezek kinek a lábnyomai? - Megmutattam nekik. - Tudnom kell, mert ha nem a maguké, 
akkor a gyilkos elég hosszan id zött a tetthelyen, hogy a vér megszáradjon.

 

Marino a rend rök lábára nézett. Mindkét férfi fekete edz cip t viselt. Marino leguggolt, és 
az alig látható talpmintázatra nézett a keményfa padlón. 
- Csak nem egy Vibram-talp? - kérdezte gunyorosan. 
- Hozzá kell látnom a munkához - szólaltam meg, és h mér t, illetve kenetmintavételhez 
vattalabdacsokat vettem el a helyszínel táskámból.

 

- Egy rahedli fölösleges ember van idebent! - jelentette be Marino. - Cooper, Jenkins, nyomás, 
foglalják le magukat máshol. 
Hüvelykujjával az ajtónyílás felé bökött. Azok rábámultak. Egyikük mondani kezdett valamit. 
- Duguljon el, Cooner - szólt rá Marino. - És ide a fényképez géppel. És lehet, hogy parancsra 
tették, amikor biztosították a helyszínt, de arra nem kaptak parancsot, hogy a helyszínelést is 
elvégezzék. Hogy mi? Nem tudták megállni, hogy ne bámulják meg a pórul járt parancsnok-
helyettesüket? Err l van szó? Hány seggfej tátotta idebent a száját? 
- Már bocsánat... - tiltakozott Jenkins. Marino kikapta a Nikont a kezéb l.

 

- A rádiót is - vakkantotta Marino. 
Jenkins vonakodva lecsatolta a készüléket a szolgálati derékszíjáról, és átadta Marinónak. 
- Lelépni - mondta Marino. 
- Kapitány, nem távozhatok az adó-vev m nélkül.

 

- Most adtam rá engedélyt. 
Senki nem merte emlékeztetni Marinót a felfüggesztésére. Jenkins és Cooper sietve távoztak. 
- Szarháziak - vetette utánuk Marino. 
Oldalára fordítottam Bray holttestét. A hullamerevség teljesen kifejl dött, vagyis Bray 
legkevesebb hat órája halott volt. Lehúztam a nadrágját, és kenetmintát vettem a végbélb l 
magfolyadékra, csak azután helyeztem be a h mér t.

 

- Szükségem van egy nyomozóra és pár helyszínel technikusra - mondta közben Marino az 
adóvev be.

 

- Kilences egység, mi a cím? 
- A folyamatban lév - felelte Marino rejtélyeskedve. 
- Tíz-négy, kilences egység - mondta a diszpécser, egy n .

 

- Minny - mondta nekem Marino. Vártam, hogy megmagyarázza. 
- Ezer éve ismerjük egymást.  az én beépített emberem a rádiósszobában - mondta. 
Kihúztam a h mér t és feltartottam.

 

- Harmincegy fok - szólaltam meg. - A holttest általában 0,5-1 fokot h l az els nyolc órában.  
viszont egy kicsit gyorsabban, merthogy félmeztelen. Idebent mennyi lehet? Húsz fok? 

- Nem tudom. Mindenesetre rólam a gatya lerohad - mondta Marino. - Az biztos, hogy tegnap 
este ölték meg, ennyit tudunk. 



- A gyomortartalma többet is elárul majd - mondtam. - Van róla sejtésünk, hogyan jutott be a 
gyilkos? 
- Ha itt végeztünk, végignézem az ajtókat-ablakokat. 
- Hosszú, egyenes repesztett sérülések - mondtam, és a sebeket megérintve olyan kis 
mikronyomokat kerestem, melyek esetleg nem jutnak el a boncteremig. - Mint egy feszít vas. 
Aztán vannak ezek az anyaghiányos sérülések. Testszerte. 
- Esetleg a feszít vas vége - mondta Marino. 
- De mit l van ez? - kérdeztem. 
Több helyen a matracra véres lenyomat került valamilyen tárgyról. A csíkos minta egy 
felszántott mez re emlékeztetett. A csíkok három-négy centi hosszúak voltak, három 
milliméteres távközökkel, és minden egyes lenyomat teljes kiterjedése nagyjából akkora volt, 
mint a tenyerem. 
- Majd ne felejtsünk el vérnyomokat keresni a lefolyókban - mondtam, miközben hangok 
hallatszottak a folyosóról. 
- Remélem, sonkás tojásék azok - mondta Marino, a Ham és Eggleston párosra célozva. 
Kisvártatva meg is jelentek jókora Pelican koffereikkel. 
-Van róla sejtésük, mi a rosseb folyik itt? - kérdezte t lük Marino.

 

A két helyszínel technikus csak bámult meredten.

 

- Isten az égben - szólalt meg végül Ham vagyis Sonka. 
- Megmondaná valaki, hogy mi történt itt? - kérdezte Eggleston-Tojás, le sem véve tekintetét 
Bray maradványairól az ágyon. 
- Nagyjából mi is annyit tudunk, mint maguk - felelte Marino. - Miért nem jöttek ki korábban 
a helyszínre? 
- Engem az lep meg, hogy maga tudott róla - mondta Ham. - Nekünk senki nem szólt 
mostanáig. 
- Megvannak a forrásaim - mondta Marino. 
- Ki riasztotta a médiát? - kérdeztem. 
- Gondolom, nekik is megvannak a forrásaik - mondta Eggleston. 
Ham és  kinyitogatták koffereiket, és szétrakták a lámpákat. Mindketten összerezdültünk, 
amikor az elkobzott adó-vev b l felharsant Marino egységének a száma.

 

- Francba - dörmögte Marino. - Kilences - mondta a mikrofonba. 
Ham és Eggleston feltették szürke binokuláris nagyítóikat, vagy "Luke Skywalker"-eiket, 
ahogy a rend rök elnevezték.

 

- Kilences egység, tíz-öt három-tizennégy - jött a válasz. 
- Három-tizennégy, itt van kint? - mondta Marino. 
- Lépjen ki egy pillanatra - hangzott fel újra a rádióból. 
- Azt most tíz-tíz - utasította vissza Marino. 
A technikusok nekiláttak milliméteres pontosságú méréseiknek, ehhez újabb nagyítókat 
használtak, melyek a leginkább az ékszerészek által használt szemüvegre emlékeztettek. 
Magukban a binokuláris nagyítók mindössze három és félszeres nagyítást adtak, és egyes 
vérfreccsenések ehhez túl aprók voltak. 
- Valaki találkozni akar magával. Most - mondta tovább a magáét az adó-vev .

 

- Anyám, az egész mindenség tele van mandiner trutymóval. - Eggleston a gyilkos fegyver 
hátralendítésekor a leveg be röppen vérre utalt, mely a felfogó anyagra csapódva egységes 
freccsenési nyomokat hagyott. 
- Nem megy - mondta Marino a mikrofonba. Három-tizennégy nem válaszolt, és szomorkásan 
gyanítottam, mir l van szó, és igazam lett. Perceken belül újra léptek hallatszottak a hallból, 
aztán Rodney Harris rend rf nök jelent meg az ajtóban, az arca, mint a k .

 

- Marino kapitány - szólalt meg Harris. 
- Igenis, uram, f nök. - Marino a padlót fixíroz ta a fürd szoba mellett.

 



A fekete katonai gyakorlós, gumikeszty s, fejükön binokuláris nagyítót visel Ham és 
Eggleston csak tovább fokozták a tetthely hideg iszonyatát, ahogy irányszögekkel és 
tengelyekkel és konvergenciapontokkal kalkulálva, a geometria eszköztárán át rekonstruálták 
az egyes ütések kiindulópontját a térben. 
- F nök - mondták mindketten. 
Harris görcsösen kidagadó rágóizmokkal bámult az ágyra. Harris alacsony volt és 
jelentéktelen külsej , gyérül vörös hajjal és egyre gyarapodó súlyfelesleggel. Lehet, hogy 
ezek a balszerencsék formálták. Nem tudom. Ugyanakkor Harris mindig is egy zsarnok volt. 
Agresszív volt, és nem titkolta, hogy utálja, ha egy n elkóborol az t megillet helyr l, éppen 
azért soha nem értettem, miért vette fel Bray-t, hacsak nem azon egyszer okból, hogy úgy 
gondolta, a n mellett  is jobban mutat majd.

 

- Tisztelem-becsülöm, f nök - szólalt meg Marino -, de egy rohadt centivel se jöjjön 
közelebb. 
- Tudni akarom, maga cs dítette ide a médiát, kapitány? - mondta Harris olyan hangon, ami a 
legtöbb emberre a frászt hozta volna, akit ismerek. - Ezért is maga a felel s? Vagy mindössze 
a kifejezett utasításaimmal szegült szembe? 
- Azt hiszem, az utóbbi, f nök. A firkászokhoz semmi közöm. Már itt voltak, amikor a doki 
meg én begördültünk. 
Harris úgy nézett rám, mintha csak most venné észre, hogy én is a szobában vagyok. Ham és 
Eggleston felmásztak a fest létráikra, elrejt ztek munkájuk mögött.

 

- Mi történt Bray-jel? - kérdezte Harris, és kicsit megreszketett a hangja. - Jézusom. 
Behunyt szemmel csóválta a fejét. 
- Agyonverték valamiféle eszközzel, esetleg valami szerszámfélével. Nem tudjuk - mondtam. 
- Úgy értem, van bármi... - kezdte mondani, és a kifelé mutatott acélos keménység máris 
elt n ben volt. - Hát... - Tekintetét Bray holttestére szegezve megköszörülte a torkát. - Hogy 
miért tehetett bárki ilyesmit? Vagy kicsoda? Bármi nyom? 
- Ezen dolgozunk, f nök - mondta Marino. - Momentán egy megveszekedett válaszunk sincs 
még, de maga esetleg választ adhatna nekem pár kérdésre. 
A helyszínel technikusok nekiláttak a

 

babramunkának, hogy élénk rózsaszín 
helyszínel zsinórt ragasztószalagozzanak a fehér mennyezetre fröccsent vérpöttyökre. Harris 
betegnek t nt.

