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 VÉGSO MENTSVÁR

Alig egy nappal azután, hogy a ritka genetikai rendellenességben szenvedo, Vérfar-
kas néven elhíresült sorozatgyilkos fondorlatosan bejutott Kay Scarpetta doktorno-
höz, Virginia állam vezeto igazságügyi orvos szakértojéhez, a házban ki-be járkálnak
a különféle bunüldözo szervek emberei. A doktornonek  egy hajszálon múlott az
élete, és most begipszelt karral csomagol, mert átmenetileg - vagy talán örökre - el
kell hagynia az otthonát. Pszichiáter barátnojéhez költözik, aki nemcsak a támadás
okozta óriási megrázkódtatáson segíti át, hanem elgondolkodtató adalékokkal is
szolgál a már több mint egy éve halott FBI ügynök, Benton Wesley meggyilkolásá-
nak körülményeirol. Ahogy Scarpetta doktorno mind mélyebbre ás a  múltban,
egyre hajmeresztobb felfedezésekkel szembesül - és mintha mindez nem volna
elég, gyilkossággal és bizonyítékok meghamisításával vádolják. Miután egy félel-
metes híru ügyész érkezik New Yorkból az ügyek kivizsgálására, újabb rejtélyes
gyilkosságok történnek. A teljes összeomlás szélén álló Scarpettának szó szerint
létérdeke, hogy maga derítse ki az igazságot, mert ebben  a játszmában valaki nem
az, akinek mondja magát.

Patrícia Cornwell történeteinek legendás hosnojét,
Scarpetta doktornot a sorozat tizenegyedik kötetében
is egy lebilincseloen izgalmas, váratlan fordulatokban
gazdag nyomozásban kísérhetjük figyelemmel. Most
sem hiányoznak mellole jól ismert társai, unokahúga,
a zseniális Lucy Farinelli és Pete Marino, a faragatlan
rendorkapitány.

A TETT UTÁN

A hideg szürkület feladja horzsolt színeit a teljes sö-
tétségnek, engem pedig hálával tölt el, hogy a vastag
sötétítofüggönyök a hálószobámban tökéletesen el-
nyelik sziluettemet, miközben csomagolás  közben
ide-oda járkálok. Az élet nem is lehetne abnormáli-
sabb, mint jelen pillanatban.
  - Inni akarok valamit - jelentem be, és kihúzom a
fésülködoasztal fiókját. -Tüzet akarok rakni, és inni
egy pohárral, és  tésztát  akarok gyúrni.  Sárga-zöld
széles metéltet, édes paprikával, kolbásszal.  Le pap-
paredelle del cantunzein. Mindig  is vágytam  egy
hosszú szabadságra, elmenni Olaszországba, meg-
tanulni olaszul, igazán megtanulni. Beszéd szinten.
Nem csak az ételek nevét. Vagy esetleg  Franciaor-
szágba.  Elmegyek  Franciaországba.  Akár ebben a
pillanatban is elmehetnék - teszem hozzá a düh és
tehetetlenség kettos élével  hangomban. - Élhetnék
Párizsban. Simán. - A magam módján így utasítom
el Virginiát és összes lakóját.
  Pete Marino richmondi rendorkapitány vaskos vi-
lágítótoronyként uralja hálószobámat, irdatlan la-
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pátkeze farmernadrágja zsebében. Nem  ajánlkozik,
hogy segít az ágyon kinyitva hevero  kosztümkoffer
és a papírszatyrok megpakolásában, elég jól ismer
ahhoz, hogy eszébe se jusson ilyesmi. Lehet, hogy
Marino úgy néz  ki, mint egy tahó, úgy beszél, mint
egy tahó, és úgy is viselkedik, mint egy tahó, ugyan-
akkor istentelenül  okos, érzékeny, és semmi nem
kerüli el a figyelmét. Ebben a pillanatban  például
felismer egy egyszeru tényt: nem egészen huszon-
   négy órával  ezelott  egy Jean-Baptiste  Chandonne
   nevu férfi átcaplatott a havon a telihold fényénél, és
   bejutott a  házamba. Ekkorra alaposan kiismertem
   Chandonne elkövetési módszerét, úgyhogy ponto-
   san tudom, mit muvelt volna velem, ha módjában
   áll. De  eddig nem igazán vitt rá  a lélek, hogy kite-
   gyem magam saját összemarcangolt holttestem ana-
   tómiailag hu képeinek, márpedig nálam pontosab-
   ban senki nem írhat le ilyesmit. Törvényszéki pato-
   lógus vagyok, jogi másoddiplomával, Virginia állam
  vezeto igazságügyi orvos szakértoje. Én boncoltam a
  két not, akiket Chandonne nemrégiben meggyilkolt
  itt, Richmondban,  és áttekintettem annak a másik
  hétnek az esetét is, akiket Párizsban ölt meg.
   Biztonságosabb azt elmondanom, hogy mit mu-
  velt azokkal az áldozataival: brutális ütlegelés, a
  mellek, a kézfej és  a  láb összeharapdálása, játékos
  tobzódás a vérükkel. Nem mindig ugyanazt a fegy-
  vert használja. Tegnap éjjel egy fejtokalapáccsal volt
  felfegyverkezve;  a sajátos szerszám a komuvesek
  munkaeszköze. Leginkább jégcsákányra hasonlít.
  Tényként tudom, mit muvelhet egy fejtokalapács az
  emberi testtel, mivelhogy Chandonne fejtokalapá-
 csot használt - feltételezésem szerint ugyanazt a fej-
 tokalapácsot - második richmondi áldozata, a két
 nappal ezelott, csütörtökön meggyilkolt Diane Bray
 rendorno ellen is.
   -  Mi van ma? - kérdezem Marino kapitányt. -
 Szombat, ugye?
   - Ja. Egész nap.
   - December tizennyolcadika.  Egy hét  karácso-
 nyig. Kellemes ünnepeket. - Kicipzárazom a kosz-
 tümkoffer oldalzsebét.
  - Ja, december tizennyolcadika.
  Marino  úgy figyel,  mintha olyasvalaki volnék, aki
bármelyik pillanatban irracionális  viselkedésre ra-
gadtathatja magát, és a véreres szemében tükrözodo
 óvatosság áthatja egész házamat. Tapintható a leve-
 goben a bizalmatlanság. A számban érzem, mint a
 port. Az orrommal szagolom, mint az ózont. Nyir-
 kosságként érzékelem. Az autógumik nedves surro-
 gása az úttesten, a léptek, a beszédhangok az adó-
 vevo-forgalmazás hangzavara pokolfenéki diszhar-
 mónia, miközben a bunüldözo szervek továbbra is
 megszállva tartják ingatlanomat.  Betolakodtak az
 életembe.  Otthonom minden  egyes négyzetcenti-
 métere feltárva, életem minden egyes aspektusa le-
 meztelenítve hever. Ezzel az erovel pucér holttest is
 lehetnék acél boncasztalaim egyikén a hullaházban.
 Úgyhogy Marino tudja, hogy nem szabad megkér-
 deznie, segíthet-e a csomagolásban. Ó, igen, o aztán
 hétszentség, hogy tudja, jobb, ha gondolni se mer
 rá, hogy hozzáérjen bármelyik nyavalyás holmim-
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 hoz, egy cipohöz, egy zoknihoz, egy hajkeféhez, egy
 flakon samponhoz, a legkisebb mütyürhöz. A rend-
 orség megkért, hogy hagyjam el álmaim rusztikus
 koházát, melyet a csendes, fallal övezett West End-i
 lakónegyedben építtettem. Elképzelni is furcsa. Meg-
 gyozodésem, hogy Jean-Baptiste Chandonne - Le
 Loup-Garou vagy a vérfarkas, ahogy magát nevezi -
 különb elbánásban részesül, mint én.  Az igazság-
 szolgáltatás minden elképzelheto emberi jogot biz-
 tosít az efféléknek: összkomfort, a magánélet szent-
 sége, ingyenszállás, ingyen étel-ital, és ingyenes or-
 vosi ellátás a Virginiai Orvosi Egyetem klinikájának
 törvényszéki osztályán, ahol magam is a tanári kar
 tagja vagyok.
  Marino legalább huszonnégy órája nem mosdott
 és nem feküdt ágyban. Amikor ellépek mellette,
 Chandonne iszonytató testszaga csapja meg  az or-
romat, hányinger fog el, perzselo érzés rántja össze
a gyomrom, az agyam lezár, kiver a hideg verejték.
Fölegyenesedem,  és mélyeket lélegzek, hogy eluz-
zem a szaglószervi hallucinációt, közben a figyelme-
   met egy lassító autó köti le az ablak túloldalán.
   A forgalom legfinomabb változásait is felismerem
   már, és tudom, mikor parkol le valaki a házam elott.
   Órák óta hallgatom ezt a ritmust. Az emberek a szá-
   jukat tárják. Szomszédok állnak meg az utca köze-
   pén a nyakukat nyújtogatva. Forog velem a világ a
   hátborzongató érzelemmérgezéstol, egyik percben
   zavarodott vagyok, a következoben rémült. Kime-
  rültségbol mániás felpörgetettségbe lendülök, lehan-
  goltságból nyugalomba, és mindezek alatt izgatott-
  ság bugyborog, mintha gázzal volna tele a vérem.
   A ház elott kocsiajtó  csapódik. - Mi van már
  megint? - reklamálok. - Most ugyan kik? Az FBI? -
  Kihúzok egy másik fiókot. - Marino, ennyi. - Bein-
  tésszeru mozdulatot teszek a kezemmel. - Paterolja
  ki oket  a házamból, mindet. Most. - Düh reszket,
  mint levego a forró aszfalt fölött. - Hogy befejez-
  hessem  a csomagolást, és elkotródhassam innen.
  Annyi idore se tudnak távozni, míg odébbállok? -
  Remego kézzel  zoknikat  válogatok.  - Épp elég
  rossz, hogy kint vannak az udvaromon.  - Bedobok
  egy pár  zoknit a papírszatyorba. - Épp elég rossz,
 hogy itt  rontják a levegot egyáltalán. - Még egy pár.
 -Visszajöhetnek, amikor én már elmentem. - Eldo-
 bok még egy párat, mellémegy, lehajolok, hogy fel-
 vegyem.  - Legalább hagyhatnák, hogy szabadon
 járjak a saját házamban. - Még egy pár. - És hogy
 békében és a  nyilvánosság kizárásával távozzam. -
 Visszateszek egy párat a fiókba. - Mi az ördögöt ke-
 resnek a  konyhámban? - Meggondolom magam, és
 kiveszem mégis. - Mit keresnek a dolgozószobám-
 ban? Mondtam, hogy oda nem ment be.
  - Muszáj körülnéznünk, doki. - Marinónak eny-
 nyi mondanivalója van az egészrol.
  Leül  az ágyam végére, ami szintén idegesít. Rá
 akarok szólni, hogy keljen fel az  ágyamról, és men-
jen ki a szobámból. Nem tehetek mást, ha nem aka-
 rom kiutasítani a házamból és talán az életembol is.
 Mindegy, mióta ismerjük egymást, vagy mi minde-
 nen mentünk keresztül együtt.
   - Könyöke hogy van, doki? - A gipszre mutat,
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 amely kályhacsoként fogja kalodába a karomat.
   - Eltört. Fáj, mint a fene. - Becsapom a fiókot.
   - Szedi a gyógyszereit?
   - Túl fogom élni.
   Minden mozdulatomat figyeli. - Be kell szednie,
 amit adtak.
   Hirtelen szerepet cseréltünk. Én viselkedem go-
 romba  rendorként, o pedig olyan logikus és hig-
 gadt, mint a jogász-orvos, aki elvileg én volnék. Visz-
 szamegyek  a cédruslambériás gardróbba néhány
 blúzért; a kosztümkofferbe terítem oket, gondosan
 ügyelve rá, hogy a felso  gombok be legyenek gom-
 bolva, selymet és fényes pamutanyagot simítok le
 jobb kezemmel. Bal könyököm fájó fogként lüktet,
 a boröm izzad és viszket a gipszben. A nap nagy ré-
 szét a kórházban töltöttem - nem mintha egy törött
 végtag begipszelése ilyen hosszas procedúra volna,
 de az orvosok ragaszkodtak a gondos  kivizsgálás-
 hoz, látni akarták, hogy biztosan nincsenek más sé-
 rüléseim. Ismételten elmagyaráztam, hogy amikor
 kimenekültem a házamból, elestem a bejárati lép-
 cson, és eltörtem a könyökömet, de semmi több.
 Jean-Baptiste Chandonne-nak esélye sem volt, hogy
 hozzám érjen. Megúsztam, és jól vagyok, hajtogat-
 tam, miközben egyik röntgenképet a másik után
 csinálták rólam. Késo délutánig bent tartottak a
 kórházban megfigyelésre, és a nyomozók ki-be jár-
 tak a vizsgálóhelyiségben. Elvitték a ruháimat. Uno-
 kahúgomnak, Lucynak kellett behoznia valamit he-
 lyettük. Szemhunyásnyit  sem aludtam.
 A telefon csörgése torként döf a  csendbe. Felve-
 szem az ágy melletti készüléket. - Scarpetta doktor-
no - szólok bele  a kagylóba, és a  saját hangom,
 ahogy a nevemet kimondom, az éjnek idején befutó
 telefonhívásokat juttatja eszembe, amikor felveszem
 a telefont, és valami nyomozó igen rossz híreket kö-
 zöl egy haláleset színhelyérol valahol. Saját megszo-
 kott, szenvtelen bejelentkezésem hallatán beugrik a
 kép, amit  mindeddig  sikerült elkerülnöm: össze-
 marcangolt testem az ágyamon, a szoba, ez a szoba,
 vérrel  telefröcskölve, és helyettesem, amint fogadja
 a hívást, és a kifejezés az arcán, miközben egy rend-
 or - valószínuleg Marino - közli vele,  hogy engem
 meggyilkoltak, és valakinek, hogy kinek, a Jóisten a
 megmondhatója, ki  kellene  menni a helyszínre.
 Eszembe jut, hogy az intézetbol  valószínuleg senki
 nem tudna kimenni. Segítettem Virginiának  létre-
 hozni az ország legjobb vészhelyzeti intézkedési ter-
 vét. Súlyosabb repüloszerencsétlenség, bomba  a
 sportcsarnokban, árvíz, ezekkel  boldogulnánk, de
 mitévok lennénk, ha velem történne valami? Áthív-
 nának  egy igazságügyi  orvos szakértot valamelyik
 közeli  körzetbol, valószínuleg Washingtonból, gon-
 dolom. Csak az a baj, hogy a keleti parton szinte az
 összes  igazságügyi orvos szakértot ismerem, és bor-
 zalmasan sajnálnám, bárkinek kellene  is a holttes-
 temmel foglalkoznia. Ezek a gondolatok röppennek
 át az agyamon riadt madarakként, miközben  Lucy
 megkérdezi a telefonban, hogy nincs-e szükségem
 valamire, én pedig megnyugtatom, hogy jól vagyok,
 ami tökéletesen nevetséges.
  -  Hát jól aztán biztos nem vagy - feleli.
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  -  Csomagolok - közlöm vele. -  Itt van velem
 Marino, és csomagolok  - ismétlem Marinóra mere-
vült tekintettel. Az  o  tekintete körbejár, nekem pe-
dig  beszivárog a  tudatomba, hogy Marino még so-
sem járt a hálószobámban. Nem akarom elképzelni
a vágyálmait. Sok éve ismerem, és mindig is tudatá-
ban voltam, hogy irántam való tiszteletébe esetlege-
sen  bizonytalanság és testi vonzalom elegyedik. Ma-
rino mackós, nagydarab férfi, dagadozó sörhassal és
széles, elégedetlen ábrázattal, haja színtelen, de ero-
sen gyérül, teste más tájékai viszont egyre szoröseb-
bek. Miközben unokahúgomat hallgatom a telefon-
ban, Marino tekintete körbetapogatózik személyes
teremen: az asztalkákon, a ruhásszekrényemen, a
nyitott fiókokon, amit éppen pakolok, és a mellemen.
Amikor teniszcipot, zoknit és melegítot hozott a
kórházba, Lucynak nem jutott eszébe melltartót is
mellékelni, és a legtöbb, amit tehettem, amikor ha-
zaértem, az volt, hogy magamra kaptam egy hatal-
mas, régi fehér köpenyt, amit munkaruhaként szok-
tam viselni a ház körüli pepecseléseimhez.
  - Gondolom, ok sem akarják, hogy ott legyél -
hallom Lucy hangját a vonalban.
  Ez hosszú történet, de  az unokahúgom ügynök az
Alkohol, Dohány és Tuzfegyver Irodánál, és ami-
kor a rendorség kiérkezett, alig gyozték eltávolítani
a házból. A tudás valószínuleg veszélyes dolog, és
attól  féltek, hogy a nagypályás szövetségi ügynök
beleártaná magát a nyomozásba. Nem tudom, min-
denesetre Lucyt oszinte buntudat kínozza, amiért
tegnap  éjjel nem volt itt mellettem, és majdnem
meggyilkoltak, és most megint nincs itt mellettem.
Világossá teszem, hogy  nem hibáztatom, a legke-
vésbé sem. Ugyanakkor önkéntelenül is eltunodöm,
mennyire más lenne az életem, ha itthon van velem,
amikor  Chandonne felbukkant - ahelyett hogy a
barátnojét pesztrálja. Lehet, hogy Chandonne rá-
jött volna, hogy nem vagyok egyedül, és nagy ívben
elkerül, vagy meglepetésként éri,  hogy még valaki
van a házban, és elmenekül, vagy  elhalasztotta vol-
na a meggyilkolásomat másnap estig vagy karácso-
nyig vagy a következo évezredig.
  Fel-alá járva hallgatom Lucy elfúló hangú magya-
rázatait és megjegyzéseit a vezeték nélküli telefon-
ban,  amikor megpillantom magam az egész alakos
  tükörben. Rövid szoke hajam zilált, kék szemem
  üveges, és kimered a fáradtságtól és az idegfeszült-
  ségtol, szemöldököm fintor és sírhatnék keveréké-
  ben összevonva. A laborköpeny kopott és foltos, és
  a legkevésbé sem fonöki. Falfehér vagyok. Az ital és
  cigaretta utáni vágyakozás atipikusan eros, már-már
  elviselhetetlen, mintha a tény, hogy kis híján meg-
 gyilkoltak, azonnali  függoséget hozott volna létre
 bennem. Elképzelem, hogy egyedül vagyok az ott-
 honomban. Semmi sem történt. Örömömet lelem a
 tuzben, egy cigarettában, egy pohár francia borban,
 valószínuleg bordeaux-iban, mert a bordeaux-i ke-
 vésbé komplikált,  mint a burgundi. A bordeaux-i
 olyan, mint egy régi jó barát - nem kell kiismerni.
 A fantáziálgatást ténnyel söpröm félre: Nem számít,
 hogy Lucy mit tett vagy mit nem tett. Chandonne
 így is, úgy is eljött volna, hogy végezzen velem, és
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 olyan érzésem támad, mintha egész életemben ször-
nyuséges ítélet várt volna rám,  és a halál angyala
megjelölte volna  az ajtómat. Furcsamód még min-
dig itt vagyok.
1.