 

- Tud bármit Bray magánéletér l? - kérdezte Marino. 
- Nem - mondta Harris. - S t azt se tudtam, hogy van neki olyan. 
- Tegnap este járt nála valaki. Pizzáztak, talán ittak is egy keveset. Úgy néz ki, hogy a vendég 
dohányzott - mondta Marino. 
- Soha nem hallottam t le, hogy randizgatna valakivel. - Harris elszakította figyelmét az 
ágyról. - Nem igazán nevezném barátinak a viszonyt, ami köztünk volt. 
Ham abbahagyta a munkát, a zsinór, amit fogott, a leveg ben fityegett. Eggleston a szeme elé 
illesztett Optivisoron keresztül vércsöppöket kémlelt a plafonon. Megnézte ket a 
milliméterskálás nagyítóval is, és feljegyezte a méreteket. 
- Mi van a szomszédokkal? - szólalt meg ekkor Harris. - Senki nem látott vagy hallott 
valamit? 
- Bocsánat, de még nem jutottunk hozzá, hogy bejárjuk a környéket, különösen hogy senki 
nem hívott ki se nyomozót, se technikusokat, és a végén azt is nekem kellett intéznem - 
mondta Marino. 
Harris hirtelen kisétált a színr l. Marinóra néztem,  pedig kitért a tekintetem el l. Biztosra 
vettem, hogy éppen most vágta el magát végleg nyomozóként. 
- Hogy haladunk? - kérdezte Marino Ham-et. 
- Kezdenek elfogyni a bezsinórozható pontok. - Ham egy bolhapiszoknyi vérpöttyre 
ragasztotta a zsinór egyik végét. - Oké, és most hova ragasztom a másik végét? Áttenné ide 



azt az állólámpát? Kösz. Csak tegye le. Tökéletes - mondta Ham, és a lámpa kúpos erny jére 
ragasztotta a zsinórt. 
- Fel kéne adnia az állását, kapitány, és beállni hozzánk. 
- Szörnyen utálná - biztosította Eggleston. 
- Ezt eltalálta. Semmit nem utálok jobban, mint az id met pocsékolni - mondta Marino. 
A húrozás nem volt id pocséklás, dögunalom viszont igen, hacsak valaki nem rajongott a 
szögmér kért meg a trigonometriáért, és nem hajlott az analitikus gondolkodásra. A módszer 
lényege, hogy minden egyes vércsepp egyedi röppályáját ír le a becsapódási avagy sebzési 
helyt l a célfelületig (mint például egy

 

fal), és a sebesség, a megtett távolság, illetve az 
irányszögek függvényében ezek a cseppek számos különböz formát öltenek, melyek azonban 
mind ugyanarról a vérmocskos történetr l tesznek tanúbizonyságot. 

 

Jóllehet már a számítógépekkel is meg lehetett kapni ugyanezeket az eredményeket, a 
helyszíni munka továbbra is ugyanannyi id t vett igénybe, mi pedig, akik tárgyalásokon 
tanúskodtunk, megtanultuk, hogy az esküdtek inkább nézegetnek élénk szín zsinórokat egy 
kézzelfogható, háromdimenziós modellben, mint összevissza satírozást valami szemléltet 
ábrán. 
Persze az áldozat pontos helyzetét az egyes ütések idején csak olyankor érdemes kiszámítani, 
amikor a centiméterek is számítanak, itt pedig nem számítottak. Nem volt szükségem 
méricskélésre, hogy eldöntsem, gyilkosság történt s nem öngyilkosság, vagy hogy a gyilkos 
dühödt és eszel s módon viselkedett, és az egész szobát bejárta.

 

- Be kell vinnünk a városba - mondtam Marinónak. - Riasszuk a halottszállítókat. 
- Nem bírok rájönni, hogyan jutott be - szólalt meg Ham. - A n zsaru. Azt hinné az ember, 
több esze van annál, hogy ajtót nyisson egy idegennek. 
- Feltéve, hogy idegen volt. 
- Francba is, ez ugyanaz a rohadt elmebajos, aki a Quik Caryben feltrancsírozta azt a lányt. 
Tuti. 
- Scarpetta doktorn ? - Harris hangja a hallból érkezett. 
Összerezzenve fordultam meg. Azt hittem, rég elment. 
- Hol van Bray pisztolya? Megtalálta már valaki? - kérdezte Marino. 
- Még nem. 
- Volna egy perce számomra, kérem? - kérdezte t lem Harris.

 

Marino csúnya pillantást küldött Harris felé, belépett a fürd szobába, és kissé túl hangosan 
kikiabált: - Hé, fiúk, ugye tudják, hogy a lefolyókat és a csöveket is ellen rizni kell?

 

- Meglesz, f nök.

 

Kimentem Harrishez a hallba,  pedig intett, hogy menjünk el az ajtótól, ahol meghallhatnák, 
hogy mit akar mondani. Richmond rend rf nöke kapitulált a tragédia el tt. A düh félelembe 
váltott át, és gyanítottam, hogy éppen ezt nem akarta kimutatni az emberei el tt. Zakóját 
panyókára vetve viselte, inggallérja kigombolva, nyakkend je meglazítva. Nehezen szedte a 
leveg t.

 

- Valami baj van? - kérdeztem. 
- Asztma. 
- Magánál van az inhalálója? 
- Most használtam. 
- Lazítson, Harris - mondtam nyugodt hangon, mert az asztma veszélyesen gyors tud lenni, és 
a stressz csak súlyosbítja a helyzetet. 
- Nézze - szólalt meg -, híresztelnek ezt-azt. Hogy Bray benne volt bizonyos dolgokban 
Washingtonban. Én ezekr l semmit nem tudtam, amikor alkalmaztam. Hogy honnan szerzi a 
pénzét - tette hozzá, mintha Diane Bray nem is volna halott. - És tudom, hogy Anderson úgy 
követi t, mint valami kölyökkutya.

 

- Lehet, hogy olyankor is követte, amikor Bray nem is tudott róla - mondtam. 



- Anderson kint van az egyik jár rkocsiban - jegyezte meg Harris, mintha ez számomra 
újdonság volna. 
- Általában nem tisztem hangot adni a véleményemnek, hogy kit terhel felel sség egy-egy 
gyilkosságért - feleltem -, nem hiszem viszont, hogy ezt Anderson követte volna el. 
Harris megint el vette az inhalálóját, és szippantott bel le kett t.

 
- Harris rend rf nök úr,

 
egy szadista gyilkos jár-kel odakint, aki megölte Kim Luongot. Az 

elkövetés módja itt is ugyanaz. Túlságosan egyedi ahhoz, hogy valaki más lehessen. Nem 
adtunk ki annyi részletet, hogy leutánozhassák, egy csomó részletr l csak Marino és én 
tudunk. 
Harris leveg ért küzdött.

 

- Érti, hogy mit mondok? - kérdeztem. - Azt akarja, hogy mások is ilyen halált haljanak? Mert 
újra meg fog történni. És hamarosan. Ez a pasas villámgyorsan veszíti el az önuralmát. Talán 
mert elhagyta a biztos búvóhelyét Párizsban, és most olyan, mint egy zött vad, és nincs hol 
meglapulnia. Dühös és elkeseredett. Talán bizonyítási kényszert érez, és gúnyt z bel lünk - 
tettem hozzá, és azon gondolkodtam, mit mondott volna Benton. - Ki tudja, mi játszódik le 
egy ilyen elmében? 
Harris megköszörülte a torkát. 
- Mit akar, mit csináljak? - kérdezte. 
- Adjon ki sajtóközleményt, úgy értem, azonnal. Tudjuk, hogy a pasas beszél franciául. 
Valószín leg túlzott sz rösödést eredményez születési rendellenessége van. Valószín leg 
hosszú, fakó sz rök borítják a testét. Az arcát, nyakát és fejét valószín leg borotválja, és 
deformált a fogazata, távol ül , apró, hegyes fogakkal. Valószín leg az arca is különös 
látványt nyújthat. 
- Jézusom. 
- Marinónak kell kézbe vennie az ügyet - közöltem Harrisszel, mintha ugyan jogom volna 
ilyesmihez. 
- Mit mondott? Tegyem közzé, hogy egy olyan férfit keresünk, akinek sz rrel van ben ve az 
egész teste, és hegyes fogai vannak? Soha nem látott pánikot akar kelteni a városban? - Alig 
kapott leveg t.

 

- Csillapodjon. Kérem. 
Megérintettem a nyakát, hogy ellen rizzem a pulzusát. Nyargalva száguldott tova az életével. 
Bekísértem a nappaliba, leültettem. Egy pohár vizet hoztam neki, és megmasszíroztam a 
vállát, közben halkan beszéltem hozzá, gyengéden rávettem, hogy maradjon nyugodtan, míg 
le nem csillapodott és helyre nem állt a légzése. 
- Semmi szüksége egy ilyen feszültségforrásra - mondtam. - Marinónak ezeken az ügyeken 
kellene dolgoznia, nem egyenruhában furikázni egész éjjel. Isten irgalmazzon magának, ha 
nem Marinót állítja ezekre a gyilkosságokra. Isten irgalmazzon mindannyiunknak.  

Harris bólintott. Felkelt, és lassú léptekkel visszament a szörny séges jelenetre nyíló ajtóhoz. 
Marino mostanra a gardróbszobában kutakodott. 
- Marino kapitány - szólalt meg Harris. Marino abbahagyta, amit éppen csinált, és dacosan a 
f nökére nézett.

 

- Maga viszi az ügyet - mondta Harris. - Értesítsen, ha bármire szüksége volna. 
Marino gumikeszty s kezei átsiklottak egy sor szoknya között.

 

- Beszélni akarok Andersonnal - mondta.   
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Rene Anderson arca kemény volt és csillámló, mint az üveg, melyen át végignézte, ahogy a 
halottszállítók elvitték mellette hordágyon Diane Bray zsákba cipzárazott testét, és berakták a 
furgonba. Még mindig zuhogott. 
Makacs tudósítók és fotósok álltak ugrásra készen, mint úszók a rajtkövön, mind Marinót 
bámulták és engem, ahogy a jár rkocsihoz iparkodtunk. Marino kinyitotta az ajtót Anderson 
oldalán, és bedugta a fejét. 
- Csevegnünk kéne egymással kicsit - mondta neki. 
Anderson riadt tekintete Marinóról rám szökkent. 
- Gyerünk - mondta Marino. 
- Neki nincs semmi mondanivalóm - szólalt meg Anderson, és rám pillantott. 
- Gondolom, a doki szerint meg igen - mondta Marino. - Na, gyerünk. Kiszállni. Ne kelljen 
segítenem. 
- Nem akarom, hogy lefényképezzenek - kiáltott fel Anderson, túl kés n.

 

A fényképez gépek máris ott voltak rajta, mint egy felh nyi elhajított dárda.

 

- Terítse a kabátját a fejére, ahogy a tévében látta - mondta Marino csipetnyi gúnnyal a 
hangjában. 
A halottszállítók éppen becsukták a furgon hátsó ajtaját. Odamentem hozzájuk, hogy váltsak 
velük egy-két szót. 
- Amikor megérkeznek - mondtam, miközben hideg es cseppek hullottak, és a hajamból is 
csöpögni kezdett a víz -, azt akarom, hogy egy biztonsági r is jelen legyen, mikor a holttestet 
a h t kamrába viszik. Azt akarom, hogy vegyék fel a kapcsolatot Fielding doktorral, és 
gondoskodjanak róla, hogy  felügyelje a m veletet.

 

- Igenis, asszonyom. 
- És err l nem beszélünk senkinek.

 

- Sose szoktunk. 
- Hát err l meg f képp ne. Egyetlen szót sem - mondtam. 
- Úgy lesz, asszonyom. 
Bekászálódtak a furgonba, és kitolattak, én meg a kérdésekre és fényképez gépekre és 
villanófényekre ügyet sem vetve visszamentem a házba. Marino és Anderson a nappaliban 
ültek, és Diane Bray órái szerint már fél tizenkett re járt az id . Anderson farmernadrágja 
nedves volt, a cip jét f szálakkal vegyes sárkéreg borította, mintha valamikor elesett volna. 
Fázott és reszketett. 
- Ugye tudja, hogy egy sörösüvegr l is tudunk DNS-mintát venni? - mondta éppen Marino. - 
Egy cigarettacsikkr l is, igen? A rossebbe, hát egy darab száraz pizzatésztáról levesszük. 
Anderson magába zuhanva ült a kanapén, nem úgy t nt, mint akiben sok harci kedv maradt.

 

- Ennek semmi... - kezdett bele a válaszba. 
- Mentolos ízesítés Salem-csikkek a konyhai szemetesben - folytatta Marino a kihallgatást. - 
Jól tudom, hogy azt szív? És igen. Nagyon is van jelent sége, Anderson. Mert 
meggy z désem, hogy maga járt itt utoljára tegnap este, nem sokkal azel tt, hogy Bray-t 
meggyilkolták. És arról is meg vagyok gy z dve, hogy Bray nem állt ellen, s t talán még 
ismerte is azt a személyt, aki péppé verte hátul a hálószobában. - Marino egyetlen pillanatig 
nem hitte, hogy Anderson ölte meg Bray-t. 
- Mi történt? - kérdezte. - Bray addig húzta magát, míg végül betelt a pohár? 
Eszembe jutott a szexi szaténblúz és a csipkés melltartó, amit Bray viselt. 
- Ettek egy kis pizzát, aztán Bray kiadta az útját, mintha semmit sem jelentenének 
egymásnak? Beszólt magának egy utolsót tegnap este? - kérdezte Marino. 
Anderson némán bámult le mozdulatlan kezére. Egyfolytában az ajkát nyalogatta, igyekezett 
nem elsírni magát. 
- Úgy értem, teljesen érthet is volna. Mindenkinél betelik egyszer a pohár, igaz-e, doki? Mint 
amikor valakit a beosztásával csesztetnek, például. De err l majd kicsit kés bb. 



Vaskos öklét vaskos térdére támasztva Marino addig d lt el re az antik széken, míg Anderson 
rá nem emelte véreres szemét. 
- Van fogalma róla, mekkora bajba keveredett? - szólalt meg Marino. 
Anderson reszketeg kézzel kisöpörte arcából a haját. 
- Tényleg itt jártam tegnap kora este. - Monoton, kedélybeteg hangon beszélt. - Beugrottam 
Bray-hez, és rendeltünk egy pizzát. 
- Ez szokás magánál? - kérdezte Marino. - Hogy csak úgy beugrik? Meghívták egyáltalán? 
- Erre vitt az utam. Id nként beugrottam - mondta Anderson. 
- Id nként beugrott el zetes bejelentkezés nélkül. Ezt akarja mondani?

 

Anderson bólintott, újra megnedvesítette az ajkát.  
- Tegnap este is ez történt? 
Andersonnak ezen el kellett gondolkodnia. Láttam, ahogy újabb hazugság s r södik felh ként 
a szemében. Marino hátrad lt a székén.

 

- De kényelmetlen ez a rohadt szék. - Megmozgatta a vállát. - Mintha valami sírkamrában 
ülnék. Azt hiszem, jó ötlet volna el jönni az igazsággal, maga nem így gondolja? Mert tudja 
mit? Így vagy úgy, mindenképpen rájövök, és ha linkelt, úgy bef tök magának, hogy eheti a 
csótányokat a börtönben. Ne gondolja, hogy nem tudunk magáról meg a nyavalyás bérelt 
autójáról a ház el tt.

 

- Nincs abban semmi szokatlan, ha egy nyomozó bérelt autóval jár. - Anderson bakizott, és 
ezt  is tudta. 
- Naná, különösen, ha embereket követ vele mindenfelé - tromfolt rá Marino, és most rajtam 
volt a sor, hogy megszólaljak. 
- Maga lesben állt azzal a kocsival a titkárn m lakása el tt - mondtam. - Vagy legalábbis 
valaki arra használta azt a kocsit. Engem is követtek. A titkárn met úgyszintén.

 

Anderson nem szólt egy szót sem. 
- Eszembe se jut feltételezni, hogy az e-mailcíme esetleg M-A-Y-F-L-R lehet. - Lebet ztem 
neki. 
Anderson lehelgetni kezdte a kezét, hogy felmelegedjen. 
- Úgy is van. Majdnem elfelejtettem - mondta Marino. - Májusban született. Tizedikén, 
Bristolban, Tennessee államban. Ha akarja, megmondhatom a társadalombiztosítási számát és 
a lakcímét is. 
- Én pedig mindent tudok Chuckról - szólaltam meg. 
Most kezdett csak igazán idegesen és rémülten viselkedni. 
- Az a nagy helyzet - tett rá egy lapáttal Marino '-, hogy a jó öreg Chuckie gyerek megvan 
nekünk videón, ahogy éppen vényköteles gyógyszereket nyúl le a hullaházból. Ezt tudta? 
Anderson nagy leveg t vett. Igazából ilyen felvétel még nem volt a birtokunkban. 
- Egy nagy rakás pénz. Elég ahhoz, hogy Chuck és maga, de még Bray is kifejezetten nagy 
lábon élhessenek. 
-  lopkodott, nem én - szólalt meg Anderson. - És nem is az én ötletem volt. 
- Maga azel tt az erkölcsrendészeten dolgozott - felelte Marino. - Tudja, hol lehet elpasszolni 
az ilyen szarokat. Lefogadom, hogy az egész mocsokságnak maga volt a kiagyalója, mert 
akármennyire utálom is Chuckot, míg maga fel nem t nt a színen,  sem seftelt 
gyógyszerekkel. 
- Maga követett engem és Rose-t, hogy ránk ijesszen - mondtam. 
- Az intézkedési jogköröm az egész városra kiterjed - mondta. - Sokfelé megfordulok. Nem 
feltétlenül szándékos, ha felbukkanok maga mögött. 
Marino felállt, és otromba hangot adott ki magából, így jelezve visszatetszését. 
- Ugyan már - mondta Andersonnak. - Miért is ne mennénk vissza mindjárt Bray 
hálószobájába? Ha már olyan kiváló nyomozó, esetleg megnézhetné azt a sok vért meg 
agyvel t, és elmondhatná, hogy maga szerint mi történt. Ha már úgyse

 

követett senkit, és a 



narkóbizniszr l se maga tehet, miért is nem helyezi magát szolgálatba és segít be nekem, 
Anderson nyomozó. 
Anderson elsápadt. Iszonyat ült a szemében. 
- Hogy mi? - Marino leült melléje a kanapéra. - Problémája van a dologgal? Értsem úgy, hogy 
a hullaházba se akar bemenni, hogy végignézze a boncolást? Nem f lik a foga a munkájához?

 
Marino vállat vont, felkelt újra, és fejcsóválva járkálni kezdett. 
- Én mondom magának, nem is gyenge gyomrúaknak való látvány, az hétszentség. Az arca 
olyan, mint egy fasírt... 
- Hagyja abba! 
- A mellét meg olyan csúnyán összemarcangolták... 
Anderson szemét elfutották a könnyek, a kezébe temette az arcát. 
- Mintha valaki nem tudta volna kiélni a vágyait, és egyszer en kirobbant bel le ez a 
szexuális töltet düh. Egy igazi gy löllek-kívánlak szituáció. És ha ilyet m velnek valakinek 
az arcával, az azért általában eléggé személyes dolog. 
- Hagyja abba! - sikoltotta Anderson. 
Marino elhallgatott, és úgy méregette a nyomozón t, mintha az valami matematikai probléma 
volna az iskolatáblán. 
- Anderson nyomozó - mondtam. - Mi volt Bray parancsnokhelyettesen, amikor maga tegnap 
este meglátogatta? 
- Egy világoszöld blúz. Valami szaténszer ség - a hangja megreszketett, aztán fennakadt. - 
Fekete kordnadrág. 
- Cip , zokni?

 

- Rövid szárú csizma. Fekete. És fekete zokni. 
- Ékszerek? 
- Egy gy r és egy karóra.

 

- Mi a helyzet a fehérnem vel, melltartó? Anderson rám nézett, és folyt az orra, és úgy 
beszélt, mint aki meg van fázva. 
- Fontos tudnom ezeket a dolgokat - mondtam. 
- Amit Chuckról mondtak, igaz - mondta ehelyett. - De nem az én ötletem volt, hanem Bray-é. 
- Bray-é? - vettem fel a fonalat. 
- Bray kikért az erkölcsrendészetr l, és áthozott a gyilkosságira. Magát akarta eltakarítani az 
útból - mondta Marinónak. - Hosszú ideje pénzt csinált a gyógyszerekb l meg a fene tudja, mi 
másból még, és  is egy csomó tablettát szedett, és azt akarta, hogy maga elt njön a színr l.

 

Újra felém fordult, és megtörölte az orrát a kézfején. Beletúrtam a táskámba, és adtam neki 
néhány papír zsebkend t.

 

- Magától is meg akart szabadulni - mondta. 
- Ez eléggé egyértelm volt - feleltem, és képtelenségnek t nt, hogy ez a személy, akir l 
beszélünk, ugyanaz, mint a szétmarcangolt holttest, melyet percekkel korábban, pár 
helyiséggel arrébb ennek a háznak a hátsó traktusában megvizsgáltam. 
- Tudom, hogy volt rajta melltartó - mondta aztán Anderson. - Mindig ilyesmiket vett fel. 
Kivágott nyakú holmikat, meg nyitva hagyta a fels gombot. És el rehajolt, hogy végig be 
lehetett látni a blúzába. Mindig ezt csinálta, még munka közben is, mert szerette az emberek 
reakcióját. 
- Miféle reakciót? - kérdezte Marino. 
- Hát, senki sincs fából. Na és a felhasított szoknyák, amik teljesen normálisnak t nnek, 
kivéve amikor az ember ott ül Bray-jel az irodájában, és akkor egy bizonyos módon keresztbe 
veti a lábát... Mondtam is neki, hogy nem kellene így öltöznie. 
- Miféle reakciót? - kérdezte Marino újra. 
- Állandóan mondtam neki, hogy nem kellene így öltöznie. 



- Nem kis bátorság kell ahhoz, hogy egy zöldfül nyomozó öltözködési tanácsokat 
osztogasson a parancsnokhelyettesnek. 
- Úgy gondoltam, nem lenne szabad, hogy a rend rök így lássák t, hogy így nézzenek rá.

 
- Esetleg kicsit felébredt magában a féltékenység? Nem válaszolt. 
- És lefogadom, hogy Bray tudta is, hogy féltékennyé tette magát, hogy kínlódik miatta, hogy 
dühös és nyomorultul érzi magát, igaz? Bray ezen élvezkedett. Az a fajta. Begerjesztette 
magát, aztán kivette az elemeket, hogy amit maga akar, abból ne legyen semmi. 
- Fekete melltartó volt rajta - mondta nekem Anderson. - A fels részén csipkeszegéllyel. 
Nem tudom, mi más volt még rajta. 
- Bray piszkosul kihasználta magát, igaz-e? - mondta Marino. - Drogfutárt csinált magából, 
csicskát, házi cselédet. Mi mást kért még magától? 
Andersont kezdte felmelegíteni a düh. 
- Magával vitette mosatni a kocsiját? Ezt híresztelték. Kelekótya seggnyalónak t nt fel 
mellette, akit senki nem vett komolyan. Csak az a szomorú az egészben, hogy talán nem is 
volna olyan nagy nulla nyomozóként, ha Bray békén hagyja. Esélye sem volt, hogy 
bizonyítson, miközben Bray úgy pórázon tartotta, ahogy. Mondok én magának valamit. 
Magának annyi esélye volt, hogy lefeküdjön Bray-jel, mint a holdbéli embernek. A Bray-félék 
nem fekszenek le senkivel. Mint a kígyók, olyanok. Nincs szükségük a másikra, hogy 
melegen tartsa ket.