 A hangjából tudom Lucyról, hogy rémült. A rémü-
 let ritka lelkiállapot briliáns, rámenos, helikopterpi-
 lóta, fitneszmániás  szövetségi ügynök unokahú-
 gomnál.
  - Rohadtul érzem magam - ismételgeti a telefon-
 ban, miközben  Marino tartja pozícióját az ágya-
 mon, én pedig tovább járkálok fel-alá.
  - Nincs miért - mondom neki.  - A rendorök
 nem akarják, hogy bárki itt legyen, és hidd el, hogy
 te  sem akarsz itt  lenni. Gondolom, elvagytok, Jo
 meg te, és ez  jó. - Ezt úgy mondom neki, mintha
 teljesen mindegy volna,  mintha  nem  is zavarna,
 hogy nincs itt, és hogy nem láttam egész nap. Pedig
 zavar. Viszont régi szokásom, hogy kiutat kínálok az
 embereknek. Nem szeretem a visszautasítást, külö-
 nösen Lucy Farinellitol nem, akit a saját lányom-
 ként neveltem fel.
  Tétovázik, mielott válaszol. - Igazából a belváros-
 ban vagyok, a Jeffersonban.
  Próbálok ebbol értelmet  kihámozni. A Jefferson a
 legpatinásabb  szálloda a városban, és nem értem,
 miért ment szállodába Lucy egyáltalán, pláne egy
 ilyen elegáns,  drága  szállodába. Könnyek csípik a
 szememet, megköszörülöm a torkom, visszatuszko-
 lom a sértettséget. - Ó - sikerül kinyögnöm. - Hát
 az nagyszeru. Gondolom, akkor nyilván Jo is ott van
veled a szállodában.
  -  Nem,  a családjával. Figyelj, most jelentkeztem
be. Van egy szobám a számodra. Ne ugorjak el ér-
ted?
    - A szálloda pillanatnyilag nem biztos, hogy jó
   ötlet. - Lucy gondolt rám, és azt akarja, hogy vele
   legyek.  Kissé jobban érzem magam. - Anna meg-
   kért, hogy maradjak nála pár napig. Mindent egy-
   bevetve azt hiszem, az lesz a legjobb, ha nála szállok
   meg. Téged is meghívott. De azt hiszem, már be-
   rendezkedtél.
    - Anna honnan tudta? -  tudakolja Lucy. - Hal-
  lott róla a hírekben?
    Mivel  az életem elleni merénylet igen késoi órán
  történt, holnap reggelig nem lesz benne az újságok-
  ban. A rádió és a televízió viszont nyilván kismillió-
  szor bemondta a hírekben. Most, hogy így belegon-
  dolok, fogalmam sincs, Anna  honnan  tudta meg.
  Lucy azt mondja, egyelore maradnia kell a fenekén,
  de késobb megpróbál beugrani. Letesszük.
   - Ha a média kiszagolja, hogy egy szállodában la-
  kik, magának annyi. A klozetba is be fognak bújni -
  mondja Marino szemöldökét összevonva, ritka mu-
  fure képpel. - Lucy hol szállt meg?
   Megismétlem,  amit Lucytól hallottam, és azt kí-
 vánom, bárcsak ne is beszéltem volna vele. Csak ar-
 ra volt jó, hogy még komiszabbul érezzem maga-
 mat. Csapdában, igen, csapdába  esve érzem ma-
 gam, mintha  egy búvárharang belsejében volnék
 háromszáz méterrel a tenger alatt, elrekesztve, kó-
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 tyagosan; a rajtam kívüli világ hirtelen felismerhe-
 tetlen és  szürreális. Zsibbadt vagyok, ugyanakkor
 minden idegszálam lángol.
  - A Jeffersonban? - mondja éppen Marino. -
 Most szívat? Lottóötöse volt, vagy mi van? Nem za-
 varja, hogy a média rá is feni a fogát? Mi az isten
 ütött abba a lányba?
  Folytatom a  csomagolást. Képtelen vagyok vála-
szolni Marino  kérdéseire. Csömöröm van a  kérdé-
sektol.
   - És nem a Jóéknál lóg. Hö - mondja tovább -,
 ez érdekes. Hö. Sose gondoltam, hogy tartós lesz. -
 Hangosan ásít, és eros vonásokkal tagolt, borostás
 arcát  dörgölve  figyeli,  ahogy kosztümöket terítek
 egy székre, hogy eldöntsem, miben járjak be az inté-
 zetbe. Becsületére  legyen mondva, Marino  igyek-
 szik kiegyensúlyozott,  sot figyelmes lenni, mióta a
 kórházból hazajöttem. Számára a tisztességes visel-
 kedés optimális körülmények között is bajos, már-
 pedig a jelenlegi körülmények messze nem optimá-
 lisak. Marino túlfeszített, kialvatlan, csak a koffein
 és a gyorséttermi üres kalóriák hajtják, és nem en-
 gedem, hogy dohányozzon a házamban.  Pusztán
 ido kérdése volt, hogy mikor inog meg önfegyelme,
 és tér vissza nagyszájú, lópokróc önmagához. Tanú-
 ja vagyok az átalakulásnak, és különös módon meg-
 könnyebbüléssel tölt el. Kétségbeesetten vágyom az
 ismeros dolgok után, ha mégoly  kellemetlenek is.
 Marino arról kezd beszélni, amit Lucy tett, miután
 megállt autójával a házam elott, és meglátta Jean-
 Baptiste Chandonne-t és jómagamat a hóban az
 udvaron.
  - Most nem  az, hogy hibáztatom,  amért szét
 akarta loni a  mocsadék  fejét - avat be Marino  a
 helyzetértékelésébe. - De itt jön a képbe a képzett-
 ség. Tökmindegy, ha a nagynénikéd vagy a kölyköd
 is benne van,  azt kell csinálnod, amire kiképeztek,
 márpedig Lucy nem azt csinálta. Rohadtul nem. O
 azt csinálta, hogy kijött belole az állat.
  - Láttam én már néhányszor magából is kijönni
 az állatot - emlékeztetem.
  - Hát, speciel szerintem nem kellett volna a mély
vízbe dobni azzal a  fedett  ügynöki  melóval  Mia-
miban. - Lucy a miami bevetési központ állomá-
nyában van, de most a szabadságát tölti, egyéb okok
mellett ez hozta ide. - Idonként az ember túl közel
kerül a rosszfiúkhoz, és azonosulni kezd velük.
   Lucy „ölj" üzemmódban van, doki. Rákapott a lö-
   völdözésre.
    - Ez nem fair. - Észreveszem, hogy túl sok cipot
   pakoltam be. - Árulja már el, hogy maga mitévo lett
   volna, ha Lucy helyett maga ér elsoként  a házam-
   hoz. - Abbahagyom, amit csinálok, és ránézek.
    - Legalább  rászánok  egy tizedmásodpercet  a
   helyzet felmérésére, mielott a faszikám fejéhez tar-
   tom a pisztolyt. Az istenit. A fickó annyira  kész volt,
   azt se látta, mit csinál. Üvöltött, mint a sakál, mert-
  hogy maga a szemébe borította azt a szar vegyszert.
  Ekkorra fegyvertelen is volt. Nem bírt kárt tenni
  senkiben.  Ez  helybol egyértelmu volt. Meg  az is,
  hogy maga is megsérült. Úgyhogy ha rajtam áll, én
  telefonáltam volna a mentokért, Lucynak viszont
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  eszébe se jutott. Kiszámíthatatlan az a lány, doki. És
  nem akartam, hogy a házban legyen, amíg a zsaruk
  nem végeznek. Ezért hallgattuk ki a rendorségen,
  vettük fel  a tanúvallomását egy semleges helyen.
  Hogy lenyugodjon.
   - Nálam a kihallgatószoba  valahogy nem számít
  semleges helynek - felelem.
   - Hát, a ház, ahol majdnem megnyuvasztották az
 ember Kay nénijét, meg pláne nem az.
   Nem vitázom vele, de hanghordozását gúny mér-
 gezi. Kezd ellenemre lenni.
   - Lényeg a lényeg, baromi rossz érzésem  van,
 hogy Lucy egyedül gubbaszt abban a szállodában -
 teszi hozzá Marino megint az arcát dörgölve, és tel-
 jesen mindegy,  hogyan fejtegeti az ellenkezojét, mit
 gondol Lucy világáról, bármit megtenne az unoka-
 húgomért.  Lucy tízéves volt,  amikor eloször talál-
 koztak,  és Marino megismertette a benzinfaló te-
 repjáró szörnyetegekkel, a fegyverekkel és az összes
 úgynevezett férfiszórakozással, melyeket most oly-
annyira  sérelmez Lucy életében. - Lehet, be is né-
zek a kis szaroshoz, ha magát letettem Annánál.
  Nem mintha a jelek szerint bárkit érdekelnének a
  megérzéseim - ugrik vissza néhány gondolattal ko-
  rábbra. - Lásd JayTalley. Persze semmi közöm hoz-
  zá. Az az önzo barom.
   - Egész  ido alatt ott várt a kórházban - védem
  meg Jayt újfent, elhárítva Marino leplezetlen félté-
  kenységét.  Jay az ADTI összekötoje az Interpolnál.
  Nem ismerem túl jól, de négy napja ágyba bújtam
  vele Párizsban. - Pedig tizenhárom-tizennégy órát
  ott voltam  - folytatom. Marino a szemét forgatja. -
  Ezt nem nevezném önzonek.
   - Jézus! - fakad ki Marino. - Ezt a tündérmesét
  hol hallotta? -Tekintete lángol a sértettségtol. Azóta
  gyulöli Jayt, hogy legeloször meglátta Franciaország-
  ban. - Ezt  nem hiszem el. Hagyja, hogy maga azt
  higgye, egész ido alatt ott volt a kórházban? Nem is
 várt magára! Ez üres duma. Bevitte magát a rohadt
 fehér paripáján, és egybol visszajött ide. Aztán bete-
 lefonált, hogy megtudja, mikor engedik el, és vissza-
 sunnyogott  a kórházba, hogy elhozza.
  -  Ami tökéletesen értheto. -  Nem mutatom csa-
 lódottságomat. - Mi értelme ott ülni ölbe tett kéz-
 zel.  És Jay soha nem mondta, hogy egész  ido  alatt
 ott volt. Csak én feltételeztem.
  -  Aha, és miért? Mert az ürge hagyta, hogy felté-
 telezze. Valaki hagyja, hogy olyasmit gondoljon, ami
 nem igaz, és magát nem is zavarja? Nálam ezt úgy
 hívják, jellemhiba. Más néven:  hazudik a pasas...
 Mi van? - Hirtelen hangnemet vált. Valaki áll az aj-
 tóban.
  Egyenruhás  rendorno lép a hálószobámba, kitu-
 zojén az M.  I.  Calloway név olvasható. - Elnézést -
 szólítja meg  rögtön Marinót. - Kapitány. Nem tud-
 tam, hogy itt van hátul.
  - Hát most már tudja. - Marino sötéten ránéz.
  - Scarpetta  doktorno? - A rendorno hosszúkás
metszésu szeme pingponglabdaként ugrál  Marino
   és köztem. - Meg kell kérdeznem a befottesüveggel
   kapcsolatban. Hol volt az üveg a vegyszerrel, a for-
   mulinnal...
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     - Formalin - javítom ki halkan.
     - Helyes - mondja. - Pontosan, mármint ponto-
   san hol volt az üveg, amikor maga felkapta?
     Marino marad az ágyon, mintha világéletében az
   ágyam végén tanyázott volna. Tapogatózni kezd a
   cigarettája után.
    - A kávézóasztalon a nappaliban - felelem Callo-
  waynek. - Már mindenkinek elmondtam.
    - Igen, hölgyem, de a kávézóasztalon hol? Ez egy
  elég nagy kávézóasztal. Igazán sajnálom, hogy ilyes-
  mivel zaklatom, de szeretnénk rekonstruálni, ho-
  gyan történt ez az egész, mert késobb csak nehe-
  zebb lesz visszaemlékezni rá.
   Marino lassan kiráz egy Lucky Strike-ot a  cso-
  magból. - Calloway? - Rá sem néz közben. - Mióta
  is nyomozó maga? Nem igazán emlékszem magára
  az  „A" csoportból. - Marino vezeti a richmondi
  rendorkapitányság „A" csoportként ismert, életelle-
  nes bunügyekkel foglalkozó osztályát.
   - Csak nem vagyunk biztosak  benne, hogy hol
 volt az üveg, kapitány. - Calloway arca lángol.
   A rendorök valószínuleg feltételezték, hogy ha egy
 no jön vissza, hogy kikérdezzen, az kevésbé lesz to-
 lakodó, mintha egy férfi. Kollégái valószínuleg ezért
 küldték Callowayt, vagy esetleg egyszeruen azért
 kapta a megbízást, mert  senki más nem akart ten-
 gelyt akasztani velem.
  -  Ha besétál a nappaliba, és megáll a kávézóasz-
 tallal szemben, az asztal közelebbi, jobb  sarka az -
 mondom a nonek. Akárhányszor keresztülmentem
 már ezen. Semmi sem világos. A történtek egyetlen
homályos folttá, valószerutlen valóságmaszattá foly-
tak össze.
    - És ez hozzávetoleg az a hely, ahol maga is állt,
  amikor ráöntötte a vegyszert a  férfira? - kérdezi
  Calloway.
    - Nem. Én a kanapé túloldalán voltam. Az üveg
  tolóajtó közelében. Üldözobe vett, és ott kötöttem
  ki - magyarázom.
    - Utána pedig egyenest kiszaladt  a házból...? -
  Calloway átfirkálja, amit éppen leírt a kis jegyzet-
  tömbjére.
   - Az ebédlon keresztül  - vágok közbe. - Ahol a
  pisztolyom volt. Még korábban az ebédloasztalra
  tettem a pisztolyomat. Nem a legjobb hely, elisme-
  rem. - Gondolataim elkószálnak. Olyan érzésem
  van, mintha többórás idoeltolódás gyötörne. - Rá-
  csaptam a pánikgombra, és kirohantam a bejárati
  ajtón. A pisztolyommal, a Glockkal a kezemben. De
  elcsúsztam a jégen, és  eltörtem a könyököm. Fél
 kézzel nem bírtam hátrahúzni a pisztolyon a szánt.
   Calloway ezt is leírja. Történetem fáradt és követ-
 kezetesen egyforma. Ha még egyszer el kell monda-
 nom, lehet, hogy elveszítem a  józan eszem, márpe-
 dig ilyet még nem látott tolem rendor, mióta világ a
 világ.
  - Nem is sütötte el a fegyvert? - Calloway felpil-
 lant rám, megnedvesíti az ajkát.
  - Nem tudtam csore tölteni.
  - Nem is próbálta elsütni?
  - Fogalmam sincs, mit ért azon, hogy próbálni.
 Nem tudtam csore tölteni.
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  - De  megpróbálta?
  - Jeltolmácsot hívjunk, vagy mi a túró? - fakad ki
 Marino. Vészjósló tekintete, ahogy M. I. Callowayre
 bámul, a lézerirányzék kis piros pöttyére emlékeztet
 a célszemélyen, amit aztán a golyó követ. - A pisz-
 toly nem volt csore töltve, és a doki nem sütötte el,
vette? - ismétli Marino lassan és durván. - Hány lo-
szer fér a tárba? - Ez nekem szól. - Tizennyolc? Ez
    egy Glock Seventeen modell, tizennyolc skuló a tár-
    ban, egy a töltényurben, stimmt?
     - Nem tudom - mondom Marinónak. - Valószí-
    nuleg nem tizennyolc, biztos, hogy nem. Annyit na-
    gyon nehéz betárazni, olyan kemény a rugó, a rugó
    a tárban.
     - Oké, oké. Emlékszik, mikor lott utoljára azzal a
   pisztollyal? - kérdezi Marino.
     - Amikor  utoljára  a lotéren  voltam. Minimum
   pár hónapja.
     - Maga mindig megtakarítja a stukkert lövészet
   után, igaz-e, doki. - Ez állítás, nem kérdés. Marino
   ismeri a szokásaimat, mit milyen rutin szerint csi-
   nálok.
    - Igen. - Hunyorogva állok a  hálószobám köze-
  pén. Fáj a fejem, és a fény bántja a szememet.
    - Calloway,  megnézte  a pisztolyt?  Úgy értem,
  megvizsgálta, nem? - Marino megint bekapcsolja a
  lézerirányzékot. - Akkor mit veri itt a tamtamot? -
  Rálegyint a nore, mint valami ostoba  libára. - Ki
  vele, mit talált.
    Calloway tétovázik. Érzékelem, hogy nem akar
  kiadni információt a jelenlétemben. Marino kérdé-
  se kicsapódásra  kész nedvességként függ a levego-
  ben. Kiválasztok két szoknyát, egy tengerkéket, egy
  szürkét, és a székre terítem oket.
   - A tárban tizennégy loszer van - mondja Callo-
 way Marinónak katonás robothangon. - A töltény-
 urben nem volt loszer. A fegyvert nem töltötték cso-
 re. És tisztának tunik.
  - Hát,  hát. Szóval nem  töltötték csore,  és nem
 lottek vele. És sötét, viharos éjszaka volt, és három in-
 dián üldögélt a tábortuznél. Körözünk még egy dara-
 big vagy esetleg mehetünk tovább, a rosseb a fejébe!
- Marino  izzad, hevületétol felcsap  a testszaga.
  - Nézze, semmi  újat  nem tudok  hozzátenni  -
mondom, hirtelen a sírás küszöbén, és fázom és re-
  megek és Chandonne borzalmas buzét érzem me-
  gint.
   - És miért volt az az üveg az otthonában? És
  pontosan mi volt benne? Valami hullaházban hasz-
  nálatos anyag, ugye? - Calloway úgy helyezkedik,
  hogy Marino kiessen a látóterébol.
   - Formalin. A formaldehid tízszázalékos vizes ol-
  data, más néven formalin - mondom. - És igen, a
  hullaházban használjuk, szövetek,  szervmetszetek
  tartósítására. Ez esetben egy kimetszett bordarabé-
  hoz.
   Maró hatású vegyszert fröccsentettem egy másik
  ember szemébe. Megnyomorítottam Jean-Baptiste
  Chandonne-t. Lehet, hogy örökre elvettem a szeme
  világát. Elképzelem,  ahogy ágyához szíjazva fekszik
  a Virginiai Orvosi Egyetem klinikájának kilencedik
  emeleti börtönkórházi részlegén. Megmentettem a
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 tulajdon életem, és nem érzek semmi elégedettsé-
 get. Csak azt érzem, hogy nekem befellegzett.
   -  Szóval emberi testszövet volt a házában. Egy
 darab bor. Egy tetoválás. A kikötoi  azonosítatlan
 holttestbol? Amelyik  a teherkonténerbol került elo?
 - Calloway hangja, a golyóstolláé, az áthajtott jegy-
 zetlapoké, a riportereket juttatja eszembe. - Ne ve-
 gye tájékozatlanságnak, de miért tart valaki ilyesmit
 a házában?
  Elmagyarázom, mennyire meggyult a bajunk a ki-
 kötoi holttest személyazonosságának meghatározá-
 sával. Semmink nem volt a  tetováláson kívül, de
 tényleg, és múlt héten átautóztam Petersburgba, és
 megmutattam egy tapasztalt  tetoválómuvésznek  a
 hulla borébol kimetszett tetoválást. Utána egyene-
 sen hazajöttem, ezért volt a tetoválás a formalinos
 üveggel együtt a házamban tegnap este. - Rendesen
nem hoznék haza ilyesmit - teszem hozzá.
  - Egy hétig a  házában tartotta a bordarabot? -
kérdezi Calloway hitetlen arckifejezéssel.
    - Zajlottak az események. Kim Luongot meggyil-
  kolták. Az unokahúgom majdnem ottmaradt egy lö-
  völdözésben Miamiban. Engem  átrángattak Fran-
  ciaországba, Lyonba.  Látni akart az Interpol, be-
  szélni akartak velem a  hét norol, akiket valószínuleg
  meggyilkolt Párizsban, mármint Chandonne, illetve
  a feltevésükrol, hogy a konténerben talált férfiholt-
  test valószínuleg Thomas Chandonne, a testvére, a
  gyilkos testvére, mindketten a Chandonne családi
  bunszövetkezet fiai, melyet a fél világ bunüldözoi az
  idok kezdetétol fogva  próbálnak megbuktatni. Az-
  után meggyilkolták Diane Bray helyettes  rendorfo-
  nököt. Vissza kellett volna vinnem a tetoválást a hul-
  laházba? - Lüktet a fejem. - Igen, bizonyosan. De
  annyifelé  kellett figyelnem. Egyszeruen  elfelejtet-
  tem. - Kis híján felcsattanok.
   - Egyszeruen elfelejtette - ismétli meg Calloway.
 Marino mind dühödtebben figyel, hagyná is kollé-
 ganojét, hogy elvégezze a munkáját, utálja is ugyan-
 akkor. - Scarpetta doktorno, más testrészek is van-
 nak a házában? - kérdezi végül  Calloway.
   Nyilalló fájdalom hatol a jobb szemembe. Migré-
 nem lesz.
  - Ez meg milyen elcseszett kérdés? - Marino még
 egy decibellel följebb srófolja a hangját.
  - Csak nem akarom,  hogy belegyalogoljunk még
 valami  másba,  mint, mondjuk, testfolyadék vagy
 egyéb vegyszerek...
  - Nem, nem.  - A fejemet rázom, és a takarosan
 összehajtogatott nadrágok és  pólóingek  halmára
 összpontosítok. - Csak metszetek.
  - Metszetek?
  - A hisztológiához - magyarázom ködösen.
  - A mihez?
  - Calloway, vége a musornak. - Marino felkel az
ágyról, szavai kopognak,  mint az árvero kalapács.
  - Csak biztosra akarok menni, hogy nem kell más
veszélytol  tartanunk - mondja Calloway, és tüzelo
arca meg a fény a szemében rácáfolnak alázatossá-
gára. Utálja Marinót. Sokan vannak ezzel így.
  - Az egyetlen veszély, amitol tartania  kell, itt áll
az orra elott -  förmed rá Marino. - Mi lenne, ha
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hagyna a dokinak egy kis magánéletet, és nem zar-
gatná ilyen süket kérdésekkel?
  Calloway jelentéktelen külseju,  áll  nélküli no, a
csípoje széles, válla keskeny, teste megfeszül a düh-
tol és a sértettségtol. Sarkon fordul és kimasírozik a
hálószobámból, a folyosói  perzsaszonyeg felfogja
léptei zaját.
  - Minek nézi ez magát? Trófeagyujtonek vagy
mi? - pufog Marino. - Hogy szuveníreket hord ha-
za, mint az a gyökér Jeffrey Dahmer? Jézusom.
  - Nem bírom ezt tovább. -Tökéletesen összehaj-
togatott pólókat gyömöszölök a papírszatyorba.
  - Pedig muszáj lesz,  doki. Ma már viszont nem
kell tovább bírnia. - Marino elnyutten visszazöttyen
az ágyam végére.
  - Tartsa tolem  távol  a nyomozóit - figyelmezte-
tem. - Nem akarom, hogy még egy zsaru a képem-
be másszon. Nem én vagyok az, aki rosszat csinált.
  - Ha még lesz valami, azt majd rajtam keresztül
intézhetik.  Én vezetem a nyomozást, ha az ilyen
Calloway-féléknek még nem jutott is el  az agyáig.
Viszont nem is én vagyok az, akitol tartania kell, do-
ki. Sorszámot kell váltatni velük, mint a patikában,
annyian vannak, akik feltétlenül beszélni akarnak
magával.
  Nadrágokat halmozok a pólókra, aztán megfordí-
tom a sorrendet, a pólókat teszem felülre, hogy ne
gyurodjenek.
  - Persze közel se annyian, mint akik vele akarnak
elbeszélgetni.  -  Chandonne-ra gondol. - Az a  sok
   profilos meg igazságügyi pszihomókus, plusz a mé-
   dia és hasonló gennygócok - sorolja.
    Abbahagyom a csomagolást. Eszem ágában sincs
   fehérnemut  szortírozni Marino figyelo  tekintete
   alatt. Nem vagyok hajlandó intim holmik közt válo-
   gatni úgy, hogy <> tanúja mindennek. - Egyedül kell
   maradnom pár percre - mondom neki.
    Rám mered, a szeme vörös, arca színe a testes bo-
   ré. Vörös még a kopaszodó feje búbja is, és rendet-
   lennek tunik farmernadrágjában és pólójában, hasa
   egy mindenórás  kismamáé, a Red Wing bakancsa
  ormótlanul nagy és piszkos. Látom rajta, hogy jár
  az agya. Nem akar  egyedül  hagyni, és láthatólag
  olyan szempontokat mérlegel, melyeket nem fog ve-
  lem megosztani.  Paranoid  gondolat fekete füstfel-
  hoje bondorodik elo az agyamban. Marino nem bí-
  zik bennem. Valószínuleg azt hiszi, szuicid gondola-
  tokat forgatok a fejemben.
   - Marino, kérem. Nem állhatna meg az ajtó elott,
  hogy távol tartson mindenkit, amíg nem végzek ide-
  bent? Kimehetne  a kocsimhoz, és  behozhatná a
  helyszínelo táskámat a csomagtartóból. Nálam kell
  lennie... ha esethez hívnak. Kint van a kulcs a kony-
 haszekrény jobb felso fiókjában, ahol az összes kul-
 csot tartom. Kérem. És szükségem van a kocsimra
 is, mellesleg. Azt hiszem, inkább elviszem a kocsi-
 mat, a helyszínelo táskát benne is hagyhatja. - Ör-
 vényt vet a zavarodottság.
   Tétovázik. - A kocsiját nem viheti el.
   - A  jó életbe! - Kifakadok. - Ne  mondja már,
 hogy a kocsimat is át kell vizsgálniuk. Kész elmebaj.
  - Nézze. Amikor tegnap este eloször megszólalt a
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 riasztója, azért  volt, mert valaki megpróbált beha-
 tolni a  garázsába.
  - Mi az, hogy valaki? - vágok vissza, miközben
migrénes fájdalom perzseli halántékom és homá-
lyosítja el a látásomat. - Pontosan tudjuk, hogy ki.
Azért feszítette fel a garázsajtómat, mert azt akarta,
hogy a riasztó megszólaljon. Azt akarta, hogy kijöj-
jön a rendorség. Hogy aztán ne hasson furcsának,
ha késobb visszajönnek, merthogy állítólag a szom-
szédok láttak valakit a házam körül ólálkodni.
  Jean-Baptiste Chandonne volt az, aki visszajött. O
adta ki magát rendornek. Még mindig nem hiszem
el, hogy bedoltem neki.
  - Még nincs meg az összes válasz - feleli Marino.
  - Vajon miért érzem folyton, hogy nem hisz ne-
kem?
  - Átmegy Annához, ott majd kialussza magát.
  - Hozzá se ért a kocsimhoz - szögezem le. - Be
se tette a lábát a garázsomba. Nem akarom, hogy a
kocsimat taperolják. El akarom vinni ma este. Hagy-
ja csak a csomagtartóban a helyszínelo táskát.
  - Ma este nem.
  Marino kisétál, és becsukja maga mögött az ajtót.
Majd' megveszek egy italért, hogy hatástalanítsam
központi idegrendszerem elektromos kisüléseit, de
mit tegyek? Sétáljak oda a bárszekrényhez, és közöl-
jem a rendorökkel, hogy kotródjanak az utamból,
mert nem férek  hozzá a skót whiskyhez? Nem érde-