 

- Gy lölöm t - szólalt meg Anderson. - Úgy bánt velem, mint a kutyájával. 
- Akkor miért jött feszt át hozzá? - kérdezte Marino. 
Anderson úgy kapaszkodott belém, mintha Marinót meg sem hallotta volna. - Mindig pont 
abban a székben ült, ahol most maga. És italt kellett vinnem neki és megnyomkodni a vállát 
és lesni az óhajait. Id nként azt akarta, hogy masszírozzam meg. 
- És megmasszírozta? - kérdezte Marino. 
- Nem volt rajta semmi, csak egy köntös, és végigfeküdt azon az ágyon. 
- Amelyiken meggyilkolták? Levette a köntöst, amikor masszírozta? 
Anderson szeme felizzott, ahogy Marino felé fordította tekintetét. 
- Azért valamennyire mindig eltakarta magát! Szaladgáltam a ruháival a vegytisztítóba, és 
megtankoltam a rohadt Jaguarját és... És olyan gonosz volt hozzám! 
Anderson úgy beszélt, mint az anyjára dühös kisgyerek. 
- Meghiszem azt - mondta Marino. - Bray egy csomó emberrel gonosz volt. 
- De nem öltem meg, jóságos Úristen! Soha nem értem hozzá, kivéve, ha megkért rá, ahogy 
már elmondtam! 
- Mi történt tegnap este? - kérdezte Marino. - Beugrott Bray-hez, mert egyszer en látnia 
akarta? 
- Bray számított a jövetelemre. Gyógyszereket hoztam és pénzt. Bray a Valiumot szerette, az 
Ativant, a BuSpart. Mindent, ami segített ellazulnia. 
- A pénz mennyi volt? 
- Kétezer-ötszáz dollár. Kápé. 
- Hát most nincs itt - mondta Marino. 
- Az asztalon volt. Az asztalon a konyhában. Nem tudom. Pizzát rendeltünk. Ittunk egy 
keveset és beszélgettünk. Bray rossz passzban volt. 
- Merthogy? 
- Hallotta, hogy Franciaországban jártak - mondta Anderson mindkett nknek. - Az 
Interpolnál. 
- Vajon honnan tudott róla? 
- Nyilván a maga intézetén keresztül. Valószín leg Chuck jött rá. Ki tudja. Bray mindig 
megszerezte, amit akart, megtudta, amit akart. Úgy gondolta, hogy neki kellett volna 
odamennie. Mármint az Interpolhoz. Nem is tudott másról beszélni. És kezdett engem okolni 



az összes gikszerért. Mint a parkolóban az étteremnél, az e-mailért, meg hogy a Quik Cary-s 
helyszínen úgy történtek a dolgok, ahogy. Mindenért. 
- Az órák mind egyszerre csilingeltek és kongattak. Dél volt. 
- Mikor távozott a házból? - kérdeztem, amikor a koncert véget ért. 
- Talán kilenckor. 
- Vásárolt Bray egyszer is a Quik Caryben? 
- Lehet, hogy járt ott korábban - felelte Anderson. - De ahogy nyilván maguk is 
megállapították, ha szétnéztek a konyhában, Bray nem volt az a f z cskéz s, otthonev s fajta. 
- Maga meg valószín leg egyfolytában hordta neki az ennivalót - tette hozzá Marino. 
- Bray soha fel sem ajánlotta, hogy megadja a pénzt. Én nem túl sokat keresek. 
- És mi van azzal a kellemes kis mellékessel a gyógyszerekb l? Össze vagyok zavarodva - 
mondta Marino. - Azt mondja, nem volt frankó az osztozás? 
- Chuck és én tíz százalékot kaptunk fejenként. A többit én hoztam el Bray-nek hetente 
egyszer, attól függ en, hogy milyen gyógyszerek jöttek be. A hullaházba, illetve ha esetleg 
helyszínr l tudtam

 

megcsapni valamit. Bray mindig sietett. Hirtelen mindig valami dolga 
akadt. Nekem fizetnem kell a kocsim törleszt részleteit. Erre ment a tíz százalékom. Bray 
más káposzta. Neki fogalma sincs arról, milyen érzés törleszt részletek miatt aggódni.

 

- Veszekedtek is? - kérdezte Marino. 
- Id nként. Vitatkoztunk.

 

- Tegnap este is vitatkoztak? 
- Azt hiszem, igen. 
- Min? 
- Nem tetszett a hangulata. A szokásos. 
- Aztán? 
- Eljöttem. Ahogy már mondtam. Bray-nek dolga volt. Mindig  döntötte el, hogy egy 
beszélgetésnek vagy vitának mikor van vége. 
- Tegnap este a bérelt autóval volt? - tudakolta Marino. 
- Igen. 
Elképzeltem, ahogy a gyilkos figyeli a távozó Andersont. Mert ott volt, valahol a sötétben. 
Mindkét n kint járt a kiköt ben, amikor a Sirius behajózott, amikor

 

a gyilkos egy Pascal 
nev tengerész személyazonosságával megérkezett Richmondba. A gyilkos valószín leg látta 
Andersont. Valószín leg látta Bray-t is. Nyilván mindenki érdekelte, aki az általa elkövetett 
b ntett kinyomozásában részt vett, Marinót és jómagamat is beleértve. 
- Anderson nyomozó - szólaltam meg. - El fordul, hogy id nként visszajön, miután távozott, 
és megpróbálja folytatni a beszélgetést Bray-jel? 
- Igen - ismerte be. - Nem volt fair t le, hogy úgy kitett, ahogy.

 

- Gyakran visszajött? 
- Amikor fel voltam zaklatva. 
- És mit csinált, csöngetett? Hogyan tudatta Bray-jel, hogy megint itt van? 
- Tessék? 
- Úgy t nik, a rend rök mindig kopognak, legalábbis amikor az én házamnál megjelennek - 
mondtam. - Nem használják a cseng t.

 

- Mert a kéglik felénél, ahova kimegyünk, nem m ködik a cseng - jegyezte meg Marino. 
- Kopogtam - mondta Anderson. 
- És hogyan csinálta? - kérdeztem. Marino közben cigarettára gyújtott, rám hagyta a beszédet. 
- Hát... 
- Kétszer, háromszor? Keményen, puhán? 
- Háromszor. Hangosan. 
- És Bray mindig beengedte? 
- Néha nem. Néha csak kinyitotta az ajtót, és kiszólt, hogy menjek haza. 



- Kérdezte ilyenkor Bray, hogy ki van odakint vagy bármit? Vagy csak kinyitotta az ajtót. 
- Ha tudta, hogy én vagyok az - mondta Anderson -, csak kinyitotta az ajtót. 
- Mármint ha azt hitte, hogy maga az - helyesbített Marino. 
Anderson végigkövette a gondolatmenetünket, aztán megtorpant. Nem tudott továbbmenni. 
Képtelen volt rá. 
- Tegnap este viszont nem jött vissza, ugye? - szólaltam meg. 
Hallgatása volt a válasz. Nem jött vissza. Nem kopogott háromszor, keményen. A gyilkos 
viszont igen, Bray pedig nyomban ajtót nyitott neki. Lehet, hogy már rá is kezdett valamire, 
folytatta a vitát, amikor a szörny hirtelen benyomakodott a házába. 
- Esküszöm, hogy nem csináltam semmit Bray-jel - mondta Anderson. - Nem az én hibám - 
mondta újra és újra, mert idegen volt a természetét l, hogy bármiért vállalja a felel sséget.

 

- Rohadt jól tette, hogy nem jött vissza tegnap este - mondta Marino. - Feltéve, hogy az igazat 
mondja. 
- Azt, azt, esküszöm az él Istenre!

 

- Ha megjelenik, maga lehetett volna a következ .

 

- Semmi közöm nem volt az egészhez! 
- Hát, egyféleképpen mégiscsak volt. Bray nem nyitott volna ajtót, ha... 
- Ez nem fair! - csattant fel Anderson, és igaza volt. Akármi dolga volt is Bray-jel, egyiküket 
sem lehetett felel ssé tenni azért, hogy a gyilkos lesben állt, és kivárta a sorát.

 

- Szóval hazament - mondta Marino. - Megpróbálta kés bb felhívni Bray-t? Hogy hátha 
tudják rendezni a dolgot? 
- Igen. De nem vette fel a telefont. 
- Ez mennyivel azután volt, hogy maga távozott? 
- Talán húsz perccel. Aztán még többször is felhívtam, mert azt hittem, hogy csak nem akar 
velem beszélni. Amikor éjfél után is többször próbálkoztam, és csak az üzenetrögzít je vette 
fel, kezdtem aggódni. 
- Hagyott üzenetet? 
- Egy csomószor nem. - Anderson elhallgatott, nagyot nyelt. - Ma reggel pedig eljöttem, hogy 
benézzek hozzá, úgy fél hét körül. Kopogtam, válasz semmi. Nem volt kulcsra zárva az ajtó, 
bejöttem. 
Megint reszketni kezdett, a szeme tágra nyílt az iszonyattól. 
- És bementem oda hátra... - A hangja felívelt és elhallgatott. - És futottam. Annyira 
megrémültem. 
- Megrémült? 
- Attól a valakit l... Szinte éreztem azt a szörny jelenlétet abban a szobában, és nem tudtam, 
nincs-e még mindig ott valahol... El kaptam a pisztolyomat, és futottam, és amilyen gyorsan 
tudtam, elhajtottam, és megálltam egy telefonfülkénél, és felhívtam a kilenc-tizenegyet. 
- Hát, igen, ez legalább a javára szól - mondta Marino fáradt hangon. - Hogy azonosította 
magát, és meg sem próbálkozott ezzel a névtelen telefonáló baromsággal. 
- Mi van, ha a gyilkos most engem vesz célba? - kérdezte Anderson, és egyszerre kicsinek 
t nt és elgyötörtnek. - Jártam a Quik Caryben korábban. Id nként be szoktam ugrani. Kim 
Luonggal is többször beszélgettem. 
- Kedves magától, hogy most mondja - felelte Marino, én pedig rájöttem, hogyan kapcsolódik 
Kim Luong ehhez az egészhez. 
Ha a gyilkos figyelte Andersont, a nyomozón akaratlanul is elvezethette a Quik Caryhez, s 
ezzel els richmondi áldozatához. De ugyanígy megtehette Rose is. Lehet, hogy a gyilkos 
akkor is lesben állt, amikor kikísértem Rose-t az intézeti parkolóba, vagy amikor megálltam a 
kocsimmal a lakásánál. 
- Rács mögé dughatjuk, ha ott biztonságban érzi magát - mondta Marino, és nem beszélt a 
leveg be.

 



- Mihez kezdek most? - siránkozott Anderson. - Egyedül lakom... Félek, félek. 
- B nszövetkezet létrehozása és m ködtetése kábítószernek min sül gyógyszerek 
forgalmazására - gondolkodott hangosan Marino. - Plusz jogcím nélküli tulajdonlás. Csupa 
köztörvényes tétel. Lássuk csak. Mivel maga is, meg a Chuckie gyerek is mindketten hasznos 
tagjai a társadalomnak, és olyan patyolattiszta az el életük, a bíró nem fog túl magas 
óvadékot megállapítani. Mondjuk, kétezerötszáz dollár, ami valószín leg ki is jön a 
gyógyszerek után kapott részesedéséb l. Szóval ez nem gond.

 

Beletúrtam a táskámba a hordozható telefonomért, és felhívtam Fieldinget. 
- Most ért ide a holttest - mondta. - Akarja, hogy elkezdjem? 
- Nem - mondtam. - Tudja, hogy hol van Chuck? 
- Az intézetbe nem jött be. 
- Gondoltam, hogy nem fog - mondtam. - Ha mégis befutna, ültesse le az irodájában, és ne 
hagyja elmenni sehová.   
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Nem egészen délután kett kor behajtottam a zárt teherportára, és az

 

id járás viszontagságain 
kívül leparkoltam az autómat. Két ravatalozói alkalmazott bezsákolt holttestet helyezett el egy 
régi típusú, a hátsó ablakokon függönnyel ellátott halottszállító autóban. 
- Jó napot - köszöntem rájuk. 
- Megvan, asszonyom. Hogy tetszik lenni? 
- Ez meg kicsoda itt? - kérdeztem. 
- Az épít munkás Petersburgb l.

 

Becsukták a hátsó ajtót, lehámozták gumikeszty iket.

 

- Az, amelyiket elütötte a vonat - mondták tovább, mindketten egyszerre beszélve. - El nem 
tudja képzelni. Én biztos nem így szeretnék elmenni. Minden jót, doktorn .

 

A mágneskártyámmal kinyitottam az oldalsó bejáratot, és beléptem a jól megvilágított 
folyosóra, ahol a padló karcinogén epoxival volt bevonva, és mindennem tevékenységet 
szemmel tartott a falakra er sített kamerák

 

zártláncú rendszere. Rose épp ingerülten 
nyomkodta a diétás kóla gombját, amikor kávét keresve besétáltam a pihen szobába.

 

- A kutya mindenségit - fakadt ki. - Azt hittem, sikerült megjavíttatnunk. 
Hasztalanul nyomkodta a visszajáró aprópénz gombját. 
- Megint ugyanazt csinálja, hogy a nehézség essen bele. Hát senki nem képes tisztességes 
munkát végezni manapság? - kárált. - Csináld ezt, csináld azt, és mégsem m ködik semmi, 
akár a közalkalmazottaknál. Hangos, csalódott fújtatás szakadt ki bel le.

 

- Minden rendben lesz - mondtam meggy z dés nélkül. - Semmi baj, Rose. 
- Bárcsak kipihenhetné magát egy kicsit - sóhajtotta Rose. 
- Az mindannyiunkra ráférne. 
A kávégép mellett a fali táblán lógtak a bögrék, de sikertelenül próbáltam el keríteni a 
sajátomat. 
- Nézze meg az öltöz jében, a mosdó szélén, ahol mindig hagyni szokta - mondta Rose. 
Normális világunk banális részleteinek felemlítése, ha csak mégoly rövid id re is, de 
üdvözlend megkönnyebbüléssel szolgált.

 

- Chuck nem jön vissza - mondtam. - Le fogják tartóztatni, vagy már le is tartóztatták. 
- Már voltak kint a rend rök. Én nem hullatok könnyet utána.

 

- A boncteremben leszek. Tudja, mit fogok csinálni, úgyhogy csak akkor kapcsoljon be 
telefont, ha sürg s - mondtam. 
- Lucy telefonált. Ma este megy Jóért. 



- Nem bánnám, ha maga is áthurcolkodna hozzám, Rose. 
- Köszönöm, de maradok a fenekemen. 
- Jobban érezném magamat, ha este hazajönne velem. 
- Doktorn , ha nem ez a pasas volna, akkor is mindig akadna valaki más, nem igaz? A gonosz 
mindig ott ólálkodik a kertek alatt. Élnem kell az életemet. Nem válhatok a félelem és az 
öregedés túszává. 
Az öltöz ben m anyag kötényt és sebészköpenyt öltöttem. Az ujjaim suták voltak a 
köt szalagokkal, és mindent elejtettem. Borzongott és sajgott a testem, mintha influenza 
kerülgetne. Hálás voltam, hogy magamra szedhetem a plexiellenz t, maszkot, sapkát, 
m t scsizmát, több réteg gumikeszty t meg mindent, ami megvédett a biológiai 
veszélyforrásoktól és az érzéseimt l. El akartam bújni az emberek el l. Épp elég baj volt, 
hogy Rose látott. 
Fielding éppen Bray holttestét készült lefényképezni, amikor beléptem a boncterembe. Két 
kisf nököm és három rezidens orvostanhallgatóm az új eseteken dolgoztak, mert a nap újabb 
és újabb halottakat hozott. Vízcsobogás hallatszott és fojtott beszédhangok, és acél 
sebészeszközök csendültek acélhoz. A telefonok megállás nélkül csörögtek. 
Ebben az acélteremben, ami szín volt, azt mind a halál ecsetje festette. A zúzódások és 
vérömlenyek kékeslilák voltak, a hullafoltok rózsaszín ek. A vér ég vörösnek tetszett a 
zsírszövet sárgája mellett. Mellüregek tátongtak tulipánkehelyként, bels szervek hevertek 
mérlegserpeny kben és vágólapokon, a bomlás b ze ezen a napon különösen er snek t nt.

 

A két másik eset egy kreol és egy fehér b r fiatalkorú volt, mindkett testén primitív 
tetoválások és többszörös szúrt sebek. Gy lölköd és dühödt arcuk a halálban elernyedt, és 
megmutatta, mivé lehettek volna, ha máshová születnek, és esetleg más génállománnyal. A 
banda volt a családjuk, az utca az otthonuk. Úgy haltak meg, ahogy éltek. 
- ...mélyre hatoló penetráció. Tíz centiméterrel a bal laterális háttájék fölött, a tizenkettedik 
bordán és az aortán át, a bal és jobb mellüregben egy litert meghaladó mennyiség vér - 
diktálta Dan Chong a köpenyéhez csíptetett mikrofonba, miközben Amy Forbes vele 
párhuzamosan dolgozott a szemközti boncasztalon. 
- Vérbelehelés? 
- Minimális. 
- És egy hámsérülés a bal karon. Talán akkor szerezte, amikor elzuhant? Mondtam már, hogy 
könny búvárkodni tanulok?

 

- Uh. Még a végén szerencsénk lesz. Majd amikor a k bányában csinálják a nyílt vízi 
merülést. Az ám a móka. Különösen télen. 
- Anyám - szólalt meg Fielding. - Isten az égben. Szétnyitotta a hullazsákot és benne a véres 
leplet. 
Odamentem hozzá, és amikor kiszabadítottuk a holttestet a csomagolásából, újra átjárt a 
korábbi döbbenet. 
- Isten az égben - hajtogatta Fielding az orra alatt. 
Átemeltük a boncasztalra a testet, mely makacsul felvette ugyanazt a tartást, amelyben az 
ágyon feküdt. A merev izmokat elernyesztve megtörtük a hullamerevséget a karokban és a 
lábakban. 
- Mi az isten bajuk van az embereknek? - Fielding filmet töltött a fényképez gépbe.

 

- Ugyanaz, ami mindig is a bajuk volt - mondtam. 
Rögzítettük a gurítható boncasztalt a fali lefolyócsonkok egyikéhez. Egy pillanatra a 
helyiségben minden munka abbamaradt, mert a többi orvos odajött, hogy megnézze. Nem 
tudtak parancsolni maguknak. 
- Atyaisten - dörmögte Chong. 
Forbes képtelen volt megszólalni, döbbenten bámult. 



- Kérem - szólaltam meg az arcukat fürkészve. - Ez nem bemutató boncolás, és Fielding 
doktor meg én gy zzük a munkát.

 
Elkezdtem végignézni a testet egy nagyítóval, újabb mintákat gy jtve abból a hosszú, vékony 
szálú pokolfajzatsz rb l.

 
- Nem érdekli - szólaltam meg. - Az sem érdekli, ha mindent tudunk róla. 
- Maga szerint a gyilkos tudja, hogy maguk Párizsban jártak? 
- Fogalmam sincs, honnét - mondtam. - De feltételezem, hogy esetleg kapcsolatban van a 
családjával. A francba, ezek valószín leg mindent tudnak.

 

Magam elé képzeltem a nagy házukat és a csillárjaikat, és magamat, ahogy vizet merítek a 
Szajnából, talán pontosan ott, ahol a gyilkos a folyóba gázolt, hogy kikúrálja magát 
nyomorúságából. Eszembe jutott Stvan doktorn , és reméltem, hogy biztonságban van. 
- Koromszürke agyvel . - Chong visszatért félbehagyott munkájához. 
- Ja, akárcsak a másiké. Nyilván már megint a heroin. A negyedik eset másfél hónap alatt, és 
mind a városban. 
- Valami nagyon tuti anyagot dobhattak piacra. Scarpetta doktorn ? - szólt át Chong, mintha 
ez bármely más délután volna, én pedig bármely más eseten dolgoznék. - Egyforma tetoválás, 
egy házilagos négyszög. A bal kéz hüvelyk- és mutatóujja közötti b rlebenyen, rülten 
fájhatott. Ugyanaz a banda? 
- Fényképezze le - mondtam. 
Voltak jellegzetes sérülésminták, különösen Bray homlokán és bal arcán, ahol az irgalmatlan 
erej ütések a már korábban is látott barázdamintázathoz hasonló repesztett sérüléseket 
okoztak. 
- Talán egy menetes cs vég? - kockáztatta meg Fielding. 
- Nem igazán t nik cs nek - feleltem. 
A külsérelmi nyomok felvételezése még két órát vett igénybe. Fielding és én precízen 
megmértük, lerajzoltuk és lefényképeztük az összes sebet. A gyilkos szilánkosra törte Bray 
arckoponyáját, az arc lágyrészei zúzott sérüléseket szenvedtek a csontos alap kiszögellésein. 
A fogak kitörtek. Egyik-másikat olyan er hatás ütötte ki a helyér l, hogy a garatból került el . 
Az ajkak, fülek és az áll lágyrésze levált a csontról, és a röntgenfelvételek több száz törésre és 
anyaghiányos területre derítettek fényt a csontokban és különösen a koponyalemezekben. 
Este hétkor álltam be a zuhany alá, és a víz rózsaszín en csurgott le rólam, annyira véres 
lettem. Gyengének éreztem magamat és szédültem, mert kora reggel ettem utoljára. Rajtam 
kívül senki más nem maradt az intézetben. Egy törülköz vel szárítgattam a hajamat, és 
amikor kiléptem az öltöz ajtaján, hirtelen Marino bukkant el az irodámból. Majdnem 
felsikoltottam. A mellkasomhoz kaptam a kezemet az adrenalinsokktól. 
- A frászt tudja rám hozni! - fakadtam ki. 
- Nem volt szándékos. - Komor képet vágott. 
- Hogyan jutott be? 
- Országos cimborák vagyunk az éjszakás biztonságival. Nem akartam, hogy egyedül 
császkáljon a parkolóban. Tudtam, hogy még itt találom. 
Beletúrtam ujjaimmal nyirkos hajamba, Marino pedig követett az irodámba. A székemre 
terítettem a törülköz t, és elkezdtem összeszedni mindent, amit haza kellett vinnem 
magammal. Észrevettem, hogy Rose néhány laborjelentést hagyott az íróasztalomon. Az 
ujjlenyomatok a konténerben talált vödrön megegyeztek az azonosítatlan halott férfiéval. 
- Ezzel rohadtul ki vagyunk segítve - mondta Marino. 
Plusz volt egy DNS-teszt Jamie Kuhntól, egy cédula kíséretében. Kuhn ismétléses tandem 
módszerrel dolgozott, és máris voltak eredményei. 
- ...profil szignifikáns hasonlóságot mutat... minimális eltérésekkel - szemelgettem 
fennhangon, kedvetlenül. - ...konzisztens a biológiai minta tulajdonosával... közeli vérségi 
kapcsolat... Felpillantottam Marinóra. 