kel, hogy az alkohol valószínuleg nem segítene a fej-
fájásomon. Olyan nyomorultul érzem magam a bo-
römben, hogy pillanatnyilag  az sem érdekel, mi jó
nekem és mi nem. A fürdoszobában újabb fiókokat
túrok fel, és kiejtek néhány rúzst a padlóra. Ide-oda
gurigáznak a vécé és a fürdokád között. Ingatagon
lehajolok, hogy  összeszedjem oket, sután nyújtoga-
tom jobb karomat, a helyzet külön nehéz, merthogy
balkezes  vagyok.  Egy pillanatra megállok,  szem-
ügyre veszem a piperepolcon sorakozó parfümö-
ket, és gyengéden kezembe veszem az Hermés 24
Faubourg kis aranysárga fémpalackját. Huvösnek
hat a tenyeremben. Orromhoz emelem a fúvókát, és
a fuszeres, vágykelto illattól, melyet Benton annyira
    szeretett, könnybe lábad a szemem, és úgy érzem, a
    szívem mindjárt végzetesen eltéveszti  a  ritmust.
    Több mint egy éve nem használtam a parfümöt,
    egyetlenegyszer sem, mióta Bentont meggyilkolták.
    Most engem is meggyilkoltak, mondom Bentonnak
    lükteto agyamban. És még mindig itt vagyok, Ben-
    ton, még mindig itt vagyok. Te az FBI profilalkotó
    szakembere voltál, az emberszörnyek lelkének szak-
    avatott boncmestere, értetted és megjósoltad visel-
    kedésüket. Te láttad volna, mi jön, igaz? Te megjó-
   soltad és megelozted volna. Miért is nem voltál itt,
   Benton? Semmi bajom nem volna, ha akkor itt vagy.
    Ráébredek, hogy  valaki kopogtat a  hálószobaaj-
   tón. - Pillanat - kiáltok ki, megköszörülöm a torko-
   mat, a szemem törölgetem. Hideg vizet lötykölök az
   arcomra, és begyömöszölöm az Hermés parfümöt a
   papírszatyorba.  Marinóra számítva az ajtóhoz lé-
   pek. Helyette Jay Talley sétál be kommandósruhá-
   ban, sötét szépségét baljóslatúvá teszi az egynapos
  borosta. Talley a legvonzóbb férfiak egyike, akikkel
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  találkoztam, a teste tökéletesen kidolgozott, az érzé-
  kiség úgy árad a pórusaiból, mint a pézsma.
    -  Gondoltam, benézek rád, mielott felkerekedsz.
  - Tekintete megperzseli  az enyémet. Szeme úgy ta-
  pogat és kutakodik rajtam, ahogy négy nappal ez-
  elott a keze és ajka tette.
   - Mit mondhatnék? - Beengedem a hálószobám-
 ba, és hirtelen tudatosul bennem, milyen állapot-
 ban vagyok. Nem akarom, hogy így lásson. - El kell
 hagynom a saját házamat. Mindjárt karácsony. Fáj
 a karom. Fáj a fejem. Egyébként kutya bajom.
   - Majd én átviszlek Zenner doktornohöz. Szeret-
 ném,  Kay.
  Halványan átfut a fejemen, hogy tudja, hol töltöm
 az éjszakát. Marino megígérte, hogy titokban tartja
 a hollétemet. Jay becsukja az ajtót, és megfogja a ke-
zem, és csak az jár a fejemben, hogy nem várt rám a
 kórházban, most meg biztos másvalahová akar el-
 vinni.
    - Engedd, hogy segítsek túljutni ezen. Fontos
 vagy nekem - mondja.
   - Tegnap este nem úgy tunt,  hogy bárkinek is
 fontos vagyok - felelem, és eszembe jut, hogy ami-
 kor hazahozott a kórházból, és megköszöntem neki,
 hogy megvárt, hogy ott volt velem, még csak célzást
 sem tett rá, hogy nem is volt ott. - Kint nyüzsögtök,
 meg a sok NBCS-s, az a rohadék meg egyenest oda-
 sétál az ajtómhoz - mondom tovább a magamét. -
 Átrepülsz Párizsból, hogy az istenverte Nemzetközi
 Bevetési Csoport  élén levadásszátok a fickót, és
 mekkora pofára esés. Mint egy rossz filmben - a sok
 nagyfiú a felszerelésével meg  a gépkarabélyával, a
 szörny meg simán odasétál a házamhoz.
  Jay tekintete  úgy vándorol testtájaimon, mintha
 pihenohelyek volnának, melyeket jogában áll újra
 felkeresni. Megdöbbent és taszít, hogy még ilyenkor
 is képes a testemre gondolni. Párizsban azt hittem,
 bele fogok szeretni. Ahogy most itt állok vele a háló-
 szobámban, és  ot egyértelmuen csak az foglalkoz-
 tatja, hogy mi van a régi laborköpenyem alatt, meg-
 állapítom, hogy a legkevésbé sem vagyok szerelmes
 belé.
  - Csak ki vagy borulva. Atyaisten, miért is ne vol-
 nál? Aggódom  érted. Itt vagyok  veled. - Próbál
 megérinteni, elhúzódom.
  - Egyetlen délután volt csak. - Ezt már mondtam
 neki korábban,  de most komolyan is gondolom. -
 Néhány óra. Egy futó kaland, Jay.
  - Egy tévedés? - A hangját sértettség élezi. Sze-
 mében sötét düh villan.
  - Ne akarj egyetlen délutánból egy egész életet,
valami állandó jelentésut tupírozni. Nem megy. Saj-
nálom. Az  isten szerelmére. - Méltatlankodásom
felcsap. - Ne akarj tolem semmit ebben a pillanat-
   ban. - Ép karommal  gesztikulálva ellépek  tole. -
   Mit csinálsz? Mi a fészkes fenét csinálsz?
    Fölemelt kézzel, fejét lógatva védekezik ütéseim
   ellen, elismeri, hogy hibázott. Nem esküdnék meg
   rá, hogy oszinte. - Nem tudom, mit csinálok. Osto-
   bán viselkedem, azt -  szólal meg. - Nem akartam
   én akarni semmit. Ostoba vagyok,  ostoba, amiért
  úgy érzek irántad, ahogy. Ne  neheztelj  rám ezért.
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  Kérlek. - Izzó pillantást vet rám, és kinyitja az ajtót.
  - Én itt vagyok neked, Kay. Je t'aime. - Rájövök,
  hogy Jay úgy tud elbúcsúzni,  hogy  olyan érzésem
  támad, mintha sosem  látnám többé. Atavisztikus
  rémület járja át lelkem legmélyét, de leküzdöm a kí-
  sértést, hogy utánakiáltsak, hogy  mentegetozzem,
  hogy találkozót ígérjek neki. Lehunyom a szemem,
  megdörgölöm a halántékom, és az ágy lábának tá-
  maszkodom. Azt mondom magamnak, hogy pilla-
  natnyilag nem tudom, mit csinálok, és nem is  volna
  szabad csinálnom semmit.
   Marino kint áll a folyosón, meggyújtatlan cigaret-
  ta van a szája sarkába csíptetve, és érzem, hogy ol-
 vasni próbál az  érzéseimben, illetve szeretné kitalál-
 ni, hogy mi történhetett, míg Jay és én zárt ajtó mö-
 gött voltunk a hálószobámban. Tekintetem elidozik
 az üres folyosón, félig remélve,  félig rettegve,  hogy
 Jay mindjárt feltunik  újra. Marino megragadja  a
 táskáimat, és a rendorök  elhallgatnak a közeledtem-
 re. Igyekeznek felém se nézni, miközben  térülnek-
 fordulnak a nappalimban, szolgálati derékövek nyi-
 szognak, eszközök kattognak. Egy nyomozó fényké-
 peket készít a kávézóasztalról, a vaku szemkáprázta-
 tó fehéren pukkog. Valaki más videofelvételt készít,
 egy helyszínelo technikus pedig beüzemel egy Luma-
 Lite nevu analitikai kvarclámpát a szabad  szemmel
 nem látható ujjlenyomatok, testfolyadékok és kábí-
 tószer-maradványok  kimutatásához. Az intézet is
rendelkezik  egy  Luma-Lite-tal,  amit  rutinszeruen
használok a holttestek vizsgálatakor kint a helyszí-
nen és a hullaházban egyaránt. Luma-Lite-ot látni a
saját házamban: leírhatatlan érzés.
  A bútorokon és  falakon ujjlenyomat-rögzíto por
sötét szutyka, a színpompás perzsaszonyeget felhaj-
tották az antik francia tölgypadlóról. Az egyik asztali
lámpa kihúzva a földön. A kanapén kráterek jelzik
a párnák helyét, a  levego olajos és savanykás szagú
a formalintól.  A nappali mellett, a bejárati  ajtóhoz
közel van az ebédlo, és a nyitott ajtón át barna papír-
zacskó látványa fogad, a  zacskó sárga „bunjel" ra-
gasztószalaggal lezárva, keltezve, szignálva és tarta-
lommegjelöléssel ellátva. Ruházat, Scarpetta. A nad-
rág, pulóver, zokni, cipo, melltartó és bugyi van ben-
ne, amit tegnap este viseltem, ruhák, melyeket  még
a kórházban vettek el tolem. A zacskó és más bunje-
lek, elemlámpák és felszerelések úgy hevernek  ked-
venc piros jarrahfa ebédloasztalomon, mint valami
munkapadon.  A rendorök a székekre aggatták ka-
bátjaikat,  és nedves, koszos lábnyomok éktelenked-
nek mindenütt. Száraz a szám, roskadozom a szé-
gyentol és a dühtol.
  - Hé, Marino! - vakkant az egyik rendor. - Righ-
ter telefonált.
  Buford  Righter a város nemzetközösségi ügyésze.
Jayt keresve körbepillantok. Nem látni sehol.
  - Mondja meg neki, hogy tépjen számot, és vár-
jon a sorára. - Marino ragaszkodik sorállós hason-
latához.
  Meggyújtja a cigarettát, én pedig kinyitom a bejá-
rati ajtót, és a hideg levego belemar az arcomba, és
könnyeket fakaszt a szememben. - Elhozta a hely-
színelo  táskámat? - kérdezem tole.
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  - Bent van  a kocsiban. - Ezt lekezeloen mondja,
mint egy férj, akit a neje arra kért, vinné ki neki  a
retiküljét.
  - Miért telefonált Righter? - tudakolom.
    - Rohadt szájtáti népség - dörmögi.
    Marino kisteherautója kinn áll az utcán a házam
  elott, két masszív kereke nyomot vágott havas, össze-
  túrt gyepembe. Buford Righter és én sok ügyön dol-
  goztunk együtt az évek folyamán, és fáj, hogy nem
  közvetlenül tolem kérdezte meg, hogy kijöhet-e a há-
  zamba. Sot ami azt illeti, fel se hívott, hogy megkér-
  dezze, hogy vagyok, és hogy tudassa  velem,  örül,
  hogy élek.
   - Ha engem kérdez, az emberek csak látni akar-
  ják a kéróját - mondja Marino. - Azért jönnek ezek-
  kel a rossz  dumákkal, hogy meg kell nézniük ezt,
  meg meg kell nézniük azt.
   Latyak szivárog a cipombe, ahogy végigóvakodom
  a behajtón.
   - Fogalma sincs, hányan rágják a fülemet, hogy
  meséljek a maga házáról. Mintha Lady Di volna
 vagy mi az isten. Plusz Righter szereti mindenbe be-
 leütni az orrát, nem bírja, ha kihagyják a jóból. Has-
 felmetszo Jack óta nem volt ekkora ügyünk, hogy a
 nehézség essen bele. Righter egyfolytában cseszeget
 bennünket.
  Vakuk lobbannak, kis  híján  elcsúszom a reszke-
 teg, szemkápráztató fehér fényben. Hangosan szit-
 kozódom. A fotósok átjutottak a lakópark orzött be-
 járatán. Hárman rohannak felém folyamatos villó-
 dzás közepette, miközben azon kínlódom, hogy fél
 karral  felkapaszkodjam a kisteherautó magas elso
 ülésére.
  - Hé! - kiált Marino a legközelebbi szabályszego-
 re, egy nore. -Az anyád úristenit! - Feléje kap, hogy
 eltakarja a kamerát, a no alól meg kimegy a lába, és
 elvágódik a síkos úttesten. Fotós felszerelés csattan,
 szóródik szét.
  - Gennyláda! - visítja a no Marino felé. - Genny-
láda!
  - Szálljon be! Szálljon be a kocsiba! - üvölti Ma-
rino felém.
  - A kurva anyádat!
  A szívem légkalapácsként püföli a bordáimat.
  - Be foglak perelni, te genyó zsaru, a kurva anyá-
dat!
  Újabb villanások, én pedig kicsukom a kabátomat
az ajtóval, és ki kell nyitnom és bevágni még egy-
szer, miközben Marino elhelyezi hátul a táskáimat,
és beugrik a volán mögé, a motor rákap és dohog,
mint valami jacht. A fotósno próbál felkászálódni,
nekem pedig eszembe jut, hogy meg kellene gyo-
zodnünk róla, nem sérült-e meg. - Meg kéne néz-
nünk, nem esett-e baja -  szólalok meg. A tekinte-
tem az oldalsó ablakra függesztve.
  - Nézze a halál. - A kisteher kivágódik az utcára,
megfarol és gyorsít.
  - Kik ezek? - Áramlik az adrenalin. Kék foltok
lebegnek a szemem elott.
  - Seggfejek. Kik lennének. - Marino felkapja a
kézi mikrofont. - Kilences egység - jelentkezik be.
  - Kilences egység - érkezik vissza a diszpécser
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hangja.
  - Nincs szükségem rá, hogy fényképeket hozza-
nak le rólam, a házamról... - Fölemelem a hangom.
Testem összes  sejtje kigyúlva tiltakozik ennek az
egésznek az igazságtalansága ellen.
  - Tíz-öt három-húszas egység,  szóljon  neki,
hogy hívjon vissza a mobiltelefonomon. - Marino
a szájához tartja a mikrofont. A három-húszas egy-
ség azonnal visszahívja, a mobiltelefon hatalmas
rovarként rezeg. Marino széthajtja, és beszélni kezd.
- A média valahogy bejutott a lakóparkba. Fotó-
sok. Valahol a Windsor Farmsban letehették a ko-
csit, gyalog bejutottak a kerítésen, a nyílt, füves plac-
con a biztonságiak vityillója mögött. Pár egység néz-
zen szét tilosban parkoló autók után, ha van, elvon-
   tatni. Ha a doki birtokára teszik a patájukat, vegyé-
   tek orizetbe oket. - Marino befejezi a beszélgetést,
   úgy csukja össze a telefont, mint Kirk kapitány, aki
   most adta ki a parancsot az Enterprise-nak a táma-
   dásra.
    Lassítunk az orháznál, Joe kijön elénk. Joe idos
   férfi, aki mindig büszkén  viselte barna Pinkerton-
   egyenruháját, és nagyon kedves, udvarias és elozé-
  keny, mégsem szeretném, hogy a kellemetlenkedok
  távoltartásán kívül másban is rá vagy a kollégáira le-
  gyek utalva. A legkevésbé sem kellene meglepnie,
  hogy Chandonne bejutott  a lakóparkba, vagy hogy
  most a médiának sikerült ugyanez. Joe megereszke-
  dett, ráncos arcán feszengést látni, amikor észreve-
  szi, hogy én is a kocsiban ülök.
   - Hé,  faszikám - reccsen rá Marino a nyitott ab-
  lakon át  -, a fotósok mit keresnek odabent?
   - Micsoda? - Joe azonnal védekezésre vált, össze-
  húzott szemmel bámul  végig a síkos, kihalt utcán,
  ahol a nátriumgoz lámpák  sárga aurákat vetnek az
  oszlop magasában.
   - A doki háza elott. Minimum hárman.
   - Itt nem jöttek át - jelenti ki Joe. Visszabújik az
 orházba,  és felkapja  a telefont.
   Elhajtunk. - Ennyit tudunk tenni, doki - mondja
 Marino, már nekem. - Nyugodtan a homokba dug-
 hatja a fejét, mert  úgyis tele lesz minden a képekkel
 meg az egész kórsággal.
  Az ünnepi készülodés  lázában ragyogó, elbuvölo
 György kori házakat bámulom az ablakon át.
  - Rossz hír, hogy a személyes biztonsági kockáza-
 ta most ment  fel újabb egy kilométerrel. - Marino
 papol nekem,  olyasmit mond, amit úgyis tudok, és
 aminek taglalásához pillanatnyilag nem fuzodik ér-
 dekem. - Merthogy most a fél világ látni fogja a ka-
csalábon forgó vityillóját, és pontosan tudják majd,
hogy hol lakik. Amiben az a gond, és ez az, ami ro-
hadtul aggaszt, hogy az ilyesmi elocsalja a többi mo-
csadékot. Ötletet ad nekik. Elképzelik magát az ál-
dozat szerepében, és azon élvezkednek, mint a segg-
fejek, akik mozizni járnak a tárgyalóterembe a meg-
eroszakolt nok ügyeire.
  Leveszi a gázról  a lábát, és megáll a Canterbury
Road és a West Cary Street keresztezodésénél. Ref-
lektorfény söpör rajtunk végig, ahogy egy sötét színu
szedán bekanyarodik és lassít. Felismerem  Buford
Righter keskeny, enervált arcát, amint egyenest Ma-
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rino kisteherautójára mered. Righter és Marino lete-
kerik az ablakukat.
  - Maga már megy is...? - kezdi mondani Righter,
amikor a tekintete elsiklik Marino mellett, és megle-
petten állapodik meg rajtam. Az a hátborzongató ér-
zésem támad, hogy a legutolsó ember vagyok, akit
látni akar. - Sajnálom, hogy ilyen problémája adó-
dott - mondja Righter  nekem, faramuci módon,
mintha ami éppen történik az életemben, egy szimp-
la probléma, kényelmetlenség, múló kellemetlenség
volna csupán.
  - Ja, letelt a muszak. - Marino szippant a cigaret-
tából, egyáltalán nem segítokész. Már kifejtette, mit
gondol arról, hogy Righter odatolja a képét a há-
zamhoz. A látogatás fölösleges, de még ha Righter
valóban annyira fontosnak tartja is, hogy személye-
sen tekintse meg a helyszínt, miért nem kerített rá
sort korábban, amíg a kórházban voltam?
  Righter összehúzza kabátja nyakrészét, az utca-
lámpák fénye  megcsillan szemüvegén. Biccent, és
odaszól nekem: - Vigyázzon magára. Örülök, hogy
nem esett baja - dönti el, hogy tudomást vesz úgy-
nevezett problémámról.  -  Ez az  egész nagyon ke-
ményen érint mindannyiunkat. - Egy gondolat el-
akad,  mielott verbalizálódhatna. Bármit akart is ez-
után mondani, visszavonatik, töröltetik a jegyzo-
könyvbol. - Majd beszélünk - ígéri Marinónak.
    Ablakok fel, elhajtunk.
    - Adjon egy cigit - mondom Marinónak. - Felté-
  telezem, Righter nem járt a házamnál a napközben
  - mondom aztán.
    - Az a helyzet, hogy igen, járt. Délelott tíz körül.
  - Odakínálja a szuro nélküli Lucky Strike dobozát,
  az öngyújtó lángnyelvet köp, ahogy tüzet ad vele.
    Düh kígyózik végig a zsigereimen, a tarkóm tuz-
  forró, a fejemet feszíto nyomás szinte elviselhetet-
  len. Félelem mozgolódik bennem, mintha egy raga-
  dozó járna fel-alá. Gonoszra veszem  a figurát, be-
  nyomom a szivargyújtót a muszerfalon, barátságta-
  lanul hagyom Marinót, hadd tartsa kinyújtott karral
  az égo Bic öngyújtót. - Kösz, hogy szólt - felelem
  élesen. - Szabad megkérdeznem, ki más mindenki
  járt még a házamban? És hányszor? És meddig ma-
  radtak, és mit fogdostak össze?
   - Hé, nehogy már engem toljon le - figyelmeztet
  Marino.
   Ismerem a hangsúlyt.  Marinónak mindjárt elfogy
 személyem  és zurös helyzetem  iránti türelme. Ha-
 marosan összeütközünk, mint két idojárási front, és
 én ezt nem akarom. A legkevésbé sincs szükségem
 rá, hogy éppen most háborúzzunk Marinóval. Az
 élénk narancssárga  gyuruvonalakhoz érintem a ci-
 garetta hegyét, és leszívom a füstöt. Beleszédülök,
 akkorát üt a tiszta dohány. Percekig törékeny csend-
 ben autózunk, és amikor végre megszólalok, zsib-
 badt a hangom, lázas agyamon fénylo máz, mint az
 utcákon, a depresszió súlyos fájdalomként terjesz-
 kedik a bordáim mentén. - Tudom, hogy csak azt
 teszi, amit tennie kell. Értékelem - eroltetem ki ma-
 gamból a szavakat. - Még ha nem látszik is rajtam.
  - Nem kell magyarázkodnia. - Beleszív a cigaret-
 tába, mindketten füstgomolyt fújunk félig letekert
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 ablakunk felé. - Pontosan tudom, mit  érez - teszi
hozzá.
  - Kizárt dolog. - Epeként tolul torkomba a sér-
tettség. - Én magam sem tudom.
  - Sokkal többet megértek, mint amennyit maga
kinéz belolem - mondja Marino. - Majd meglátja,
doki. Per pillanat szart se lát, és én mondom magá-
nak, a következo napokban, hetekben nem is fog.
Ez így muködik. Az igazi gebasz még csak eztán üt
be. El nem mondhatom, hányszor, de hányszor lát-
tam, mi történik emberekkel, amikor az áldozat sze-
repébe kerülnek.
  Errol meg végképp nem akarok hallani egy szót
sem.
  - Rohadt nagy szerencse, hogy éppen oda megy,
ahová - mondja Marino. - Pont, amit az orvos ren-
delt, nem is egy szempontból.
  - Nem azért szállok meg Annánál, mert ez az,
amit az orvos rendelt - horkanok fel. -Azért szállok
meg nála, mert a barátnom.
  - Nézze, maga áldozat, és ezt fel kell dolgoznia,
és ahhoz, hogy feldolgozza, segítségre lesz szüksége.
Baromira nem számít, hogy plusz  még orvos-jo-
gász-indián nagyfonök is. - Marino nem hajlandó
befogni  a száját, részben mert összetuzést keres.
Célpontot akar ingerültségének. Látom, mi jön, és
düh  kúszik fel a nyakamon, és melegíti a hajam tö-
vét. - Az áldozattá válás kiegyenlíti az embereket -
filozofál tovább Marino,  a nemzetközi szaktekin-
tély.
  Lassan, tagoltan mondom: - Nem vagyok áldo-
zat. - A hangom a széleken lángnyelvként reszket. -
Egy  dolog, hogy valaki áldozatszerepbe kerül,  és
megint más, hogy valaki áldozat. Nem rajtam fogják
szemléltetni a személyiségzavar különbözo formáit.
-A hangom perzsel. - Nem lettem az, amit csinálni
akart belolem - persze Chandonne-ra gondolok -,
még ha véghezviszi is, amit akart, akkor se lennék
az, amit belém akart látni. Csak halott lennék. Nem
  átváltozott. Nem valami annál kevesebb, ami most
  vagyok. Csak halott.
    Érzem, hogy Marino hátrahoköl sötét, harsány te-
  rében a hatalmas, férfias autó másik oldalán. Nem
  érti, mire gondolok, hogyan érzek, valószínuleg so-
  ha nem is fogja megérteni. Úgy reagál, mintha arcul
  ütöttem vagy beletérdeltem volna a lágyékába.
    - Én a realitást  mondom. - Visszavág. - Egyi-
  künknek muszáj.
    - Az a realitás, hogy élek.
    - Ja. Kész csoda, a rohadt életbe.
    - Tudnom kellett volna, hogy ezt fogja csinálni. -
  A hangom halkra és hidegre vált. - Annyira megjó-
  solható. Az emberek a zsákmányállatot hibáztatják,
  nem a ragadozót, a sebesültet kritizálják a rohadék
  helyett, aki a sérülést okozta. - Reszketek a sötét-
  ben. - A fene essen magába. A fene essen magába,
  Marino.
   - Még mindig nem hiszem el, hogy ajtót nyitott
  neki! - kiabálja. Tehetetlennek érzi magát a velem
  történtek miatt.
  - És maguk hol voltak? - Újfent emlékeztetem a
 kellemetlen  tényre.  - Jólesett  volna, ha  legalább
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 egy-ketten szemmel tartották volna az ingatlanomat
 maguk közül.  Ha  már annyira  aggódtak,  hogy
 Chandonne esetleg rám pályázik.
  - Beszéltünk  telefonon,  emlékszik?  - Másfelol
 próbálkozik. - Azt mondta,  jól van. Én  mondtam,
 hogy maradjon veszteg, mert megtaláltuk a mocsa-
 dék búvóhelyét, és tudjuk, hogy valahol  kint szam-
 bázik, nyilván egy újabb not  keres, akit összeharap-
 dálhat, és akibol a szart is kiverheti. És mit tesz erre
 maga, dr. Kay Bunüldözés  Scarpetta?  Kinyitja  a
 kurva ajtót, amikor valaki kopog! Éjfélkor, a kurva
 életbe!
  Azt hittem, az a valaki rendor. Azt mondta, hogy
rendorség.
 - Miért? - Marino már üvölt, és úgy püföli a kor-
mánykereket, mint  valami hisztis  gyerek. -  He?
Miért? Az istenit, mondja már el!
 Napok óta tudtuk, hogy ki a gyilkos, hogy a testi-
lelki szörnyszülött Chandonne fiú az. Tudtuk, hogy
francia, és hogy bunbanda családja hol lakik Párizs-
ban. Az ajtóm elott álló személynek a legcsekélyebb
francia akcentusa sem volt.
 Rendorség.
 Nem hívtam a rendorséget.
 Asszonyom, kaptunk  egy  hívást, hogy gyanús sze-
mélyt láttak ogyelegni a háza körül. Jól van?
 Nem volt akcentusa. Nem vártam, hogy akcentus
nélkül beszéli az angolt. Eszembe  se jutott, soha.
Ha újra át kellene élnem  a tegnap éjszakát, most
sem jutna eszembe. Alig ment el a rendorség, mi-
után a házamban megszólalt a riasztó. Egyáltalán
nem tunt gyanúsnak,  hogy visszajöttek. Tévesen
feltételeztem, hogy rajta tartják a szemüket a háza-
mon.  Annyira gyors volt az egész.  Kinyitottam az
ajtót, a verandai lámpa nem égett, és megcsapta or-
romat az a jellegzetes ázottkutya-szag a jéghideg,
mélységes éjszakában.
 - Hahó! Elmentek otthonról? - kiabál Marino a
vállamat böködve.
 - Ne  érjen hozzám!  - Összerándulva eszmélek,
hápogva elrántom magam Marinótól, a kocsi kilen-
dül egyenesbol. A beálló csendben a levego súlyos-
sá  lesz, mint egy harmincméteres vízoszlop, és ször-
nyuséges képek úsznak vissza legsötétebb gondola-
taimba.  Cigarettámon az  elfelejtett pernye olyan
hosszúra nyúlt, hogy nem érek el vele a hamutar-
tóig. Lesöpröm az ölemet.  - A Stonypoint bevásár-
lóközpontnál is elfordulhat, ha  akar - mondom
Marinónak. - Arra gyorsabb.