- Magyarán az azonosítatlan férfi és a gyilkos DNS-e konzisztens ezen két egyén rokoni 
kapcsolatával. Pont. 
- Konzisztens - mondta Marino utálkozva. - Herótom van ett l a konzisztens tudóshablatytól! 
A két faszi édestestvérek. 
Ebben én sem kételkedtem. - Vérmintára van szükségünk a szül kt l a bizonyításhoz - 
mondtam. 
- Hát csörögjünk rájuk, hogy beugranánk a kémcs vel - felelte Marino cinikusan. - A 
drágalátos Chandonne fiúk. Hurrá. 
Az íróasztalomra dobtam a jelentést. 
- Hurrá bizony - mondtam. 
- A hajunkra kenhetjük. 
- Csak azt tudnám, milyen eszközt használt - mondtam. 
- Egész délután ezeket a puccos nagy hodályokat hívogattam a folyó mentén. - Marino agya 
sávot váltott. - A jó hír, hogy úgy t nik, mindenki megvan. A rossz hír, hogy változatlanul 
fogalmunk sincs, hol húzta meg magát ez a görény. Márpedig odakint röpködnek a mínuszok. 
Kizárt dolog, hogy csak úgy lófráljon vagy megaludjon valami fa alatt. 
- Mi a helyzet a szállodákkal? 
- Sehol egy francia akcentusú vagy rusnya fogazatú sz rmók. Még hasonló se. A garniszállók 
meg nem túl közlékenyek a rend rséggel.

 

Jött velem végig a folyosón, és úgy t nt, nem siet s neki a távozás, mint akinek még van 
valami a tarsolyában. 
- Mi a gond? - kérdeztem. - Már amúgy? 
- Lucy-nak tegnap Washingtonban lett volna jelenése, doki, a felülvizsgálati bizottság el tt. 
Négy kommandóst is odarendeltek, hogy tanácsokkal lássák el, van minden, mint a búcsúban. 
Lucy viszont ragaszkodik hozzá, hogy amíg Jo rendbe nem jön, nem megy sehová. 
Kisétáltunk a parkolóba. 
- Mindenki megérti ezt - folytatta Marino, miközben aggodalmam n ttön-n tt. - Csak hát nem 
így m ködik a dolog. Már az ADU igazgatója is beszállt, Lucy meg oda se tolja a képét.

 

- Marino, biztosra veszem, hogy Lucy közölte velük, hogy... - vettem védelmembe Lucy-t. 
- Na ja. Telefonált nekik, és megígérte, hogy pár napon belül ott lesz. 
- És nem tudnak várni néhány napot, míg odautazik? - kérdeztem, és kinyitottam a kocsimat. 
- Az egész elcseszett akciót videóra vették - mondta Marino, miközben becsusszantam a hideg 
b rülésre. - És újra meg újra végigmennek rajta. 
Hirtelen sötétebbnek és hidegebbnek és üresebbnek t nt az este. Beindítottam a motort.

 

- Egy csomó kérdés felmerül. - Marino a kabátzsebébe mélyesztette a kezét. 
- Mármint a fegyverhasználat jogosságát illet en? Az, hogy megmentette Jo meg a saját 
életét, nem elég indok? 
- Azt hiszem, f ként Lucy hozzáállása a téma, doki. Az a lány annyira, na, tudja maga. Feszt 
lecsapna meg verekedne. És ez mindenen átüt, amit csak csinál, ett l olyan piszkosul jó 
munkaer . Ugyanakkor baromi nagy gubanc is lehet bel le, ha nem tudja kézben tartani.

 

- Nem akar beülni a kocsiba, hogy ne fagyjon meg? 
- Követem hazáig, aztán el kell intéznem pár dolgot. Lucy ott lesz magánál, igaz? 
- Igen. 
- Különben nem hagyom egyedül, most, hogy az a mocsok még mindig szabadon kószál. 
- Mit kéne tennem Lucy-val? - kérdeztem halkan. 
Mert már nem tudtam. Unokahúgom mintha elérhetetlen távolságra került volna t lem. 
Id nként abban sem voltam biztos, hogy szeret-e még egyáltalán. 
- Tudja, ez az egész Bentonról szól - mondta Marino. - Lucy persze úgy általában is fúj az 
életre, és rendszeresen kiborul. Lehet, hogy meg kellene mutatnia neki Benton boncolási 



jegyz könyvét, hogy szembesüljön vele, hogy kivesse a szervezetéb l, miel tt magától vetné 
el az életet. 
- Soha nem tennék ilyet - mondtam, és újra megrohant a régi kín, de már nem olyan fájón. 
- Jézusom, de hideg van. És nemsokára telihold, amit most pont nem akarok látni. 
- A telihold csak annyit jelent, hogy ha a gyilkos megint próbálkozik, jobban lehet majd látni - 
mondtam. 
- Akarja, hogy kövessem a kocsimmal? 
- Nem lesz semmi bajom. 
- Hát, azért hívjon fel, ha valami oknál fogva Lucy mégse lenne ott. Nehogy már egyedül 
gubbasszon otthon. 
Hazafelé az autóban olyan érzéseim támadtak, mint Rose-nak. Pontosan tudtam, mit értett 
azon, hogy nem akar a félelem, az öregedés, a gyász vagy bármi és bárki más túszává lenni. 
Már majdnem sz kebb lakhelyemre értem, amikor úgy döntöttem, hogy visszafordulok, és 
átvágok a West Broad Street felé, ahol id nként vásárolni szoktam a Pleasants 
Barkácsáruházban, a kett ezer-kétszázas szám alatt. Az üzlet régóta megvolt a környéken, az 
évek során egyre terjeszkedett, és úgy általában többet kínált a szokványos szerszámoknál és 
kertészkedési kellékeknél. 
Amikor itt vásároltam, soha nem érkeztem este hét el tt, amikor a férfiak többsége is beugrott 
munka után, és úgy cirkáltak a polcok közötti átjárókban, mint holmi játékboltba beszabadult 
fiúcskák. A parkoló tele volt személykocsikkal, terepjárókkal és furgonokkal, és siet sen 
lépdeltem el a végkiárusított kerti bútorok és kifutó modellként feltüntetett elektromos 
szerszámok mellett. Rögtön a bejáratnál tavaszi virághagymákat kínáltak akciósan, és fehér, 
illetve kék festék literes dobozai álltak gúlába rakva. 
Nem voltam benne biztos, milyen szerszámféleséget keresek, bár azért gyanítottam, hogy a 
fegyver, amivel Bray-t megölték, valami csákány- vagy kalapácsszer ség lehet. Úgyhogy 
semmit ki nem zárva, cikázó tekintettel jártam föl-le a szögekkel, csavarokkal, 
pillanatfogókkal, zsanérokkal, hevederpántokkal és kilincsekkel megrakott polcok között. 
Száz- és százméternyi takarosan feltekert kötél és kötöz anyag mellett haladtam el, aztán 
tömít filc és viasz következett, és nagyjából minden, ami a vízszereléshez kell. Semmit nem 
láttam, ami szóba jöhetett volna, még a feszít vasak, ácskapcsok és kalapácsok jókora 
részlegén sem. 
A csövek nem igazán váltak be, mert sem a menetek, sem a köztük lév távköz nem voltak 
elég szélesek, hogy olyan különös, csíkozott mintát hagyjanak, mint amit Bray ágybetétjén 
találtunk. A kerékcseréhez használt szerszámok nyoma nem is hasonlított. Kezdtem teljesen 
elcsüggedni, mire a k m vesrészleghez értem, és egy távoli bemutatófalra akasztva 
megláttam az eszközt. Éreztem, hogy arcomba szökik a vér, a szívem nagyot dobbant. 
Úgy nézett ki, mint egy fekete vas jégcsákány, gy r s nyelér l egy nagy, vaskos rugó jutott 
az eszembe. Odamentem és felvettem egyet. Súlyos volt. A fej egyik vége hegyes, a másik 
vés szer . A rajta lév cédula szerint fejt kalapácsnak hívták, és hat dollár kilencvenöt 
centbe került. 
A fiatalembernek, aki beütötte a gépbe, fogalma sem volt róla, hogy mi az a fejt kalapács, és 
arról sem tudott, hogy az áruház tart ilyet. 
- Nincs itt valaki, aki tudja? - kérdeztem. 
A férfi felvette a telefont, és megkért egy Julie nev üzletvezet -helyettest, hogy fáradjon a 
pénztárhoz. A n nyomban meg is érkezett, és annyira csinos volt és jól öltözött, hogy nem 
néztem volna ki bel le, hogy ért a szerszámokhoz.

 

- Hegesztésnél is szokták használni a salak leveréséhez - világosított fel. - De sokkal 
elterjedtebb a k m vesszakmában. Téglához, k höz, bármihez. Többfunkciós eszköz, amint 
talán a kinézetéb l is látni. A narancssárga pötty az árcédulán pedig azt jelenti, hogy tíz 
százalék engedmény van rá. 



- Vagyis megtalálható minden olyan helyen, ahol k m vesek dolgoznak? Nem hiszem, hogy 
amúgy sokan ismernék - mondtam. 
- Ha valaki nem k m veskedik, és, mondjuk, a hegesztéshez sincs köze, nincs is oka rá, hogy 
tudjon róla. 
Vettem egy fejt kalapácsot tíz százalék árengedménnyel, és hazaautóztam. Lucy nem volt ott, 
amikor rákanyarodtam a behajtóra, és reméltem, hogy a klinikára ment, hogy hazahozza Jót a 
házamba. Lapos felh massza nyomakodott az égre látszólag a semmib l, és kezdett olyan 
érzésem lenni, hogy mindjárt elered a hó. Betolattam a kocsival a garázsba, aztán bementem a 
házba, és rögtön megcéloztam a konyhát, ahol kiolvasztottam egy csomag csirkemellet a 
mikróban. 
Barbecue-szósszal meglocsoltam a fejt kalapácsot és különösen annak gy r s nyelét, aztán 
megforgattam egy fehér párnahuzaton. Összetéveszthetetlen volt a csíkminta. Ütéseket 
mértem a vészjósló fekete vaskalapács mindkét végével a csirkemellekre, és azonnal 
ráismertem az anyaghiányos területek jellegzetes alakjára. Felhívtam Marinót. Nem volt 
otthon. Üzenetet küldtem a csipogójára. Negyed óra eltelt, mire visszahívott. Ekkorra 
cafatokban lógtak az idegeim. 
- Bocs - mondta. - Lemerültem, keresnem kellett egy fülkés telefont. 
- Hol van most? 
- Keringek a kocsimmal. Az állami rend rség merevszárnyas repül gépe meg a folyó felett 
köröz, keres reflektorral pásztázza a környéket. Hátha a mocsadéknak ragyog a szeme a 
sötétben, mint a kutyáknak. Látta az égboltot? Franc a pofájukba, most persze rögtön nyomják 
a rizsát, hogy akár tizenöt centis hóra is számítani lehet. Már szállingózik is. 
- Marino, Bray-t fejt kalapáccsal ölték meg - mondtam. 
- Az meg mi a rosseb? 
- K m vesek használják. Tud bármilyen építkezésr l a folyó mentén, ahol k vel, téglával 
vagy ilyesmivel dolgoznak? Ha netán a pasas onnan szerezte be a gyilkos eszközt, merthogy 
ott húzódott meg. 
- Hol talált maga fejt kalapácsot? Mintha úgy lett volna, hazamegy. Rühellem, amikor ilyen 
szemét húzásai vannak. 
- Itthon vagyok - mondtam türelmetlenül. - És lehet, hogy a pasas is otthon van. Esetleg nem 
építenek járdát vagy raknak falat valahol? 
Marino hallgatott. 
- Nem tudom, palatet höz nem ilyesmit használnak-e - szólalt meg aztán. - Van egy ilyen 
nagy, régi, kapubejárós ház egész kint Windsor Farms- nál, közvetlenül a folyó mellett. Arra 
most tesznek új palatet t.

 

- Lakik benne valaki? 
- Nem t nt fel a hely, merthogy egész álló nap hemzseg a munkásoktól. Amúgy lakatlan. 
Eladó - mondta Marino. 
- Lehet, hogy a pasas nappal odabent van, este meg el jön, amikor a munkások elmentek - 
feleltem. - Lehet, hogy kikapcsolták a riasztót, nehogy m ködésbe lépjen a kalapálástól. 
- Már megyek is. 
- Marino, nehogy egyedül odamenjen. 
- Az ADU emberei az egész környéket megszállták - mondta. 
Tüzet raktam a kandallóban, és amikor kimentem fáért, szakadt a hó, a hold elmosódott arc 
volt az alacsony felh k mögött. Egyik karommal a fahasábokat magamhoz ölelve, szorosan 
markoltam Glock pisztolyomat. Rajta tartottam a szemem az összes árnyékon, és fülemet 
ráhangoltam az összes neszre. Mintha félelemt l borzongott volna az éjszaka. Visszasiettem a 
házba, és bekapcsoltam a riasztót. 
Aztán ültem a nappaliban, lángnyelvek nyaldosták a kémény kormos garatját, és vázlatokat 
készítettem. Azt próbáltam rekonstruálni, hogyan sikerült hátravinnie a gyilkosnak Bray-t a 



hálószobába, anélkül hogy egyetlen ütést mért volna rá. Papírmunkával töltött évek ide vagy 
oda, Bray mégiscsak kiképzett rend rtiszt volt. Hogyan tette védekezésképtelenné a gyilkos a 
jelek szerint ennyire könnyedén, gyakorlatilag dulakodás nélkül, egyetlen sérülést sem okozva 
neki? A tévé be volt kapcsolva, és a helyi tévétársaságok nagyjából félóránként híreket 
mondtak. 
Az úgynevezett Loup-Garou nem lehetett elragadtatva attól, amit hallott, feltéve, hogy volt 
rádió, illetve tévé a közelében. 
- ...leírások szerint vaskos, valószín leg száz nyolcvan centiméter magas, valószín leg kopasz 
férfi. Dr. Scarpetta vezet igazságügyi orvos szakért szerint a gyanúsított vélhet en egy igen 
ritka betegségben szenved, mely túlzott sz rnövekedésben, deformált arcberendezésben és 
fogazatban nyilvánul meg... 
Kösz szépen, Harris, gondoltam. Muszáj volt az egészet az én nyakamba varrni. 
- ...legyenek végtelenül óvatosak. Feltétlenül gy z djenek meg róla, hogy ki az, akinek ajtót 
nyitnak. 
Egy dologban viszont igaza volt Harrisnek. Az emberek pánikolni fognak.  
Percekkel tíz el tt megcsörrent a telefonom. 
- Hahó - szólt bele Lucy. Jó ideje nem hallottam ilyen vidámnak a hangját. 
- Még mindig ott vagy a klinikán? - kérdeztem. 
- Most futjuk az utolsó köröket. Láttad a havat odakint? Zuhog, mint az isten haragja. 
Nagyjából egy óra múlva otthon vagyunk. 
- Óvatosan vezess. Amikor bekanyarodsz a házhoz, hívj fel, hogy segíthessek Jót behozni. 
Dobtam még két tuskót a t zre, és akármilyen biztonságos volt is az er dítményem, kezdtem 
félni. Hogy eltereljem a figyelmemet, egy régi Jimmy Stewart-filmet néztem az HBO 
csatornán, és telefonon befizettem néhány számlát. Eszembe jutott Talley, és megint 
elszontyolodtam, és dühös voltam rá. Akármilyen ellentmondásosan viselkedtem is,  viszont 
igazából esélyt sem adott nekem. Én megpróbáltam érintkezésbe lépni vele,  meg arra sem 
vette a fáradságot, hogy visszahívjon. 
Amikor újra megcsörrent a telefon, összerezzentem, és egy halom számla leesett az ölemb l.

 

- Igen? - szóltam bele. 
- Tényleg itt dekkolt a rohadék - kiabálta Marino. - De most nincs itt. Tiszta szemét, 
csomagolópapír meg gány az egész ház. Az ágy meg tele van sz rökkel. Úgy b zlik az 
ágynem , mint valami mocskos, csapzott kutya.

 

Az ereimet elektromosság járta át. 
- A HIDTÁ-nak van kint egy kommandós alakulata, plusz tele van zsarukkal a környék. A 
pofa kijön megmártózni, és elkapjuk a tökét. 
- Lucy most hozza haza Jót, Marino - mondtam. - Úgyhogy még nincs itt. 
- Maga meg egyedül van otthon? - fakadt ki. 
- Idebent, bezárkózva, beriasztózva, a pisztolyom az asztalon. 
- Hát, maradjon ott, ahol van, hallotta? 
- Ne aggódjon. 
- Még kapóra is jön, hogy így szakad a hó. Máris öt-hat centi, és tudja, milyen felt n minden 
a nagy fehérségben. Megszívta a pasas, ha ilyenkor császkál odakint. 
Letettem a telefont, és egyik csatornáról a másikra váltogattam, de semmi nem kötött le. 
Felkeltem és bebóklásztam a dolgozószobámba, hogy megnézzem az e-mailjeimet, de egyikre 
sem volt kedvem válaszolni. Fogtam a formalinos üveget, és feltartottam a fénybe, 
farkasszemet néztem azzal a kis sárga szempárral, mely valójában két kisebbre vett 
aranysárga pötty volt, és eszembe jutott, milyen szerencsétlenül nyúltam egy csomó dologhoz, 
lelkifurdalással töltött el minden egyes késve megtett lépés, minden egyes elhibázott 
következtetés. 



A formalinos üveget a kisasztalra tettem a nappaliban. Tizenegykor átkapcsoltam az NBC-re, 
hogy megnézzem a híreket. Persze az összes hír err l a pokolfajzatról, err l a Loup-Garou-ról 
szólt. Éppen csatornát váltottam, amikor a szívbajt hozta rám a riasztó. A tévé távirányítója 
leesett a földre, ahogy felpattantam, és a ház hátsó részébe menekültem. A szívem majd' 
kiugrott a helyér l.

 
Magamra zártam a hálószoba ajtaját, és a pisztolyomat markolva vártam, hogy megcsörrenjen 
a telefon. Percekkel kés bb be is következett.

 

- Hatos zóna, a garázsajtó - adták tudtomra. - Kér rend ri intézkedést?

 

- Igen! Most rögtön jöjjenek! - mondtam. Ültem az ágyamon, és hagytam, hogy a riasztó 
ostromolja a dobhártyámat szüntelen csörömpölésével. Fél szemmel a kaputelefon monitorát 
lestem, aztán eszembe jutott, hogy nem fog m ködni a dolog, ha a rend rök nem csengetnek. 
Márpedig nagyon jól tudtam, hogy sosem szoktak. Nem volt más választásom, kikapcsoltam, 
majd újraélesítettem a riasztót, és csak ültem és vártam csendben, és annyira igyekeztem 
minden neszt meghallani, hogy úgy képzeltem, még a hópelyheket is hallom leesni. 
Sz k tíz perccel kés bb éles koppanást hallottam a bejárati ajtó fel l, és miközben sietve 
nekivágtam a folyosónak, egy hang harsant a verandán: "Rend rség!".

 

Hatalmas megkönnyebbüléssel az ebédl asztalra tettem a pisztolyomat, és kiszóltam: - Ki az? 
Biztosra akartam menni. 
- Rend rség, asszonyom. A riasztás miatt jöttünk.

 

Amikor ajtót nyitottam, a pár nappal korábbi két rend r állt a küszöbön. Leverték 
bakancsukról a havat, és beléptek. 
- Hát, magának kijut újabban, nem igaz? - mondta Butler jár r. Lehúzta a keszty jét, a szeme 
körbejárt. - Már szinte visszajáró vendégek vagyunk magánál. 
- Most a garázsajtó - szólalt meg McElwayne, a társa. - Oké, nézzük meg. 
Követtem ket a sárszobán át ki a garázsba, és azonnal tudtam, hogy ez nem téves riasztás 
volt. 
A garázsajtót tizenöt centi magasságig felfeszítették, és amikor kinéztünk a nyíláson, láttuk, 
hogy a hóban lábnyomok vezetnek az ajtóig és onnan el. Az eszközre egyedül néhány 
csikarásnyom utalt az ajtó alsó élét véd gumicsíkon. A lábnyomokat leheletnyi hófátyol 
fedte, ami egybevágott a riasztó megszólalásának id pontjával.

 

McElwayne forgalmazni kezdett az adó-vev n, és egy nyomozót kért a helyszínre a 
betörésiekt l, aki húsz perccel kés bb meg is jelent, és lefényképezte az ajtót meg a 
lábnyomokat, és próbált ujjlenyomatokat rögzíteni. A rend rség azonban most sem tehetett 
többet, mint hogy követték a lábnyomokból kirajzolódó csapást. A nyomok az udvarom széle 
mentén kivezettek az utcára, ahol a havat kásává aprították az autógumik. 
- Annyit tehetünk, hogy s rítjük a jár rözést a környéken - mondta Butler, már távozóban. - 
Rajta tartjuk a szemünket a házán, amennyire t lünk telik, és ha bármi adódna, azonnal hívja 
a kilenc-tizenegyet. Még ha csak valami zavaró neszt hall, akkor is, oké? 
Felhívtam Marino csipogóját. Mostanra éjfél volt. 
- Mi az ábra? - kérdezte. Elmondtam neki. 
- Most azonnal odamegyek. 
- Figyeljen, kutya bajom - mondtam. - Megviselt a dolog, de kutya bajom. Szerintem inkább a 
gyilkosra lessen, mint hogy engem pesztrál. 
Bizonytalannak t nt. Tudtam, mi jár az eszében.