2.

  Anna Zenner doktorno impozáns klasszicista stílu-
  sú háza kivilágítva magasodik az éjszakában a James
  folyó déli partján. A kúriának, ahogy a szomszédok
  nevezik, hatalmas korinthoszi oszlopai vannak, és
  helyi megtestesülése Thomas Jefferson és George
  Washington abbéli meggyozodésének, hogy az új
  nemzet építomuvészetének az antik világ emelke-
  dettségét és méltóságát kell sugároznia. Anna maga
  is európai, német származású. Azt hiszem, Német-
  országból jött. Most, hogy belegondolok,  nem em-
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  lékszem, hogy mondta volna, hol született.
   A fákon fehér lámpafüzér hunyorog, az Anna ab-
  lakaiban  melegen ragyogó gyertyák  pedig az ötve-
  nes évek  végi gyerekkorom Miamiban töltött kará-
  csonyait juttatják eszembe. Azon ritka alkalmakkor,
 amikor leukémiája átmeneti javulást mutatott, apám
 szeretett  átautózni velünk Coral Gablesen,  hogy
 megbámuljuk az általa villáknak nevezett  házakat,
 mintha valami módon részévé lehetett volna annak
 a világnak azáltal, hogy ilyen helyeket mutogat ne-
 künk. Emlékszem a  fantáziálgatásra a rendkívüli em-
 berekrol, akik azokban az otthonokban éltek, a ke-
 cses falaikkal és Bentley luxusautóikkal és bifsztek-
 és garnélalakomáikkal a hét minden napján. Senki,
 aki így élt, nem lehetett szegény vagy beteg vagy al-
 ja nép az  olyan emberek szemében, akik nem sze-
 rették az olaszokat, a katolikusokat vagy a Scarpetta
 nevu bevándorlókat.
  A szokatlan név egy olyan családfán öröklodik,
melyrol alig tudok valamit. A Scarpetták két nem-
zedéke már ebben az országban nott fel, anyám
legalábbis ezt állítja, nekem viszont fogalmam sincs,
hogy kik ezek az egyéb Scarpetták. Sosem találkoz-
tam velük. Úgy mondták, a családunk veronai ere-
detu,  és hogy  felmenoim  gazdálkodók  és vasúti
munkások voltak. Tényként azt tudom, hogy egyet-
len testvérem van, egy Dorothy nevu húgom. Doro-
thy rövid ideig egy nála kétszer idosebb brazil férfi
felesége volt, aki elvileg Lucy apja. Mondom, elvi-
leg, mert ha Dorothyról van szó, egyedül  a DNS-
teszt gyozne meg arról, hogy kivel volt éppen ágy-
ban Lucy fogantatásakor. Húgom  negyedjére egy
Farinellihez ment férjhez, és Lucy ezután már nem
cserélgette a vezetéknevét. Anyámat leszámítva tud-
tommal én maradtam egyedül Scarpetta.
  Marino fékez a tekintélyt parancsoló fekete vas-
rácsnál, és vaskos karját kinyújtva megböki a kapu-
telefon  gombját. Elektronikus zümmögés,  majd
hangos  kattanás, és a kapu lassan kitárul, mint egy
holló szárnya. Fogalmam sincs, miért hagyta el An-
na a  szülohazáját Virginiáért,  és miért nem ment
férjhez soha. Soha nem kérdeztem tole, miért ép-
pen ebben a szerény kis déli városban indította be
pszichiáteri praxisát, amikor bárhová mehetett vol-
na. Fogalmam  sincs, miért tunodöm hirtelen az o
életén.  A gondolatok az agy  furcsa gyújtáshibái.
Óvatosan kikászálódom Marino kocsijából, és lelé-
pek a gránitbehajtóra. Olyan  érzés, mintha  szoft-
verproblémáim volnának. Mindenféle fájlok nyíl-
nak meg és zárulnak be kéretlenül, rendszerüzene-
tek villognak. Nem vagyok biztos Anna pontos ko-
rában, csak azt tudom, hogy a hetvenes évei közepén
jár. Nekem sosem mesélte, hogy hol járt orvosi
egyetemre. Évek óta megosztunk egymással véle-
ményeket és információt, de  csak a legritkábban
beszélünk  sebezhetoségeinkrol és bizalmas ada-
tainkról.
     Hirtelen komolyan aggaszt, milyen keveset tudok
   Annáról, és restelkedve vágok neki a tisztára söpört
   bejárati lépcsonek, egyesével szedem a fokokat, ép
   kezem a fagyos vaskorláton siklatom. Anna kinyitja
   az ajtót, feszült arca ellágyul. Elobb a vastag, kacska
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   gipszre és a kék karfelköto kendore néz, aztán talál-
   kozik tekintetünk. - Kay, annyira örülök, hogy lát-
   lak - üdvözöl a megszokott módon.
    - Hogy s mint, Zenner doktorno! - bömböl Ma-
   rino.  Lelkesedése túljátszott, láthatóan kezét-lábát
   töri, hogy bemutassa, milyen népszeru  és elbuvölo
   ember, és milyen keveset jelentek számára. - Mmm,
   micsoda illatok. Megint nekem foz valamit?
    - Ma este nem, kapitány. - Annát hidegen hagyja
  Marino is meg a lehengerlo szövege  is. Megpuszil
  kétfelol, a sérülésem miatt nem szorongat meg túl-
  ságosan, de ujjai könnyu érintésében érzem szerete-
  tét. Marino egy csodálatos selyemszonyegre rakja a
  táskáimat az elotérben egy kristálycsillár alatt, mely
  úgy sziporkázik, mint a világurben formálódó jég.
   -  Vihet magával egy kis levest - mondja Marinó-
  nak Anna. - Van boven.  Nagyon egészséges.  Egy
  csepp zsír nincs  benne.
   - A  zsírtalan levest tiltja a  vallásom. Na, azt hi-
 szem, lépek. - Marino kerüli a tekintetem.
   - Hol van Lucy? - Anna lesegíti a kabátomat, és
 miközben átkínlódom a kabátujját a gipszen, lehan-
 goltan  fedezem fel, hogy még mindig rajtam van a
 régi  laborköpeny. - Nem  dedikáltattad - mondja
 Anna, merthogy senki nem írta rá a  nevét a  gip-
 szemre, és senki nem is fogja.  Annának fanyar, eli-
 tista  humora van. Teljesen mosolytalan  arccal is
 végtelenül mókás tud lenni, és  ha valaki nem figyel-
 mes,  és nem kapcsol gyorsan,  a viccrol is lemarad,
nemhogy a poénról.
  - A maga kérója nem elég puccos neki, úgyhogy
a Jeffersonban szállt meg - szurkálódik Marino.
 Anna bemegy az elotéri gardróbba, hogy felakasz-
sza a kabátomat. Zaklatott energiáim gyorsan el-
enyésznek. A depresszió szorosabbra vonja markát
mellkasomon, és fokozza a nyomást a szívem körül.
Marino továbbra is úgy tesz, mintha nem is lennék
a világon.
 - Pedig itt elférne Lucy is. Mindig szívesen látom,
és  már nagyon szeretnék találkozni vele - mondja
nekem Anna. Német akcentusát nem lágyították
meg az évtizedek. Anna ma is megadja a módját a
beszédnek,  a gondolatok körülményes  mondatok-
ban jutnak el agyától az ajkáig, és csak elvétve halla-
ni  tole pongyolaságokat. Azt hiszem, hogy a német
jobban kedvére van,  és  csak azért beszél angolul,
mert nincs választása.
 A nyitott ajtón át nézem, ahogy Marino távozik. -
Mi hozott ide, Anna? - Most meg csapongok.
 - Ide? Úgy érted,  ebbe a házba? -  Szemügyre
vesz.
 - Richmondba. Miért pont Richmond?
 - Ez könnyu. A szerelem. - Szenvtelenül mondja,
hangjában nyoma sincs érzelmi viszonyulásnak.
 Az éjszaka  mélyültével leesett a homérséklet, és
Marino nagy, bakancsos lába alatt ropog a jégkér-
ges hó.
 - Miféle szerelem? - kérdezem Annától.
 - Egy olyan személyé, akirol  kiderült, hogy csak
az idomet pocsékoltam rá.
 Marino a  felhágóba rugdosva megtisztítja havas
bakancsát, mielott bemászik a rázkódó kisteherautó-
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ba, a motor dübörög, mint valami óceánjáró géphá-
za, dol a kipufogógáz. Marino megérzi, hogy né-
zem, és nagy ripacskodva eloadja,  hogy sejtelme
sincs róla vagy nem is érdekli, berántja az ajtót, és
sebességbe teszi a behemótot. Havat köpo hatalmas
abroncsokkal elhajt. Anna becsukja a bejárati ajtót,
   én meg gondolatok és érzések forgószéltölcsérébe
   rekedten állok a küszöb innenso felén.
    - Azon kell lennünk, hogy mielobb berendezkedj
   - mondja Anna, megérinti a karomat, és int, hogy
   kövessem.
    Magamhoz térek. - Marino dühös rám.
    - Ha Marino nem volna dühös vagy goromba va-
   lami miatt, azt hinném, hogy beteg.
    - Azért dühös rám, mert majdnem meggyilkol-
   tak. - Nagyon fáradt a hangom. - Mindenki dühös
  rám.
    - Ki vagy merülve. - Anna megáll a bejáratnál,
  hogy hallja, amit mondani fogok.
    -  Mentegetoznöm  kellene,  amiért  valaki meg
  akart gyilkolni?  - Kibukik  belolem a  méltatlanko-
  dás. - Én hívtam ki magam ellen a bajt? Én csinál-
  tam valami rosszat? Kinyitottam az ajtót, na bumm.
  Hibáztam, de itt vagyok, nem? Mindannyian élünk
  és jól vagyunk, nem? Miért dühös rám mindenki?
   - Nem mindenki - feleli Anna.
   - Miért az én hibám?
   - Szerinted a te hibád? - Anna olyan kifejezéssel
 az arcán tanulmányoz engem, mintha röntgensze-
 me volna. Átlát rajtam, egészen a csontjaimig.
   - Természetesen nem - felelem. - Tudom, hogy
 nem az én hibám.
   Ráfordítja a zárat, aztán visszakapcsolja a riasztót,
 és bevisz a konyhába. Próbálom felidézni, mikor et-
 tem utoljára, vagy hogy milyen nap  van ma. Aztán
 feldereng. Szombat. Ezt a kérdést sokadszorra te-
 szem fel magamnak. Húsz óra telt el  azóta, hogy kis
 híján meghaltam. Az asztal két személyre van meg-
 terítve, a tuzhelyen jókora fazék leves rotyog. Sülo
 kenyér illatát érzem, és hirtelen mardosó éhség és
hányinger fog el ugyanabban a pillanatban, és mind-
ezek ellenére beugrik egy részlet. Ha Anna Lucyra
is számított, miért nincs három teríték az asztalon?
 - Lucy mikor megy vissza Miamiba?  - Anna
mintha belém látna, miközben leveszi a fedot a fa-
zékról, és megkeveri a levest egy hosszú nyelu faka-
nállal. - Mit szeretnél? Egy whiskyt?
 - Az erosebbjébol.
 Anna kidugaszol egy üveg Sherry Wood Finisht,
és  tölt az értékes rózsáspiros nedubol a jégkockákra
a metszett kristálypoharakban.
 - Nem tudom, Lucy mikor megy vissza. Tényleg
fogalmam sincs. - Elkezdem kitölteni a csendeket
Anna helyett. - Az ADTI részt  vett egy akcióban
Miamiban, és rosszra fordultak a dolgok, nagyon
rosszra. Lövöldözésre került a sor. Lucy...
 - Igen, igen, Kay, ezt a részt ismerem. - Anna ke-
zembe nyomja az italomat. Idonként akkor is türel-
metlennek tunik,  amikor valójában  teljesen nyu-
godt. -Tele voltak vele a hírmusorok. És fel is hívta-
lak. Emlékszel? Beszéltünk Lucyról.
  - Ó, igaz - motyogom.
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  Anna leül a szemközti székre, az asztalra könyö-
kölve  belehajol beszélgetésünkbe. Elképesztoen
összefogott, életeros no,  magas és határozott, egy
koránál felvilágosultabb és évei számától meg nem
riasztott  Leni Riefenstahl. Kék szabadidoruhájától
a  szeme  is meghökkento búzavirágkék, lófarokban
hátrafésült ezüst  haját fekete bársonyszalag fogja
össze. Tényszeruen nem tudom, volt-e arcfelvarrása
vagy más plasztikai sebészeti beavatkozása, de gya-
nítom, hogy a modern orvostudománynak köze van
ahhoz, ahogy kinéz. Simán letagadhatna húsz évet.
   - Feltételezem,  Lucy addig maradt volna nálad,
 amíg a fegyverhasználatot kivizsgálják - jegyzi meg
Anna. - El tudom képzelni, micsoda bürokráciával
 jár.
   Az akció a leheto legjobban félresikerült. Lucy le-
 lott két  bandatagot az  egyik nemzetközi fegyver-
 csempész kartellbol, amelyrol ma úgy hisszük, kap-
   csolatban áll a Chandonne családi bunszövetkezet-
   tel. Lucy akaratán kívül megsebesítette Jót, a Kábí-
   tószer-hivatal ügynökét, az akkori kedvesét. A bü-
   rokrácia szónak semmi köze a helyzethez.
    - Viszont nem esküdnék meg rá, hogy ismered a
  Jóval kapcsolatos részleteket - mondom Annának. -
  Jo Lucy HIDTA partnere.
    - Nem tudom, mi az a HIDTA.
    - A kiugróan magas kábítószer-forgalmat bonyo-
  lító térségekben fellépo bunüldözo szervek közös
  bevetési csoportja. Kábítószer-hivatal, ADTI, FBI,
  illetve a Miami-Dade megyei rendorség - mondom
  neki. - Amikor az akció szörnyuségesen félresike-
  rült két héttel ezelott, Jo golyót kapott a lábába.
  Azután kiderült, hogy a lövést  Lucy pisztolyából
  adták le.
   Anna whiskyt kortyolva figyel.
   - Vagyis Lucy véletlenül golyót eresztett Jóba,
  mire persze hogy elokerült a személyes kapcsolatuk
  -  folytatom.  - Ami akkoriban  igen  feszült volt.
  Oszintén szólva fogalmam sincs, most mi van kö-
 zöttük. Lucy mindenesetre itt  van. Az ünnepeket,
 gondolom, itt tölti, aztán meg ki tudja?
   - Nem is tudtam, hogy Janet meg o szakítottak -
 jegyzi meg Anna.
  - Ó, már mikor.
  - Igazán sajnálom. - Oszintén zavarja a hír. - Na-
 gyon kedveltem Janetet.
  Lenézek a levesemre. Janet jó ideje nem kerül szó-
 ba társalgási témaként.  Lucy sose mond róla egy
 szót sem. Ráébredek, hogy nagyon hiányzik Janet,
 és továbbra is úgy hiszem, egy érett egyéniség stabi-
 lizáló hatásával volt unokahúgomra. Igazság szerint
Jót nem kedvelem igazán. Nem is tudom, hogy mi-
ért. Talán egyszeruen azért, mert nem Janet, vetodik
fel bennem, ahogy az italomért nyúlok.
 -  És Jo Richmondban van? - Anna lejjebb ás a
történetben.
 -  Milyen az élet, Jo richmondi származású, de
nem itt ismerkedtek meg egymással. A munkájuk
hozta össze oket, Miamiban. Jo most egy darabig lá-
badozik majd, a szüleinél marad, Richmondban, azt
hiszem. Ne kérdezd, mi lesz ebbol. A szülok afféle
oskeresztények, és nem igazán  támogatják leányuk
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életstílusát.
  - Lucy nem is kezd olyasmibe, ami könnyu -
mondja Anna, és  igaza van.  - Lövöldözések és
újabb lövöldözések. Mi van ezzel a lánnyal, hogy ál-
landóan emberekre lodöz? Hál' istennek, hogy nem
ölt  már megint.
  A súly  a  mellkasomban mázsássá  fokozódik.
Mintha a vérem nehézfémmé változott volna át.
  - Mi ez a mániája a gyilkolással? - forszírozza  a
dolgot Anna. - Aggaszt, ami ezúttal történt. Már ha
hihetek annak, amit a tévében hallottam.
  - Én be  se kapcsoltam a  tévét. Nem tudom, mi-
ket mondanak. - Kortyolok az italomból, és megint
a cigaretta jut eszembe. Ahányszor én már leszok-
tam életemben!
  - Majdnem megölte, azt a franciát, Jean-Baptiste
 Chandonne-t. Rászegezte a pisztolyát, de te leállí-
 tottad. - Anna tekintete koponyámat átfúrva titkok
 után kutat. - Mondd el te.
  Leírom neki a történteket. Lucy elment a Virgi-
 niai  Orvosi  Egyetem klinikájára, hogy hazahozza
 Jót, és amikor éjfél után megálltak a kocsival a há-
 zamnál, Chandonne és én kint voltunk a bejárati
 lépcsonél. Az emlékezetemben megidézett Lucy vad-
 idegennek tunik, egy eroszakos valaki, akit még so-
 ha nem láttam, arcát felismerhetetlenül eltorzította
 a düh, ahogy a férfira szegezte a pisztolyt, én pedig
 könyörögve kértem, hogy ne lojön. Visítva átkozta a
 férfit, én meg csak szólongattam, hogy ne, ne, Lucy,
   ne! Chandonne elmondhatatlan fájdalmak között,
   vakon hányja-veti magát, havat  dörzsöl vegyszer
   marta szemébe, üvölt és könyörög, hogy valaki se-
   gítsen rajta. Ennél a pontnál Anna félbeszakítja tör-
   ténetemet.
     - Franciául beszélt? - kérdezi.
     A kérdés készületlenül  ér.  Próbálok visszaemlé-
   kezni. - Azt hiszem.
     - Vagyis te értesz franciául.
     Megint  hallgatok.  - Hát,  gímiben  tanultunk.
   Mindegy, ott abban a pillanatban egyszeruen úgy
   tunt, hogy nekem üvölt, hogy segítsek rajta. Úgy
   tunt, mintha értettem volna, amit mond.
    - Próbáltál segíteni?
    - Az életét próbáltam megmenteni, próbáltam
  megakadályozni Lucyt, hogy megölje.
   - Csakhogy ez Lucynak szólt, nem neki. Te igazá-
  ból nem  Chandonne  életét  próbáltad menteni.
  Lucyt próbáltad  visszatartani attól, hogy tönkrete-
  gye a sajátját.
   Gondolatok ütköznek össze, oltják ki egymást.
  Nem válaszolok.
   -  Mert meg akarta ölni - folytatja Anna. - Egyér-
  telmuen ez volt a  szándéka.
   Rábólintok, tekintetem elréved, újra átélem a jele-
 netet. Lucy, Lucy. A nevét szólongatva  próbálom
 megtörni a gyilkos ösztön buverejét, mely hatalmá-
 ba kerítette. Lucy.  Közelebb kúsztam hozzá a beha-
 vazott udvaron. Tedd le a pisztolyt. Lucy, csak nem
fogsz ilyet csinálni.  Kérlek. Tedd le a pisztolyt.  Chan-
 donne rángatózott és hentergett a hóban, szörnyu
hangokat adva ki magából, mint egy sebzett  vadál-
lat. Lucy térdeplo harci helyzetben volt,  reszketve
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szegezte Chandonne fejének a két kézre fogott pisz-
tolyt. Azután cipok, és lábak erdeje vett körül ben-
nünket. ADTI-ügynökök és sötét kommandóruhás,
karabélyt és pisztolyt markoló rendorök lepték el az
udvaromat. Egyikük sem tudta, mitévo legyen, mi-
közben én könyörögve próbáltam lebeszélni az uno-
kahúgomat arról, hogy hidegvérrel megölje Chan-
donne-t. Elég a gyilkolásból, esdekeltem Lucynak, és
egészen közel vonszoltam magam hozzá, törött bal
karom hasznavehetetlenül lógott. Ne tedd. Kérlek, ne
tedd. Szeretünk téged.
  - Egészen biztos vagy benne, hogy Lucy ölni
akart, jóllehet önvédelemrol szó sem lehetett? - kér-
dezi Anna újra.
  - Igen - felelem. - Biztos.
  - Ez  esetben  nem  kellene  újra átgondolnunk,
hogy esetleg azt a két férfit sem lett volna szükséges
lelonie Miamiban?
  - Az teljesen más tészta volt, Anna - felelem. - És
nem is  hibáztathatom Lucyt, amiért  úgy reagált,
ahogy,  mikor meglátta  Chandonne-t  a  házam
elott... amikor látta, hogy Chandonne és én fek-
szünk a földön  a  hóban, karnyújtásra egymástól.
Lucy tudott a többi itteni esetrol,  Kim Luong és
Diane Bray meggyilkolásáról. Piszkosul tudta, mit
keres Chandonne a házamnál, mit tervezett velem.
Te hogyan érezted volna magad Lucy helyében?
  - Elképzelni sem tudom.
  - így  igaz - felelem. - Nem hiszem, hogy bárki
képes volna ilyesmit elképzelni, míg be nem követ-
kezik. Tudom, hogy ha én hajtottam volna a ház elé,
és Lucy van az udvaron, és Chandonne ot próbálja
meggyilkolni, akkor én... - Elhallgatok, tépelodöm,
képtelen vagyok befejezni a gondolatot.
  - Megölted volna Chandonne-t - fejezi be Anna
a mondatot úgy,  ahogy gyanúja szerint magam tet-
tem volna.
  - Igen, elképzelheto.
  - Még ha nem jelentett is már veszélyt? Egy vak
és tehetetlen, szörnyu  fájdalmak közt lévo embert?
    - Nem olyan könnyu eldönteni, mikor tehetetlen
  valaki, Anna. Mit tudtam én kint a hóban, a sötét-
  ben, törött karral, halálra rémülten?
    - Áh. Azért ahhoz eleget tudtál, hogy Lucyt lebe-
  széld Chandonne meggyilkolásáról. - Feláll,  elné-
  zem, ahogy leakaszt egy merokanalat a mennyezeti
  vas edénytároló polcról, és telemeri a nagy cserép-
  tányérokat. Illatos párafelhok emelkednek a levego-
  be. Anna az asztalra teszi a levest, idot ad, hogy el-
  gondolkodjam az imént hallottakon. - Eszedbe ju-
  tott már, hogy az egész életed úgy hangzik, mint egy
  bonyolultabb  halotti bizonyítvány? - szólal meg az-
  tán. - Következtében, következtében, következtében. -
  Két kezével üti hozzá a ritmust. - Ahol most találod
  magad, az ennek és ennek a következménye, az meg
  ennek és ennek a következménye, és így tovább és
  így tovább, minden visszavezetheto egészen az ere-
  deti sérülésig. Apád haláláig.
   Az emlékezetemben kutatok, hogy mit meséltem
 Annának a múltamról.
   - Azért vagy az, aki vagy az életben, mert zsenge
 fiatalkorodtól a halált tanulmányozod - folytatja. -
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 A gyerekkorod nagy részében együtt éltél apád hal-
 doklásával.
  Zöldséges tyúkhúslevest eszünk, babérlevél  és
 sherry ízét érzem benne. Nem esküdnék meg rá, tu-
 dok-e enni egyáltalán. Anna edényfogót húz a kezé-
 re, és kiveszi a kis cipókat a sütobol. A forró kenye-
 ret vajjal és mézzel, kistányéron szervírozza. - A je-
 lek szerint az a  karmád, hogy újra és újra visszatérj,
 úgymond, a tett színhelyére - fejtegeti. - Az eredeti
 veszteség, apád halálának színhelyére. Mintha vala-
 mi módon meg nem történtté tehetnéd. De igazá-
 ból csak elismétled. Az emberi természet legrégibb
viselkedésmintája. Naponta látom.
  - Szó sincs itt az apámról. - Felveszem a kanala-
mat. - Szó sincs a gyermekkoromról, és hogy oszin-
te legyek, ha valami nem foglalkoztat jelenleg, akkor
az a gyerekkorom.
 -  Arról van szó, hogy nem akarsz érezni. - Anna
kihúzza a székét, és visszaül a helyére. - Hogy meg-
tanultál nem érezni, mert ha  éreztél, az  túl fájdal-
mas volt számodra. - A leves ehetetlenül  forró, An-
na ráérosen kavargatja egy súlyos, gravírozott ezüst-
kanállal. - Gyerekkorodban nem tudtál együtt élni
a küszöbönálló  katasztrófával, a félelemmel, a szo-
morúsággal, a dühvel.  Bezárkóztál hát önmagadba.
 -  Idonként muszáj így tenni.
 -  Sosem jó így tenni. - A fejét rázza.
 -  Idonként a  túlélés múlik rajta - vitatkozom.
 -  A bezárkózás tagadás. Aki megtagadja a múltat,
kénytelen újra átélni. Te vagy rá az eleven példa. Az
életed veszteségek egymást követo sorozata az után
az eredeti veszteség után. A sors fintora, hogy a vesz-
teségbol  hivatást fabrikáltál magadnak.  Te  vagy a
doktorno, aki szóra bírja a halottakat, a  doktorno,
aki a halottak ágyánál virraszt. A válásod Tonytól.
Mark halála. Azután tavaly Benton halála. Azután
Lucy lövöldözésbe keveredik, és majdnem elveszí-
ted. És most végül te magad. Ez a szörnyuséges em-
ber megjelenik a házadnál, és kis híján elveszíted sa-
ját magadat is. Veszteség veszteség hátán.
  Benton  meggyilkolásának fájdalma rémisztoen
friss. Attól félek, hogy mindig is friss marad, hogy
örökké a  sarkamban lesz a kongó üresség, a népte-
len szobák visszhangja a lelkemben és a  gyötro fáj-
dalom a szívemben. Kiújult felháborodással gondo-
lok  a  rendorökre, ahogy mit  sem sejtve tárgyakat
fogdosnak össze a házamban, melyek azelott Ben-
tonhoz tartoztak, elnyomakodnak festményei mel-
lett, sarat hordanak cipojükkel a csodaszép ebédloi
szonyegre, amit egyik  évben  karácsonyra kaptam
tole. Senki nem tud semmit. Senkit nem is érdekel
semmi.
    - Ha nem szakítják meg - fejtegeti Anna -, az ef-
   fajta viselkedésminta feltartóztathatatlan energiára
   tesz szert, és mindent magába szippant, mint egy
   fekete lyuk.
    Az életem nem fekete lyuk, közlöm vele. Nem ta-
   gadom, van benne  egyfajta ismétlodés. Buta len-
   nék, mint a föld, ha nem látnám. Egy ponton  vi-
   szont makacsul más véleményen  vagyok. - Kifeje-
  zetten zavar, hogy  olyan utalásokat hallok  toled,
  mintha én hoztam volna ot az ajtómhoz - közlöm
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  vele, megint csak Chandonne-ra utalva, akinek a 
  nevét sem szívesen ejtem ki a számon. - Mintha va-
  lahogy én hoztam volna mozgásba az egészet, hogy
  a gyilkos eljusson  a házamhoz. Ha jól értem, amit
  mondasz. Ha ez az, amit mondasz.
   - Ez az, amit kérdezek. - Megvajaz egy cipót. -
  Ez az, amit kérdezek toled, Kay - ismétli komoran.
   - Anna, hogy a csudába gondolhatod,  hogy én
  magam idézném elo a saját halálomat?
   - Nem te volnál sem az elso, sem az utolsó, aki
 ilyet tesz. Nem tudatos.
   -  Én ugyan nem. Sem tudat alatt, sem tudattala-
 nul - jelentem ki.
   -  Egy sor önbeteljesíto jóslattal van dolgunk. Te.
 Aztán Lucy.  Majdnem beszippantotta, ami  ellen
 harcol. Jól nézd meg, kit  választasz ellenségedül,
 mert o lesz az, akire a leginkább hasonlítasz majd -
 süti el Anna kedvenc  Nietzsche-idézetemet. Szava-
 kat tálal fel, melyeket a múltban az  én számból hal-
 lott.
  - Nem szuggeráltam azt az alakot, hogy a házam-
 hoz jöjjön - ismétlem lassan és szenvtelenül. To-
 vábbra is óvakodom kimondani Chandonne nevét,
 mert nem akarom azzal a hatalommal felruházni,
hogy valós személy legyen számomra.
  - Honnan tudta, hogy hol laksz? - folytatja Anna
a kikérdezést.
 - Többször is szerepelt a híradásokban az évek
során, sajnos - vélekedem. - Nem tudom, honnan
tudta.
 - Micsoda? Elment a könyvtárba, és megnézte a
lakcímedet mikrofilmen? Ez a borzalmasan defor-
mált emberi lény,  aki napvilágnál jószerivel ki sem
mozdult otthonról? Ez a kutyaképu torzszülött, aki-
nek a teljes arcát, a teljes testét hosszú, gyapjas szor,
fakósárga, babahajszeru szor fedi? Ez elment a köz-
könyvtárba? - Anna hagyja, hogy a feltevés abszur-
ditása ott lebegjen fölöttünk.
 - Nem tudom, honnan tudta - ismétlem. - A hely,
ahol meglapult, nincs messze a házamtól. - Kezdem
felhúzni magam. - Ne engem hibáztass. Senkinek
sincs joga engem hibáztatni azért, amit o tett. Miért
engem hibáztatsz?
 - Mi magunk hozzuk létre a világunkat. És mi ma-
gunk romboljuk is le. Ez ilyen egyszeru, Kay - vála-
szolja.
 - Nem hiszem el, hogy egy pillanatig is azt hi-
szed, hogy én magam akartam, hogy a nyomomba
eredjen. Pont én, annyi ember közül. - Kim Luong
villan elém. Eszembe jut, hogyan ropogott gumi-
kesztyus ujjaim alatt a szilánkosra tört arckoponya.
Eszembe jut az alvadó vér átható, édeskés illata a
levegotlen, forró raktárhelyiségben,  ahová Chan-
donne a haldokló no testét vonszolta, hogy kiadhas-
sa  magából eszeveszett kéjvágyát, ütlegelve és ha-
rapdálva, áldozata vérében tobzódva. - Azok a nok
sem hívták ki maguk ellen a sorsot - mondom érze-
lemmel.
 - Azokat a noket nem ismertem - mondja Anna.
- Nincs mondanivalóm arról, hogy mit csináltak
vagy mit nem csináltak.
 Diane Bray képe villan fel, arrogáns szépsége meg-
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gyalázva, lerombolva és durván közszemlére téve a
csupasz hálószobai matracon. Teljesen felismerhe-
   tetlenné vált, mire gyilkosa végzett vele, és a gyulö-
   let, mellyel végzett vele, láthatóan nagyobb volt an-
   nál, mint amit Kim Luong iránt érzett - vagy mint
   amit a Párizsban megölt nok iránt érzett. Fennhan-
   gon azon tunodöm Annának, hogy nem ismert-e
   magára Chandonne Brayben, és nem hergelte-e ön-
   utálatát tetopontra ez a felismerés. Diane Bray ra-
   vasz volt  és  hideg.  Kegyetlen volt, és hatalmával
   visszaélni  oly kész, mint ahogy levegot vesz az em-
   ber.
    - Minden okod megvolt rá, hogy gyulöld Brayt -
  hangzik Anna válasza.
    Ez megakasztja a  gondolataimat. Nem reagálok
  azonnal. Próbálok visszaemlékezni, mondtam-e olyat
  valaha, hogy gyulölök valakit, illetve ami még rosz-
  szabb, elkövettem-e ténylegesen ezt a bunt. Gyulöl-
  ni egy másik embert helytelen. Sosem jogos. A gyu-
  lölet a lélek gaztette, mely a test gaztettét vonja ma-
  ga után.  Pácienseim nagy részét a gyulölet juttatja
  el ajtómhoz. Közlöm Annával, hogy nem gyulöltem
  Diane Brayt, jóllehet személyes küldetésének tekin-
  tette, hogy engem legázoljon, és kis híján sikerült is
 kirúgatnia az állásomból. Bray kórosan féltékeny és
 becsvágyó volt. De nem, mondom Annának, nem
 gyulöltem Diane Brayt. Pedig maga volt a gonosz,
 állapítom meg. Mégsem érdemelte meg, amit Chan-
 donne muvelt vele. És bizonyosan nem ment elébe.
  - Úgy gondolod? - Anna az egészet megkérdoje-
 lezi. - Szerinted Chandonne nem azt tette vele, jel-
 képesen, amit Bray tett veled? A rögeszméje lettél.
 Benyomakodott az életedbe, amikor sebezheto vol-
 tál. Rád támadt, lealacsonyított, tönkretett - legá-
 zolt, és ebben talán még szexuális gyönyörusége is
 telt. Hogy is van, amit annyiszor mondtál nekem?
Ki mint él, úgy hal meg?
  - Sokan tényleg.
  - Bray is?
  - Jelképesen, ahogy te fogalmaztál? - kérdezek
vissza. -Talán.
  - És te, Kay? Te is majdnem úgy haltál  meg,
ahogy éltél?
  - Én nem haltam meg, Anna.
  - De majdnem - mondja megint. -  És mielott
Chandonne  megjelent az ajtódnál, majdnem fölad-
tad. Majdnem felhagytál az élettel, amikor Benton
is azt tette.
  Elfutja szememet a könny.
  - Szerinted  mi történt  volna  veled, ha Diane
Bray nem hal meg? - kérdezi Anna azután.
  Bray átvette a hatalmat a richmondi rendorkapi-
tányságon, és bolonddá tett felelos pozícióban lévo
embereket. Igen rövid ido alatt Virginia-szer te nevet
szerzett magának, és a sors fintoraként valószínuleg
éppen önimádata, a hatalom és feltunés utáni vágya
volt az, amire Chandonne  ráharapott. Eltunodöm,
vajon becserkészte-e elobb. Eltunodöm, vajon en-
gem becserkészett-e, és feltételezem, hogy a válasz
mindkét kérdésre az, hogy igen.
  - Gondolod, hogy még mindig te volnál a vezeto
orvos szakérto, ha Diane Bray ma életben van? -
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Anna tekintete rezdüléstelen.
  - Nem hagytam volna gyozni. - Megkóstolom a
levesemet, és a gyomrom összerándul. - Nem ér-
dekel, milyen ördögi volt  az a no, nem hagytam
volna. Az én életem rajtam múlik. Rajta soha nem
múlott. A saját életem, én viszem sikerre vagy te-
szem tönkre.
  - Azért csak örülsz, hogy Bray halott - mondja
Anna.
  - A világ jobban elvan nélküle. -Jó messzire elto-
lom magamtól a tányéralátétet és mindent, ami raj-
ta van. - Ez az igazság. A világ jobban elvan a hozzá
hasonló emberek nélkül. Ahogy jobban elvolna nél-
küle is.
     - Chandonne nélkül?
     Rábólintok.
     - Akkor lehet, hogy mégis azt kívánod, bárcsak
   Lucy megölte volna? - veti fel Anna, aki úgy tudja
   kiszorítani az igazságot az emberbol, hogy közben
   nem ítélkezik és nem is agresszív. - Lehet, hogy szí-
   ved szerint elfordítanád a kapcsolót, ahogy mondják?
    - Nem. - A fejemet  rázom. - Nem fordítanám el
   a kapcsolót senkinek sem. Nem  bírok enni. Sajná-
   lom, hogy ennyi gondot okoztam neked. Remélem,
   nem valami betegség kerülget.
    - Egyelore eleget  beszélgettünk.  - Anna most
   hirtelen a szülo, aki úgy dönt, ideje ágyba bújni. -
   Holnap vasárnap, kiváló alkalom, hogy az ember
   otthon maradjon és csendben pihengessen. Kitaka-
  rítom a  határidonaplómat,  lemondom  az  összes
  hétfoi programomat. És azután lemondom a keddet
  és a szerdát és a hét fennmaradó részét is, ha kell.
   Ellenkezni próbálok, de meg se hallja.
   - Az én koromban az a jó, hogy azt tehetek, amit
  csak akarok - fuzi hozzá. -Vészhelyzetben kihívhat-
  nak, de ennyi az egész. És jelen pillanatban te vagy
  a legnagyobb vészhelyzetem, Kay.
   - Nem vagyok vészhelyzet. - Felállok az asztaltól.
   Anna segít a táskáimmal, és egy hosszú folyosón át
 fejedelmi otthona nyugati traktusába vezet. A ven-
 dégszobát, ahol elore meg nem határozott idot töl-
 tök majd, hatalmas tiszafa ágy uralja, mely a ház bú-
 torzatának nagy részéhez hasonlóan halvány arany-
 sárga biedermeier. A dekoráció visszafogott, egyenes
 és egyszeru vonalvezetésu, de a  bárányfelhoforma
 pehelypaplanok és párnák, a pezsgoszínu selyemzu-
 hatagokban aláomló súlyos függönyök sejteni enge-
 dik Anna igazi természetét. Annát az vezérli az élet-
ben, hogy másokat megvigasztaljon, hogy gyógyít-
son, hogy számuzze a fájdalmat, és ünnepelje a szín-
tiszta szépséget.
 - Szükséged van még valamire? - Felaggatja a ru-
háimat.
 Segítek elrakni néhány holmit a fiókokba, és ész-
reveszem, hogy reszketek.
 - Kérsz valamit elalváshoz? - Anna felsorakoztat-
ja cipoimet a szekrény aljában.
 Csábító lehetoség bekapni egy Ativant vagy vala-
mi más altatót, de ellenállok. - Mindig attól félek,
hogy rászokom - válaszolok kitéroen. -Tudod, a ci-
garettával is hogy vagyok. Nem vagyok megbízható.
 Anna rám néz. - Nagyon fontos, hogy  kialudd
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magad, Kay. A depressziónak nincs is jobb  barátja.
 Nem vagyok benne biztos, hogy mit mond, de tu-
dom, hogy mire  gondol. Tényleg depressziós va-
gyok. Valószínuleg az is leszek, és  a kialvatlanság
csak még sokkal nehezebbé tesz mindent. Az ál-
matlanság  egész  életemben fel-fellángolt,  mint a
köszvény, és amikor orvos lettem, ellen kellett áll-
nom a kézenfekvo csábításnak, hogy rákapjak saját
édességboltom dézsmálgatására. A gyógyszerek ott
voltak mindig. Én pedig mindig megtartóztattam
magam tolük.
  Anna magamra hagy. A villany leoltva, és én fel-
ülök az ágyban, és bámulok a sötétbe, félig  abban a
hitben, hogy reggelre kelve azt találom majd, hogy
ami történt,  csak egy újabb  rémálom, egy újabb
szörnyuség, ami tulajdon mélyrétegeimbol  mászott
elo, mikor éppen nem voltam egészen  tudatomnál.
Racionális hangom fénykéveként kutatja bensomet,
de nem oszlat el semmit. Képtelen vagyok fényt de-
ríteni arra, mi értelme volt annak, hogy majdnem
megcsonkítottak és meggyilkoltak, mint ahogy arra
sem, hogy miként befolyásolja ez életem fennmara-
dó részét. Nem érzem. Nem  tudok értelmet kihá-
mozni belole. Istenem, segíts. Az oldalamra fordu-
 lok, és behunyom a szemem. Annak idején anyám
 velem imádkozott, de én mindig arra gondoltam,
 hogy a fohászok valójában apámért szólnak, aki a
 betegágyán  feküdt  a hallban. Idonként, amikor
 anyám kiment a szobámból,  egyes szám harmadik
 személyure alakítottam át az imádságot. Ha a ha-
lál elobb érné, semhogy felébred,  kérlek, Uram,
vedd magadhoz a lelkét, és álomba sírtam magam.