 

- Az er szakos behatolás amúgy se rá vall - jegyeztem meg. 
Marino tétovázott, aztán így szólt: - Van valami, amit tudnia kell. Nem tudom, elmondjam-e. 
Itt van Talley. 
Köpni-nyelni nem tudtam. 
-  irányítja a HIDTA-kommandót. 
- Mióta van ideát? - Azon voltam, hogy csak kíváncsinak t njek, és semmi másnak.

 



- Pár napja. 
- Üdvözölje a nevemben - mondtam, mintha Talley alig jelentene számomra valamit. Marinót 
nem ejtettem át. 
- Sajnálom, hogy ilyen linkócinak bizonyult a pasas - mondta. 
Alighogy letettem, felhívtam az ortopédiát a klinikán, de az ügyeletes n vér nem tudta, hogy 
ki vagyok, és semmilyen információt nem volt hajlandó adni semmir l. Lord szenátorral 
akartam beszélni. Zenner doktorn vel akartam beszélni, Lucy-val, egy jó baráttal, bárkivel, 
aki tör dést mutat, és abban a pillanatban olyan fájón hiányzott Benton, hogy arra gondoltam, 
képtelen vagyok folytatni. Arra gondoltam, hogy maguk alá temettek életem roncsai. A 
halálra gondoltam. 
Megpróbáltam feléleszteni a tüzet, de az makacsul ellenállt, mert a fa, amit becipeltem, nyers 
volt. A doboz cigarettára bámultam a kisasztalon, de annyi er sem volt bennem, hogy 
meggyújtsak egy szálat. Ültem a kanapén, és a kezembe temettem az arcom, míg a 
szomorúságrohamok alább nem hagytak. Amikor újfent éles koppanás hallatszott az ajtó fel l, 
az idegeim feljajdultak, csak hát annyira fáradt voltam. 
- Rend rség - mondta egy férfihang kintr l, aztán újabb koppantás valami keménnyel, mint 
egy gumibot vagy egy tomfa. 
- Nem hívtam a rend rséget - mondtam az ajtón át. 
- Asszonyom, kaptunk egy hívást, hogy gyanús személyt láttak gyelegni a háza körül - 
mondta. - Jól van? 
- Igen, igen - mondtam, kikapcsoltam a riasztót, és ajtót nyitottam. 
A verandai lámpa nem égett, és soha eszembe nem jutott volna, hogy a gyilkos esetleg 
akcentus nélkül beszéli az angolt. Amikor elnyomakodott mellettem, és a sarkával hátrarúgva 
becsukta az ajtót, ázottkutya-szag csapta meg az orromat. Kis híján megfulladtam a torkomon 
akadt sikolytól, amint a férfi rám villantotta hátborzongató mosolyát, és simogatón az arcom 
felé nyúlt sz rös kezével, mintha bizony gyengéd érzelmeket táplálna irántam.

 

Arcának egyik fele lejjebb volt, mint a másik, és finom sz ke borosta fedte, az aszimmetrikus 
szempárban düh és kéjvágy és pokolfenéki gúny lángolt. Letépte magáról hosszú fekete 
kabátját, hogy vet hálóként a fejemre dobja, én pedig futásnak eredtem, és mindez 
másodpercek leforgása alatt ment végbe. 
A páni félelem a nappaliba sodort, a szörny ott volt a sarkamban, és állatias torokhangokat 
adott ki magából. Túl rémült voltam, hogy gondolkodni tudjak. Be kellett érnem a gyermeteg 
késztetéssel, hogy hozzávágjak valamit, és az els dolog, amin a pillantásom megakadt, az 
általa meggyilkolt testvérbáty b rdarabját tartalmazó formalinos üveg volt.

 

Felkaptam az üveget a kisasztalról, felugrottam a kanapéra, át a háttámlán, és a csavaros 
tet vel ügyetlenkedtem,  pedig most el vette gyilkos fegyverét, a gy r s nyel kalapácsot, 
fölemelte, és éppen utánam kapott a másik kezével, amikor az arcába zúdítottam jó egy liter 
formalint. 
A leforrázott, visító szörny a szemét és a torkát markolászta, a maró hatású vegyszert l alig 
kapott leveg t. Szorosan összezárta a szemét, és zihálva és sivalkodva igyekezett leszaggatni 
magáról lucskos ingét, én pedig újra futásnak eredtem. Felkaptam a pisztolyomat az 
ebédl asztalról, és miközben a bejárati ajtón át kiszaladtam a hóba, rácsaptam a pánikgombra. 
A lépcs n kiment alólam a lábam, és kivágódó bal karommal igyekeztem megfékezni a 
zuhanást. Amint tápászkodtam volna fel, rájöttem, hogy eltört a könyököm, és döbbenten 
láttam, hogy Loup-Garou is kitántorog utánam az ajtón. 
A korlátba kapaszkodva, egyre csak visítozva, vakon botorkált lefelé, én pedig riadtan ültem a 
lépcs aljában, és úgy tolódzkodtam hátra, mintha valami vitorláson trapézolnék. A fels testét 
s r n befed hosszú, fakó sz r lecsüngött a karjáról, és forgóban meredezett a gerincén. 
Térdre zuhant, újra és újra havat markolt fel, és az arcát meg a nyakát dörgölve próbált 
lélegzethez jutni. 



Karnyújtásra volt t lem, és elképzeltem, hogy bármelyik pillanatban felpattanhat, mint valami 
nem is emberi szörny. Fölemeltem a pisztolyomat, de képtelen voltam hátrahúzni a szánt. 
Próbáltam és próbáltam, de törött könyököm és elszakadt ínszalagjaim nem engedték 
behajlítani a karomat. 
Nem tudtam felkelni. Folyton elcsúsztam. Loup-Garou meghallotta a neszezésemet, és 
közelebb mászott. Én hátrakaptam magam, megcsúsztam, aztán próbáltam odébb gurulni.  
arccal lefelé, lihegve elvetette magát a hóban, ahogy a gyerekek szokták, így próbálva 
enyhíteni vegyszer okozta súlyos égési sérüléseit. Havat kapart fel, mint valami kutya, 
marokszám a fejére és a nyakára halmozta. Felém nyújtotta csapzott karját. Nem értettem 
francia mondatait, de úgy hittem, segítségért esdekel. 
Zokogott. Így ing nélkül reszketett a hidegt l. Körmei piszkosak voltak és karomszer ek, 
munkásnadrágot és bakancsot viselt, valószín leg a hajón szerezhette valakit l. Vonaglott és 
jajveszékelt, és már majdnem megsajnáltam. De nem mentem volna a közelébe. 
Törött ízületem kezdett megtelni szövetközti nedvekkel. Alkarom feldagadt és lüktetett, és 
nem hallottam az érkez autót. Aztán Lucy rohant a havon át, többször is kis híján 
egyensúlyát veszítve, miközben cs re töltötte az imádott negyvenes kaliber Glockot, és 
tüzel pozícióban térdre vágta magát Loup-Garou közelében. A fejére irányozta a fegyver 
rozsdamentes acélcsövét. 
- Lucy, ne! - mondtam, és megpróbáltam térdepl helyzetbe húzni magamat.

 

Unokahúgom zihálva lélegzett, ujja az elsüt billenty n.

 

- Te rohadt szemét - szólalt meg. - Te rohadt szemét szarházi - mondta. Loup-Garou közben 
egyre csak nyögdécselt, és hóval törölgette a szemét. 
- Lucy, ne! - kiáltottam, mert mindkét kezével megmarkolta a pisztolyt, hogy stabilizálja. 
- Mindjárt megszabadítalak a nyomorúságodtól, te rohadt tetves szarházi! 
Ahogy csúszva-mászva Lucy felé indultam, léptek és beszédhangok hallatszottak, autóajtók 
csapódtak be. 
- Lucy-! - mondtam. - Ne! Az isten szerelmére, ne! 
Mintha Lucy nem hallott volna sem engem, sem senki mást. A maga külön, gy lölköd , 
dühös világában volt. Nagyot nyelt. Loup-Garou megvonaglott, és a szemére tapasztotta a 
kezét. 
- Nem mozog! - kiáltott rá Lucy. 
- Lucy - közelebb és közelebb araszoltam hozzá -, tedd le a pisztolyt. 
Csakhogy Loup-Garou képtelen volt abbahagyni a vonaglást. Lucy a tüzel pozícióba 
dermedt, aztán egészen kicsit megingott. 
- Lucy, csak nem fogsz ilyet csinálni - mondtam. - Kérlek. Tedd le a pisztolyt. 
Eszében sem volt. Nem válaszolt, és nem is nézett felém. Hirtelen lábakat vettem észre 
magam körül, sötét kommandósruhás embereket, biztonságos helyzetben tartott pisztolyokat 
és karabélyokat. 
- Lucy, tedd le a pisztolyt - hallottam Marino hangját. 
Lucy nem mozdult. A pisztoly reszketett a kezében. A Loup-Garou nev nyomorúságos 
emberi lény leveg ért kapkodott és jajgatott. Centiméterekre volt Lucy lábától, és én is 
centiméterekre voltam Lucy-tól. 
- Lucy, nézz rám - mondtam. - Nézz rám! 
Felém pillantott, és egy könnycsepp gördült le az arcán. 
- Elég a gyilkolásból - mondtam. - Kérlek. Ne tovább. Ez jogtalan fegyverhasználat, Lucy. Ez 
nem önvédelem. Jo vár rád a kocsiban. Ne csináld ezt. Ne csináld ezt, kérlek. Szeretünk téged. 
Nagyot nyelt. Óvatosan kinyújtottam a kezem. 
- Add ide a pisztolyt - mondtam. - Kérlek. Szeretlek téged. Add ide a pisztolyt. 
Leengedte a fegyvert, és ledobta a hóba, ahol ezüstként csillogott.  maga maradt, ahol volt, 
fejét lehorgasztva, és aztán Marino is ott volt mellette, de hogy mit mondott neki, arra nem 



tudtam összpontosítani, mert a könyököm úgy lüktetett, mint valami dob. Valaki biztos 
kezekkel fölemelt. 
- Menjünk - mondta Talley gyengéden. 
Magához vont, én pedig felpillantottam rá. Teljes képtelenségnek t nt az ADTI 
gyakorlóruhájában látni. Abban se voltam biztos, hogy tényleg ott van. Álom volt az egész. 
Vagy rémálom. Mindebb l semmi nem történhetett meg. Vérfarkasok nincsenek, Lucy nem 
l ne le senkit, és Benton nem halott, és ájulás környékezett, és Talley magához ölelt.

 

- Be kell vinnünk egy kórházba, Kay. Lefogadom, hogy tudsz néhányat a környéken - mondta 
Jay Talley. 
- Ki kell szednünk Jót a kocsiból. Már teljesen áth lhetett. Nem tud mozogni - motyogtam. El 
volt zsibbadva a szám. Alig tudtam beszélni. 
- Jónak nem lesz semmi baja. Mindenr l gondoskodni fogunk.

 

Mint a fa, olyan volt a lábfejem, ahogy végigtámogatott a járdán.  úgy mozgott, mintha se 
hó, se jég nem volna hatással rá. 
- Sajnálom, hogy úgy viselkedtem - mondta. 
- Én kezdtem. - Alig bírtam kipréselni a szavakat. 
- Keríthetnék egy ment t, de inkább magam szeretnélek bevinni - mondta. 
- Igen, igen - mondtam. - Azt én is jobb szeretném.                                  
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