3.

Másnap reggel arra ébredek, hogy hangokat hallok
a házban, és  az  a  nyugtalanító  képzetem támad,
hogy egész éjjel csörgött a telefon. Nem esküdnék
meg rá, hogy  csak álmodtam. Egy borzalmas pilla-
natig fogalmam sincs, hol vagyok, azután émelyíto,
félelmetes hullámként csap le rám a felismerés. Fel-
küzdöm magam a párnákon, és egy pillanatra meg-
dermedek. Az összehúzott sötétíton  át is meg tu-
dom mondani, hogy a nap megint begubózott az
égen, és nem  kínál mást, csak szürkeséget.
  Önhatalmúlag belebújok a fürdoszobaajtó belso
felére akasztott vastag fürdoköntösbe, és zoknit hú-
zok, mielott  kimerészkedem, hogy megnézzem, ki
más van még a házban. Remélem, hogy Lucy a lá-
togató, és tényleg. Anna és o a konyhában vannak.
 A hátsó udvarra és a szétlapuló, ónszürke folyóra
 tekinto tágas ablakok túloldalán apró hópelyhek
 hullanak. A nappal hátterére sötét vonalakkal met-
 szett kopár fák mozgolódnak a szélben, és a legkö-
 zelebbi szomszéd házából fafüst száll fel. Lucyn egy
 kifakult melegíto van, még akkorról maradt meg,
 amikor számítástechnikát és robotikát hallgatott a
 Massachusettsi Muszaki Egyetemen. Rövid, geszte-
 nyebarna haját láthatólag az ujjával rendezte frizu-
 rába,  és szokatlanul komornak  tunik, olyan üveges
 és véreres a  szeme, hogy csak arra tudok gondolni,
 elozo este alaposan a pohár fenekére nézhetett.
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   - Most értél ide? - kérdezem ölelés közben.
   - Igazából már tegnap este - feleli, és megszorít.
 - Nem bírtam magammal. Gondoltam, beugrok, és
  rendezünk egy csendes bulit. De téged addigra már
  kiszámoltak. Az én hibám, hogy ilyen késon értem
  ide.
    - Ó, nem. - Ur támad a bensomben. - Felkelt-
  hettél volna. Miért nem keltettél fel?
    - Nincs az az isten. A karod hogy van?
    - Nem is fáj annyira. - Ez nem egészen igaz. -
  Kijelentkeztél a Jeffersonból?
    - A, francokat. - Lucy arckifejezése megfejthetet-
  len. Lehuppan a padlóra, és kibújik  a melegítoal-
  sóból, élénk színu sztreccs futónadrág tunik elo.
    - Attól tartok, az unokahúgod rossz hatással volt
  rám - mondja Anna. - Egy palack nagyon kellemes
  Veuve Cliquot-t  hozott magával, és  hajnalig fent
  kuruttyoltunk.  Nem engedtem, hogy  visszaautóz-
  zon a belvárosba.
   Sértettség nyilall belém,  és talán féltékenység. -Ti
  pezsgoztetek? Ünneplünk  valamit? - tudakolom.
   Anna kis vállrándítással  válaszol. Más köti le. Az
  az érzésem, hogy igen súlyos gondolatokat cipel ma-
 gával, melyeket nem akar letenni elém, és eltuno-
 döm, nem csöngött-e mégis a telefon  tegnap éjjel.
 Lucy kicipzárazza a  dzsekijét, újabb csillogó fekete-
 kék nejlonholmi bukkan elo, mely úgy illik eros, at-
 letikus testére, mintha ráöntötték volna.
  - Ja. Ünnepelünk  - mondja Lucy, hangjába kese-
 ruség vegyül. - Kényszerszabadságolt az ADTI.
  Nem  hiszem el, hogy jól hallottam. A kényszer-
 szabadság ugyanaz, mint a  felfüggesztés. Az elso lé-
 pés, hogy lapátra tegyenek valakit. Annára pillantok
 valami jelért, hogy o  tud-e már a dologról, de látha-
 tólag ugyanolyan meglepett, mint én.
  - Kitettek a strandra. - Felfüggesztés ADTI-s vi-
rágnyelven. - Jövo hét környékén kapok egy levelet,
amiben felsorolják az összes vétségemet. - Lucy ad-
ja a flegmát, de jobban ismerem annál, semhogy be-
doljek neki. Az utóbbi hónapokban, években mást
se láttam forrongani benne, csak dühöt, és a düh
most is ott van, olvatagon, unokahúgom sok-sok ösz-
szetett rétege  alatt. - Felsorolják az  összes okot,
amiért véget kellene vetnem a munkaviszonyom-
nak, én meg fellebbezhetek. Hacsak  nem döntök
úgy, hogy hagyom a picsába, és kilépek. Mert az is
belefér. Nem szorulok rájuk.
  - De hát miért? Mi a fene történt? Csak nem
miatta? - Chandonne-ra gondolok.
  Amikor egy ügynök lövöldözésbe vagy más kriti-
kus eseménybe  keveredik, ritka kivétellel azonnal
rutinszeruen felkarolják és kevésbé stresszes mun-
 kakörbe helyezik, például tuzvizsgálónak a veszélyes
 fedett ügynöki munka helyett, amit Lucy Miami-
 ban végzett. Ha az illeto érzelmileg képtelen egye-
 nesbe jönni, esetleg fizetett szabadságra küldik az
 átélt trauma okán. A kényszerszabadság más ká-
 poszta. Az büntetés, teljesen egyszeru képlet.
   Lucy felnéz rám ültébol, lába kinyújtva, keze a há-
 ta mögött  a  padlón. - Ha van rajta sapka, akkor
  azért, ha nincs, akkor meg azért, régi lemez - for-
  tyog. -  Ha lelottem volna az ürgét, szétszívatják az
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  agyamat. Nem lottem le,  hát így is szétszívatják az
  agyamat.
   -  Lövöldözésbe keveredtél Miamiban, azután alig
  érkeztél meg Richmondba, kis híján  megint lelottél
  valakit. - Anna az igazat állítja. Nem érdekes, hogy
  az a valaki más egy sorozatgyilkos, aki betört a há-
  zamba. Lucy „priuszos": a miami fiaskó elott is hasz-
  nált túlzott erot. Zaklatott múltja viharfrontként te-
  lepszik Anna konyhájára.
    - Én vagyok az elso, aki elismeri  - feleli Lucy. -
   Mind szét akartuk loni azt az alakot. Gondoljátok,
   hogy Marino  nem? - Találkozik a tekintetünk.  -
   Gondolod, hogy a többi  zsaru, a többi ügynök, aki
   megjelent a házadnál, nem akarta meghúzni a ra-
   vaszt?  Csak rólam azt gondolják, egy kattant, mili-
    taris csaj vagyok, aki azon élvezkedik, hogy embere-
    ket öl. Legalábbis erre célozgatnak.
     - Rád fér pár hét szabadság - jelenti ki Anna ke-
    reken. - Lehet, hogy errol van szó és semmi több-
    rol.

     - Nem errol van szó. Ugyan már, ha valamelyik
    fiú csinálta volna, amit én csináltam Miamiban, hos-
    sé avatják. Ha valamelyik fiú majdnem megölte vol-
    na  Chandonne-t, a washingtoni öltönyösök  meg-
    tapsolják  az  önmérsékletét, nem pedig szívatják,
   amiért majdnem csinált valamit. Hogyan büntet-
   hetsz meg valakit, amiért majdnem csinált valamit?
   Sot hogy az istenbe bizonyítod, hogy valaki majd-
   nem csinált valamit?
    - Hát, pedig bizonyítaniuk kell majd - szólal meg
   bennem  a  jogász-halottkém. Ugyanakkor eszembe
   jut, hogy Chandonne is csak majdnem csinált ve-
   lem valamit. Szándék ide, szándék oda, ténylegesen
  nem tette meg, és védoügyvédei végül nyilván  ma-
  ximálisan kiaknázzák majd ezt a tényt.
    - Azt csinálhatnak, amit akarnak - feleli Lucy,
  ahogy sértettsége és felháborodása felcsap. - Ki is
  rúghatnak. Vagy visszahelyezhetnek aktív állomány-
  ba, és besuvaszthatnak egy íróasztal mögé valami
  kis ablaktalan szobában Dél-Dakotában vagy Alasz-
  kában. Vagy leparkolhatnak utcai térfigyeloként  va-
 lami tyúkszaros kapitányságon.
   - Kay, te még nem is kávéztál. - Anna kísérletet
 tesz az egyre fokozódó feszültség oldására.
   - Akkor lehet, hogy ez a bajom. Lehet, hogy ezért
 nincs értelme semminek ma reggel. - Megcélozom
 a kávéfozot a mosogató mellett. - Még valaki?
  Nincs más  jelentkezo. Kitöltök egy csészével, mi-
 közben Lucy mélyeket hajolgat ültében. Mindig le-
nyugözve figyelem ruganyos, gördülékeny mozdula-
tait, gyönyöruen kidolgozott izmait. Lucy kövérkés,
lassú gyerekként kezdte, aztán éveket töltött azzal,
hogy olyan gépezetté formálja át a testét, melyet ké-
nye-kedve szerint irányíthat, akárcsak a helikoptere-
ket, melyeken repül. Valószínuleg brazil vére köl-
csönzi szépségének a sötét tüzet, mindenesetre Lucy
felvillanyozó látvány. Amerre jár, az emberek meg-
nézik, o pedig legfeljebb egy vállrándítással reagál.
  - Nem tudom, hogyan mehetsz ki futni ilyen ido-
ben - mondja neki Anna.
  - Szeretem a fájdalmat. - Lucy felcsatolja övtás-
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káját, benne a pisztollyal.
  - Beszélnünk kell még errol, kitalálni, hogy mi-
hez kezdj. - A koffein defibrillálja lassú szívemet, a
tudatom egy rándulással kitisztul.
  - Futás után gyúrok a konditeremben - közli ve-
lünk Lucy. - Úgyhogy nem jövök egyhamar.
  - Fájdalom és még több fájdalom - tunodik An-
na fennhangon.
  Amikor az unokahúgomra nézek, én csak  arra tu-
dok gondolni, hogy milyen rendkívüli teremtés, és
milyen igazságtalanul elbánt vele az élet. Biológiai
apját soha nem ismerte,  aztán megjelent Benton,
 apja helyett apja lett, és aztán Lucy elvesztette ot is.
Az anyja egy egoista no,  aki a riválist látja benne,
 ezért nem szereti, már ha Dorothy húgom képes
 egyáltalán bárkit szeretni, amit erosen kétlek. Lucy
 valószínuleg a legintelligensebb, legösszetettebb sze-
 mély, akit ismerek. Ezzel nem lopja be magát az
 emberek szívébe. Világéletében irányithatatlan volt,
 és ahogy most elnézem, amint felfegyverkezve  és
 rendkívül veszélyesen, mint egy olimpiai futó kistar-
 tol a konyhából, eszembe jut, amikor négy és fél éve-
 sen elkezdte az elso osztályt, és megbukott magavi-
 seletbol.
   - Hogy lehet  megbukni magaviseletbol? - kér-
 deztem  Dorothyt, amikor dühében felhívott,  hogy
 elpanaszolja, milyen szörnyu nehézségekkel jár Lucy
 anyjának lenni.
  - Egyfolytában beszél, és félbeszakítja a többi gye-
reket, és mindig a magasban a keze, hogy o válaszol-
hassa meg a kérdést! - fortyogott Dorothy a telefon-
ban. -Tudod, mit írt a tanár az értesítojébe? Tessék!
Felolvasom neked! Lucy sem a munkában, sem a já-
tékban nem jön  ki jól társaival.  Feltunosködik, tudálé-
kos, és folyamatosan szétszed tárgyakat, mint például a
ceruzahegyezot vagy a kilincset.
  Lucy leszbikus. Valószínuleg ez mind közül a legna-
gyobb igazságtalanság, mert ezt nem noheti ki, ezen
nem teheti túl magát. A homoszexualitás igazságta-
lanság, mert igazságtalanságot szül. Ezért tört össze a
szívem, amikor tudomást szereztem unokahúgom
életének ezen részletérol. Mindenáron azt szeretném,
hogy ne érjék kudarcok. Talán éppen ezért sikerült
egészen eddig figyelmen kívül hagynom a kézenfekvo
tényt: az ADTI nem lesz nagylelku és megbocsátó, és
ezt Lucy valószínuleg jó  ideje tudja már. A washing-
toni vezetés figyelembe se fogja venni Lucy eredmé-
nyeit, ehelyett az eloítélet és a  szakmai féltékenység
torzító lencséjén át tekint majd  rá.
  - Boszorkányüldözést fognak  tartani - szólalok
meg, miután Lucy elhagyta a házat.
  Anna tojásokat üt egy tálba.
  - El akarják távolítani, Anna.
  A mosogatóba ejti a tojáshéjakat, kinyitja a hutot,
és elohúz  egy doboz tejet. A lejárati idore  pillant. -
Vannak, akik szerint Lucy egy hos - mondja.
  - A  bunüldözés csak megturi  a noket. Nem ün-
nepli oket, viszont  büntetéssel sújtja azokat, akik
hossé válnak. Ez a mocskos kis titok, amirol senki
nem akar beszélni - mondom.
  Anna energikusan felveri a tojást egy villával.
  - A  mi  történetünk ugyanez, pepitában - folyta-
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tom. - Amikor  mi az orvosira jártunk, még mente-
getoznünk kellett, amiért elvettük a helyet a férfiak-
tól. Egyesek  kerültek minket,  keresztbe tettek ne-
künk. Az elso évfolyamon csak négyen voltunk lá-
nyok. Ti hányan voltatok?
  - Bécsben más volt a helyzet.
  - Bécsben? - Gondolataim elillannak.
  - Én ott jártam - tájékoztat Anna.
  - Ó. - Ismét buntudat fog el, ahogy újabb, eddig
ismeretlen adalékot tudok meg barátnomrol.
  - Amikor átjöttem ide, minden, amit a nok hely-
zetérol mondasz, pontosan úgy is volt. - Anna szája
kemény vonalba rögzül, ahogy egy öntöttvas serpe-
nyobe csurgatja a  felvert tojást.  - Emlékszem, mi-
lyen volt, amikor  átköltöztem Virginiába. Hogyan
kezeltek.
  - Elhiheted, mindent tudok a  témáról.
  - Én harminc évvel elotted kezdtem, Kay. Nem
tudhatsz mindent  a témáról.
  Tojás gozölög és fúj buborékokat. A pultnak tá-
maszkodva kortyolgatom a feketét, és azt kívánom,
bárcsak ébren lettem volna, amikor tegnap éjjel Lucy
megérkezett, és fáj, hogy nem beszéltem vele. Hogy
szinte mellékesen kellett megtudnom egy ilyen hírt. -
Veled beszélt róla? - kérdezem Annát. - Arról, amit
az elobb mondott?
  Átfordítja a tojást. - így utólag azt hiszem, azért
jelent meg pezsgovel, mert el akarta mondani ne-
ked.  Meglehetosen alkalmatlan kellék, tekintve a
bejelentendo  hírt. - Magos pirítóst ugrat ki a ke-
nyérpirítóból. - Mindenki azt hiszi, hogy a pszichiá-
terek olyan haj, de mély beszélgetéseket folytatnak,
közben igazság szerint az emberek akkor is csak rit-
kán mondják el valódi érzéseiket, ha óradíjat fizet-
nek érte. - Az asztalhoz lép a tányérjainkkal. -
Többnyire azt mondják el nekem, amit gondolnak.
Ez a baj.Túl sokat gondolkodnak.
   - Nem fogják nagydobra verni. - Megint az ADTI
foglalkoztat. Anna és én leülünk egymással szemközt.
- Álcázni fogják a támadásukat, ahogy az FBI csinálta.
     Igazság szerint az FBI ugyanazért tette lapátra. A szá-
     mítógépes zsenijük, helikopterpilótájuk, az elso noi
     túszmento alakulatosuk volt, a csillaga emelkedoben.
     - Anna arca egyre szkeptikusabb, ahogy eldarálom
     Lucy szakmai életrajzát. Mindketten tudjuk, hogy fö-
     lösleges mindezt elmondanom. Anna kislánykora óta
    ismeri Lucyt. - Aztán  kijátszották a leszbi kártyát. -
    Képtelen vagyok leállni. - O meg átment tolük az
    ADTI-hoz,  és most megint áll a bál. Újra és újra
    ugyanaz a történet. Miért nézel így rám?
     - Mert Lucy problémáján emészted magad, köz-
    ben  a sajátod úgy tornyosul föléd,  mint a Mont
    Blanc.

     Tekintetem  kitéved az ablakon. Felborzolt tollú
   kékbegy szolgálja ki magát a madáretetonél, a lepo-
   tyogó napraforgómagok sörétszemek a behavazott
   földön. Halovány napfényujjak  bökik át a felhos
   reggelt. Kis körökben, idegesen forgatom kávéscsé-
   szémet az  asztalon. A  könyököm lassan lüktet a
   mélyben, ahogy eszünk. Bármilyen problémáim le-
  gyenek is, vonakodom beszélni róluk, mintha szóvá
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  tételük valami módon életre keltené oket - mintha
  nem keltek volna életre már rég. Anna nem erosza-
  koskodik.  Csendesek vagyunk.  Ezüst evoeszköz
  csendül porcelánhoz, és  a nekieredo hó becsoma-
  golja a  fákat-bokrokat, és ködfüggönyként lebeg a
  folyó felett. Visszamegyek a szobámba, és a gipszet
 a kád szélén  feltámasztva hosszú, forró fürdot ve-
 szek. Üggyel-bajjal  felöltözöm, és éppen  rájövök,
 hogy valószínuleg soha nem sajátítom el az egy kéz-
 zel való cipokötés mutatványát, amikor megszólal a
 csengo. Kisvártatva Anna kopogtat, és azt kérdezi,
 elfogadható állapotban vagyok-e.
  Gondolatok bomlanak ki sötéten és hömpölyög-
nek viharként. Nem  vártam társaságot. - Ki az? -
kérdezem.
  - Buford Righter - mondja Anna.

4.

A város nemzetközösségi ügyészét sok mindennek
hívják a háta mögött, merthogy gyenge kezu, hatá-
rozatlan, a saját árnyékától is fél, és minden, csak
nem egy harcos alkat. A mindig illedelmes, mindig
tiszteletteljes Righter az a virginiai úriember, akinek
a lótenyészto Caroline megyében felnevelték. Senki
nem szereti. Senki nem gyulöli. Sem félelmet, sem
tiszteletet nem éreznek iránta.  Righterben nincs
tuz. Nem emlékszem, hogy egyszer is láttam volna
elérzékenyülni, akármilyen kegyetlen vagy szívszag-
gató eseten dolgoztunk. Ami még rosszabb, kifeje-
zetten finnyás  gyomrú, amikor az általam a bíróság
elé citált részletekrol van szó, és ha teheti, inkább a
jogi vonatkozásokra összpontosít a jogsértések nyo-
mán hátramaradt égbekiáltó emberi nyomorúságok
helyett.
 A hullaház iránti averziója miatt nem is olyan jár-
tas az igazságügyi orvostanban, mint elvárható vol-
na. Ami azt illeti, o az egyetlen sokat próbált ügyész,
aki láthatólag  nem bánja, ha  a halál oka kizárólag
jegyzokönyvek alapján kerül  megállapításra. Más
szóval, hagyja, hogy a feljegyzések beszéljenek a tár-
gyalóteremben az orvos szakérto helyett. Ez így ko-
molytalan. Számomra ez kimeríti a vétkes gondat-
lanság fogalmát. Amikor az orvos szakérto nincs je-
len a tárgyalóteremben, bizonyos értelemben nincs
ott a holttest sem, és az esküdtek nem tudják ma-
guk elé képzelni az  áldozatot, illetve hogy mi min-
denen ment át az eroszakos halál folyamatában. Az
adatlapok érzéketlen szavai egyszeruen nem idézik
       meg a rémületet vagy a szenvedést, és éppen ezért
       általában a védelem s nem pedig a vád az, aki jegy-
       zokönyvbol állapíttatná meg a halál okát.
        - Buford, hogy van? - Kezet nyújtok, o pedig vé-
      gigfuttatja pillantását gipszkötéses  karomon, betu-
      retlen aljú ingemen és  lígo-lógó cipofuzomön. Ed-
      dig kizárólag kosztümösen, szakmai rangomhoz illo
      környezetben látott, és szemöldöke olyasfajta kifeje-
      zésben vonódik össze, mely gyengéd együttérzést és
      megértést hivatott  jelezni, a  kiválasztott kevesek
     alázatát és törodését, akiket Isten a hitványabb több-
     ség irányítására kiszemelt. A Righter-félékbol boven
     akad Virginia elso családjai között, kiváltságos, unal-
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     mas emberek, akik tökélyre fejlesztették magukban
     a képességet, hogy pökhendi elokelosködésüket a
     teherviselés gondterhelt aurájával álcázzák, mintha
    bizony olyan piszkosul nehéz volna  annak lenni,
    amik.

     - A nagy kérdés, hogy maga hogy van? - mondja,
    és visszaül a helyére Anna ovális alaprajzú, tetszetos
   nappalijában. A boltozatos mennyezetu helyiségbol
   a folyóra nyílik kilátás.

     - Erre nem  igazán  tudom a választ, Buford. -
   Egy hintaszéket választok.  - Valahányszor kérdez-
   nek tolem valamit, újra kell indítanom az agyamat.
  - Anna az imént gyújthatott be, és már el is tunt, és
  az a kényelmetlen  érzésem támad, hogy távolléte
  több udvarias visszavonulásnál.
   - Nem is csoda. Fogalmam sincs, hogyan képes
 egyáltalán talpon maradni azok után, amiken ke-
 resztülment. - Righter mézesmázos virginiai akcen-
 tussal beszél, elnyújtja a szavakat.  -  Sajnálom is,
 hogy így magára török,  Kay, de felmerült valami,
 valami, amire nem számítottunk. Milyen kellemes
 ez a hely, nem találja? - Folytatja környezete felmé-
rését. - Anna  építette, vagy már itt volt?
 Nem tudom, de nem is érdekel.
 -  Maguk ketten nagyon közel állnak egymáshoz,
úgy tudom - teszi hozzá.
 Nem vagyok benne biztos, hogy csak cseveg, vagy
próbálkozik. - Anna jó barátom - felelem.
 -  Tudom, hogy Anna nagyon sokra tartja magát.
Ezzel is csak azt akarom mondani - folytatja -, hogy
szerintem nem is  lehetne  jobb kezekben éppen
most.
 Sérelmezem a célzást, hogy bárkinek a  kezében
volnék, mint  valami beteg a kórházi osztályon, és
ezt szóvá is teszem.
 -  Ó, értem. - Tekintete tovább pásztázza az olaj-
festményeket a halvány rózsaszínu falakon, az üveg
mutárgyakat, a szobrokat és az európai bútorokat. -
Szóval nem  orvos-beteg jellegu a kapcsolatuk?
Nem is volt soha?
 -  A szó szoros értelmében nem - felelem ingerül-
ten. - Soha nem kértem tole idopontot.
 -  És gyógyszert sem íratott fel Annával? - faggat
tovább Righter szenvtelenül.
 -  Nem emlékszem, hogy lett volna ilyen.
 -  Hát, el se hinné az ember, hogy mindjárt kará-
csony.  - Righter sóhajt, a folyóról újra a szobára, a
szobáról  újra rám irányítja figyelmét.
 Lucy kifejezésével élve a nemzetközösségi ügyész
nyomi-nak  tunik vastag bajor  gyapjúnadrágjában,
melynek szárát durva talpbarázdás, gyapjúbéléses
gumicsizmája szárába tömi. Állig felgombolt Bur-
berry típusú gyapjúkardigánt visel, mintha képtelen
volna eldönteni, hogy hegyet másszon vagy Skóciá-
ban golfozzon a mai napon.
 -  Hát  - mondja -, hadd magyarázzam el, miért
vagyok itt. Pár órája felhívott Marino. Váratlan fejle-
mény adódott a Chandonne-ügyben.
 Azonnal belém hasít  az árulás tordöfése. Nekem
nem mondott semmit Marino. Még arra se vette a
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      fáradságot, hogy megkérdezze, hogy vagyok ma reg-
      gel.

       - Összefoglalom a dolgot, amennyire tolem telik.
      - Righter keresztbe veti a lábát, és illedelmesen az
      ölébe fekteti a kezét. Vékony jegygyuru és a Virginiai
      Egyetem gyuruje  csillan meg a  lámpafényben. -
     Kay, mint nyilván tudja, a hírt, hogy mi történt a
     maga házánál, illetve hogy ezt követoen orizetbe
     vették  Chandonne-t, az összes médium  felkapta.
     Szó szerint az  összes. Bizonyára követte  a híradáso-
     kat,  úgyhogy méltányolni fogja a horderejét annak,
     amit most mondandó vagyok.
      A félelem elképeszto emóció. A végtelenségig ta-
    nulmányoztam  már, és gyakran mondom az embe-
    reknek, hogy a legjobban úgy modellezhetik a mu-
    ködését, ha felidézik a másik autóvezeto reakcióit,
    amikor bevágunk eléje, és kis híján nekiütközünk.
   A riadalomból szemvillanás alatt düh lesz, és az ille-
   to rátehénkedik  a dudára, trágár kézmozdulatokat
   tesz, vagy, manapság, lelövi az embert. Hibátlanul
   végigmegyek a teljes folyamaton, az idegborzoló fé-
   lelemtol a fúriastádiumig. - Nem követtem külön a
   híreket, és egész  biztosan nem fogom méltányolni
   a dolog horderejét - felelem. - Sohasem méltányo-
  lom, ha betolakodnak a magánszférámba.
    - Kim Luong és Diane Bray meggyilkolása is jó-
  kora figyelmet keltett, de  semmi  ahhoz foghatót,
  mint a  maga elleni gyilkossági  kísérlet - folytatja
  Righter. - Feltételezem, ezek szerint nem látta a ma
 reggeli Washington Post-ot?
   Csak nézem meredten, fortyogva.
   - Címlapfotó Chandonne-ról, amint hordágyon
 beviszik  a sürgosségi osztályra, a szorös válla kiáll a
 lepedo alól, olyan, mint valami hosszú szoru kutya-
fajta. Az  arcát persze kötés fedte, de azért érzékel-
heto, mennyire groteszk látványt nyújthat. Aztán a
bulvárlapok. Képzelheti. Vérfarkas Richmondban,
a Szépség és a Szörnyeteg, ilyesmi. - Righter hang-
ját megvetés  színezi, mintha a szenzációhajhászás
obszcén is volna egyben, és kéretlenül megjelenik
elottem a kép, ahogy o és a felesége házaséletet él-
nek. Elképzelem, ahogy Righter a zokniját le sem
véve kefél a nejével. Gyanítom, hogy a testi szerel-
met lealacsonyítónak tartja, primitív biológiai szük-
ségletnek. Hallottam pletykákat. A férfimosdóban
Righter nem  hajlandó használni a piszoárt, de még
a vécét sem,  ha más is jelen van. Kézmosási kény-
szere van. Mindez ott zsong a fejemben, miközben
Righter tovább üldögél végtelenül illedelmesen, és
beszámol a Chandonne jóvoltából rám terelodött
gyilkos közfigyelemrol.
  - Nem tudja, jelentek meg fényképek a házam-
ról? - Muszáj megkérdeznem. - Amikor tegnap éjjel
kijöttem a házból, fotósok voltak a behajtómon.
  - Annyit tudok, hogy ma reggel helikopterek röp-
ködtek a környék fölött. Valaki mesélte - feleli, ben-
nem pedig azonnal feltámad a gyanú, hogy megint
 a házamnál járt, és személyesen volt tanúja a dolog-
 nak. - Légi felvételeket készítettek. - Kibámul a sza-
 kadó hóesésre. -  Gondolom, az ido  véget vetett a
 szórakozásuknak. A biztonságiak jó néhány személy-
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 autót  visszafordítottak. A sajtó, a kíváncsiak. Nem
 várt módon piszkosul kapóra jött, hogy Zenner dok-
 tornonél szállt meg. Fura, mibol mi lesz. - Elhallgat,
 megint kibámul a folyó felé. Kanadai vadludak kö-
 röznek, mintha utasításra várnának a toronyból. -
 Rendesen azt javasolnám, hogy ne is menjen vissza a
 házába a tárgyalás utánig...
   - A tárgyalás utánig? - szakítom félbe.
   - Már ha  itt tartanák a tárgyalást - vezeti elo kö-
 vetkezo bejelentenivalóját,  amirol  automatikusan
 feltételezem, hogy  a helyszín megváltoztatásával
 kapcsolatos.
      - Szóval azt mondja, hogy a tárgyalást valószínu-
    leg elviszik Richmondból - szövöm tovább a gon-
    dolatot. - És mit ért azon, hogy rendesen?
      - Arra  szeretnék kilyukadni. Marinót felhívták a
    manhattani körzeti ügyész irodájából.
     - Ma reggel? Ez az új fejlemény? - Meg vagyok
    rökönyödve. - Mi köze van New Yorknak bármihez?
     - Ez  néhány órával  ezelott történt  - mondja
   Righter. - A szexuális buncselekmények ügyosztály
   fonöke, egy Jaime Berger nevu no - fura név, betuz-
   ve J-A-I-M-E, de úgy ejtik, hogy Jamie. Valószínuleg
   hallott már róla. Sot azon se lepodnék meg, ha ma-
   guk ketten ismernék egymást.
    - Sohasem találkoztunk - felelem. - De már hal-
   lottam róla.
    - December ötödike, péntek, két évvel ezelott -
   mondja tovább Righter -, huszonnyolc éves fekete
  no holttestére bukkantak egy New York-i lakásban a
  Második sugárút és a Hetvenhetedik utca környé-
  kén, a Felso East Side-on. A no televíziós meteoro-
  lógus volt, idojárás-jelento a CNBC-nél. Azt se tud-
  ja, hogy hallott-e az esetrol?
   Akaratom ellenére beugrik egy s más.
   - Amikor nem jelent meg a stúdióban aznap kora
 reggel, ötödikén hajnalban, és nem vette fel a tele-
 font sem, valaki benézett hozzá. Az áldozat neve -
 Righter borkötésu parányi noteszt húz elo farzsebé-
 bol és belelapoz - Susan Pless. Nos, a holttest hátul
 volt a hálószobában, az ágy elotti szonyegen. Derék-
 tól fölfelé a ruhái szétszaggatva, az arc és a koponya
 olyan csúnyán összetörve,  mint egy repüloszeren-
 csétlenség áldozatáé. - Righter felpillant rám. - És
 ezt idéztem, a repülos részt - állítólag Berger így ír-
 ta le Marinónak. Mi volt az a szó, amit maga hasz-
nált régebben?  Emlékszik az esetre, amikor részeg
tinédzserek száguldoztak egy kisteherautóval, és az
egyik úgy döntött, hogy derékig kibújik az ablakon,
és pechjére, szembejött vele egy fa?
  -  Homorulatosodás - felelem tompán, miközben
hallgatom, amit mond. - Az arcboltozat beomlása
különösen nagy  erohatásra, mint például repülo-
gép-szerencsétlenségekben, vagy amikor valaki ma-
gasból kiesik vagy kiugrik, és arccal ér földet. Két
évvel ezelott? - Pörögnek a gondolataim. - Az ho-
gyan lehetséges?
  - Nem megyek bele a vérmocskos részletekbe. -
Újabb lapokat fordít át noteszében. - Mindenesetre
voltak harapásnyomok, egyebek mellett a kézen és a
lábfejen, és rengeteg furcsa, hosszú fakó szorszál ta-
padt a vérbe, melyekrol feltételezték, hogy valami
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 állatéi. Esetleg  egy hosszú szoru angóramacskáé
 vagy ilyesmi. - Felpillant rám.  - A lényeg benne
 van.
  Mindvégig abból indultunk ki, hogy Chandonne a
 richmondi kiruccanásán járt eloször az Egyesült Ál-
 lamokban. A feltételezést nem támasztotta alá más
 észérv azon kívül, hogy Chandonne-t egyfajta Qua-
 simodóként könyveltük el, aki egész életét befolyá-
  sos családja párizsi otthonának alagsorában  rejtoz-
  ködve töltötte. Szintén feltételeztük, hogy ugyanak-
  kor hajózott át Antwerpenbol Richmondba, amikor
  testvérének holtteste is felénk tartott. Ebben is té-
  vedtünk volna? Felvetem ezt Righternek.
   -  Mindenesetre tudja, hogy az Interpol mire tip-
  pelt - jegyzi meg o.
   -  Hogy Chandonne a Sinus fedélzetén utazott ál-
  néven - idézem fel -, egy Pascal nevu férfiként, akit
  azonnal a  reptérre vittek, amikor a hajó december
  elején Richmondban kikötött. Állítólag családi szük-
  séghelyzet  tette szükségessé, hogy visszarepüljön
  Európába. - Megismétlem az információt, melyet
  egy héttel korábban Jay Talley közölt velem az In-
  terpol lyoni központjában. -Viszont senki nem lát-
ta, hogy ténylegesen repülore szállt volna, úgyhogy
feltételezéseink szerint Pascal valójában Chandonne,
és soha nem repült sehová, hanem itt maradt, és el-
kezdte a gyilkolászást. Viszont ha ez az alak ki-be jár
az Egyesült Államokban, képtelenség  megállapíta-
ni, hogy mennyi idot töltött az Államokban, mikor
érkezett ide vagy bármi egyebet. Ennyit az elméle-
tekrol.
  - Hát, gondolom, nagy részüket át is dolgozzák,
mire ez az egész lemegy. Attól még tiszteljük-be-
csüljük az  Interpolt  is, meg mindenki mást  is.  -
Righter megcseréli keresztbe vetett lábait, és külö-
nös módon elégedettnek tunik.
  - Meghatározták a hollétét? Ennek a Pascal akár-
kinek?
  Righter nem tudja, de úgy okoskodik, hogy bárki
legyen is  a valódi Pascal  - feltéve, hogy  létezik
egyáltalán -, valószínuleg o  is csak egy a sok rohadt
alma  közül  a  Chandonne  családi bunszövetkezet
kosarában. - Egy  másik alak egy  másik álnévvel,
esetleg akár üzlettársa  a konténerben talált halott
férfinak - spekulál Righter.  - A testvérbáty, gondo-
lom. Thomas Chandonne,  akirol  bizonyosan  tud-
juk, hogy benne volt a család üzelmeiben.
  - Feltételezem,  Berger   hallotta  a  híradásokat
Chandonne elfogásáról, hallott a gyilkosságokról, és
felhivott minket - mondom.
  - Ráismert az elkövetési módra, így igaz.  Azt
mondja,  a Susan  Pless-ügy mindig is  kísértette.
Berger istentelenül sürgeti  a DNS-tesztet. Nyilván
találtak magfolyadékot,  és megcsinálták a DNS-pro-
filt, még két évvel ezelott.
  - Szóval a Susan Pless-ügyben elvégezték a mag-
folyadék  genetikai elemzését. - Ezen eltunodöm,
valamelyest meglepetten, mivel az általában túlhaj-
tott, ínséges körülmények között  dolgozó laborok
csak olyankor elemeznek DNS-bunjelet, ha van gya-
núsított az összehasonlításhoz, illetve ha rendelke-
zésre áll egy jókora adatbank, melyen a siker remé-
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nyében futtathatják át a profilt. 1997-ben még a
New York-i adatbank sem létezett. - Ezt vegyem
úgy, hogy eredetileg már volt gyanúsítottjuk? - kér-
dezem.
 - Azt hiszem, a látóterükbe került valaki, de nem
vált be - feleli Righter. - Összesen annyit tudok,
hogy megcsinálták a DNS-profilt, és most azonnal
fel kell küldenünk Chandonne DNS-ét az ottani or-
vos szakértoi intézetbe - sot már úton is van a min-
ta. Száz szónak is egy a vége: tudnunk kell, van-e
egyezés, még mielott Chandonne-t bíróság elé állít-
juk itt, Richmondban. A jó hír, hogy kaptunk né-
hány nap haladékot Chandonne egészségi állapota
miatt, merthogy az a vegyszer sérüléseket okozott a
szemén. - Ezt úgy mondja, mintha semmi szerepem
nem lett volna a dologban. - Kicsit mint az arany
hatvan perc, amirol mindig beszél, az a rövid ido-
tartam, amikor meg kell menteni valakit egy ször-
nyuséges baleset vagy ilyesmi után. Ez most a mi
arany hatvan percünk. Összehasonlíttatjuk a DNS-t,
és ki fog derülni, hogy tényleg Chandonne ölte-e
meg azt a New York-i not két évvel ezelott.
 Righter idegesíto szokása, hogy szajkózza az álta-
lam mondottakat,  mintha bizony az anekdotázás
mentené tájékozatlanságát a valóban fontos ügyek-
ben. - Mi a helyzet a harapásnyomokkal? - kérde-
zem. - Errol van információ? Chandonne  fogazata
egészen szokatlan.
 - Tudja, Kay -  mondja Righter -,  nem igazán
mentem bele az effajta részletekbe.
 Persze, miért is ment volna? Próbálom kideríteni
az igazságot, a valódi okot, amiért Righter ma reg-
gel eljött hozzám. - És ha a DNS-teszt alapján
Chandonne a hunyó? Miért akarja tudni, mielott
bíróság elé állítják itt, Richmondban? - Költoi kér-
      dés. Azt hiszem, tudom, miért. - Maga nem akarja,
      hogy Chandonne-t itt állítsák bíróság elé. Maga át
      akarja passzolni a pasast New Yorknak, hogy ott le-
     gyen az elso fokú tárgyalás.
       Kerüli a tekintetem.
       - De mi a csudáért tenne ilyet, Buford? - folyta-
     tom, és  egyre biztosabbra veszem, hogy pontosan
     ezt szándékozik tenni. - Hogy utána moshassa a ke-
     zeit? Kiteszi a pasast a Riker's Islanden, és nincs rá
     gond többé? Az  itteni eseteket meg ne is feszeges-
     sük? Buford, oszintén, ha Chandonne-t elítélik kü-
    lönös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságért Man-
    hattanben, maga nem fog erosködni, hogy itt is bí-
    róság elé állítsák, igaz?
     Megajándékoz oszinte pillantásai egyikével. - Ma-
    gát mindig mindenki olyan nagyra tartotta a nem-
   zetközösségben - hökkent meg aztán.
     - Múlt idoben? - Hideg vízként hullámzik rajtam
   végig a riadalom. - Mert mostantól nem?
     - Én csak  azt mondom, hogy  megértem az érzé-
   seit - hogy maga és a többi  szerencsétlenül járt no
   megérdemlik, hogy a törvény teljes szigorával...
    - Szóval ezek szerint a  szemétláda  megússza,
  amivel ellenem próbálkozott - szakítom félbe indu-
  latosan. Belém hasít a fájdalom. Az elutasítottak fáj-
  dalma. A magukra hagyottak fájdalma. - Ezek sze-
  rint Chandonne megússza azt is,  amit a többi sze-
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  rencsétlenül járt novel  tett, ahogy maga fogalma-
  zott. Jól mondom?

   - New Yorkban van halálbüntetés - feleli Righter.
   - Ó, hogy nem szakad le a plafon - fakadok ki  '
 epésen. Righterre irányuló tekintetem forró energia-
 sugár, mint a nagyító fókuszált fénykévéje, mellyel
 gyerekkoromban papíron és száraz  faleveleken per-
 zseltem lyukakat kísérletként. - És  ugyan mikor al-
kalmazták? - Righter tudja,  hogy a válasz soha.
Manhattanben soha senkinek nem adtak be méreg-
injekciót.
 _ És arra sincs garancia, hogy Virginiában halál-
büntetést szabnának ki rá - érvel Righter. - A vád-
lott nem amerikai állampolgár. Bizarr betegségben
vagy rendellenességben vagy  tudom is én,  miben
szenved. Még abban sem vagyunk biztosak, beszél-e
angolul.
 - Akkor bezzeg beszélt, amikor a házamnál meg-
jelent.
 - Beszámíthatatlansággal simán megúszhatja.
 - Gondolom, ez függ az ügyész hozzáértésétol,
Buford.
 Righter hunyorít egyet. Állán kidagadnak az iz-
mok. Úgy néz ki, mint a könyvelo hollywoodi pa-
ródiája - állig begombolt kardigán, parányi szem-
üveg -, aki éppen valami bántóan kellemetlen sza-
got érez.
 - Beszélt már Bergerrel? - kérdezem. - Nyilván.
Nem állított volna ide ezzel a saját szakállára. Ma-
guk ketten lepaktáltak.
 - Tanácskoztunk. Nyomás nehezedik ránk, Kay.
Ezt bizonyára maga is méltányolja. Egyrészt, a pa-
sas francia. Van fogalma,  hogyan reagálnának  a
franciák, ha megpróbálnánk kivégezni  egyik állam-
polgárukat itt, Virginiában?
 - Te jó szagú atyaúristen - bukik ki belolem. - Itt
nem a halálbüntetésrol van szó.  Itt a büntetésrol
van szó, és pont. Tudja, mi a véleményem a halál-
büntetésrol, Buford. Ellene vagyok.  Ahogy öreg-
szem, egyre jobban ellene vagyok. De  attól még
Chandonne-t csak felelosségre kellene  vonni mind-
azért, amit itt, Virginiában  elkövetett,  a szentségit.
  Righter nem szól semmit, megint kibámul az ab-
lakon.
       - Szóval maga és Berger megállapodtak, hogy ha a
     DNS egyezik, Manhattan megkaphatja Chandonne-t
     - összegzem a helyzetet.
      -  Gondoljon bele. Ez a  legjobb, amit remélhe-
     tünk, ha, úgymond,  helyszíncserérol van  szó.  -
     Righter újfent megajándékoz a tekintetével. - És
     maga is nagyon jól tudja, nincs az az isten, hogy az
    ügyet Richmondban tárgyalhassuk, amekkora sajtó-
    hírverés meg  mi a  fene övezné. Valószínuleg mind
    járhatnánk ki egy vidéki tárgyalóterembe az isten
    háta  mögé, nem tudom, mit szólna hozzá, ezt csi-
    nálni heteken, esetleg hónapokon át, vég nélkül.
     - Helyben vagyunk. - Felkelek, és bökdösni kez-
    dem a tuskókat a piszkavassal, forróság tolul  az ar-
    comnak,  szikrák szökkennek  a kéménybe, mint egy
   csapat felriasztott seregély. - Isten  orizz, hogy ké-
   nyelmetlenségnek tegyük ki magunkat. - Vadul döf-
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   ködök ép karommal, mintha meg  akarnám ölni a
   tüzet. Visszaülök, felajzva és hirtelen a sírás küszö-
   bén. Mindent tudok a poszttraumás stressz szind-
   romáról, és elfogadom, hogy magam is ettol szenve-
   dek. Aggodalmas vagyok és ijedos. Kevéssel koráb-
  ban bekapcsoltam az  egyik klasszikus zenét sugárzó
  helyi adót, és Pachelbel muzsikája olyan szomorú-
  sággal töltött el, hogy elsírtam magam. Ismerem a
  tüneteket. Nagyot nyelek, és összeszedem magam.
  Righter csendben figyel a mélabús  emelkedettség
  elgyötört arckifejezésével, mintha Robert E. Lee     |
  emlékezne vissza egy fájdalmas ütközetre.            |
   - Velem mi lesz? -  kérdezem. - Vagy csak élem
 tovább az életem, mintha soha nem  is  dolgoztam
 volna ezeken a borzalmas gyilkosságokon - mintha
 soha nem boncoltam volna fel az áldozatokat, vagy
 nem futottam volna az életemért, amikor Chan-
 donne benyomult a házamba? Mi lesz a szerepem
 ebben az egészben, Buford, feltételezve, hogy Chan-
donne-t New Yorkban állítják bíróság elé?
 - Az Ms. Bergertol függ - feleli.
 - Ingyenebédek. - Ezzel a kifejezéssel azokra az
áldozatokra utalok, akiknek ügyében soha nem szol-
gáltatnak igazságot. A Righter által javasolt forgató-
könyv szerint  például  én is ingyenebéd lennék,
merthogy New Yorkban Chandonne sosem fog bíró-
ság elé állni azért, amit velem szándékozott  tenni
Richmondban. Amitol végképp megáll az ész: az itt
elkövetett  gyilkosságokért sem kap  még egy ejnye-
bejnyét se. - Ezzel az egész várost odavetette a farka-
soknak - közlöm vele.
  Egyazon pillanatban tudatosul bennünk a mon-
dat kettos értelme. Látom a tekintetén. Egy farkas
már garázdálkodott Richmondban, Chandonne. Rá
volt jellemzo,  amikor Franciaországban gyilkolni
kezdett, hogy Le Loup-Garou, „a vérfarkas" feliratú
cédulákat hagyott  hátra.  Most  idegenek fognak
igazságot szolgáltatni a város áldozatainak ügyében,
pontosabban, elmarad az igazságszolgáltatás. Bármi
megtörténhet. Meg is történik bármi.
  - Mi van, ha Franciaország ki akarja adatni Chan-
donne-t? - tesztelem Rightert. - Mi van, ha New
York belemegy?
  - ítéletnapig sorolhatnánk a mi van, ha kezdetu
mondatokat - mondja erre.
  Nyílt megvetéssel bámulok rá.
  - Ne vegye személyes ügynek,  Kay.  -  Righter
újabb ájtatos, szomorú pillantást  vet rám.  - Ne
akarjon magánháborút csinálni belole. Mi csak ki
akarjuk vonni a forgalomból azt a szemetet. Édes-
mindegy, ki valósítja meg.
  Felkelek a székemrol. - Hát nem mindegy. Pisz-
kosul nem - közlöm vele. - Maga gyáva, Buford. -
Hátat fordítok neki, és távozom a szobából.
  Percekkel késobb hallom  a bezárt ajtó mögül a
lakrészemben, ahogy Anna kikíséri Bufordot. Egy-
értelmu,  hogy az ügyész  elég hosszan téblábolt a
  házban, hogy Annával is beszéljen, és azon tuno-
  döm, vajon mit mondhatott neki rólam.  Ülök az
  ágyam szélén, teljesen elveszetten. Nem emlékszem,
  hogy valaha is ennyire magányosnak, ennyire riadt-
  nak éreztem volna magam, és megkönnyebbülten
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  hallom, hogy Anna közeledik a folyosón. Finoman
  kopogtat az ajtón.
   - Szabad - mondom bizonytalan hangon.
   Megáll az ajtóban, rám néz. Úgy érzem magam,
 mint  egy gyerek,  tehetetlennek, reménytelennek,
 ostobának. - Megsértettem Rightert - közlöm vele.
 -Teljesen mindegy, hogy amit mondtam, igaz. Gyá-
 vának neveztem.
  -  Righter szerint jelen pillanatban labilis vagy -
 feleli Anna. - Aggódik. Plusz tényleg egy Mann ohne
 Rückgrat. Egy gerinctelen  alak,  ahogy  odahaza
 mondtuk. - Kis mosoly.
  - Nem vagyok labilis, Anna.
  - Mit keresünk idebent, amikor a tuz mellett is
üldögélhetnénk? - mondja.
  Beszélni akar velem. - Oké - adom be a dereka-
mat -, te nyertél.

5.

Soha nem voltam Anna páciense. Sot ha  már itt
tartunk,  soha nem  vettem részt semmilyen pszi-
choterápiában sem,  ami nem azt jelenti, hogy soha
nem fért volna rám. Merthogy nagyon is. Nem is-
merek senkit, aki ne tudna profitálni egy jó lelki ta-
nácsadásból. Egyszeruen arról van szó, hogy végte-
lenül zárkózott vagyok, és nem könnyen  bízom
meg emberekben, amire jó okom van. Abszolút
diszkréció nem létezik. Orvos vagyok. Ismerek más
orvosokat.  Az orvosok beszélnek egymással és a
családtagjaikkal és a barátaikkal. Titkokat mesél-
nek el, melyeket a hippokratészi eskü értelmében
egy léleknek sem adhatnának tovább. Anna lekap-
csolja a lámpát. A késo délelott borongós és sötét,
mint az  alkony, és  a rózsaszínu falakat kigyújtja
a tuz visszfénye, ellenállhatatlanul lakályossá téve a
nappalit.
  - Sosem jutsz túl  ezen, ha nem szólalsz  meg. -
Anna brutálisan lényegre töro.
  Szomorúság emelkedik  a torkomban, próbálom
visszanyelni.
  - Sokkhatás ért - folytatja Anna. - Kay, nem vagy
acélból. Még  te sem bírsz elviselni ennyi mindent,
és csak menni tovább, mintha mi sem történt volna.
Hányszor felhívtalak, miután Bentont meggyilkol-
ták, és te sosem tudtál  idot szakítani rám.  Miért?
Mert nem akartál beszélni.
  Ezúttal nem  tudom  elrejteni  az  érzelmeimet.
Könnycseppek peregnek le az arcomon és hullanak
ölembe, mint a vér.
    - A pácienseimnek is mindig azt mondom, ami-
  kor nem hajlandók szembesülni a problémáikkal,
  hogy elobb-utóbb úgyis eljön az elszámolás napja. -
  Anna elorecsusszan a székén, belehajol a szavakba,
  melyeket egyenesen a szívemnek irányoz.  - Szá-
  modra most jött el az elszámolás napja. -  Erosen
  néz, rám mutat. - Most pedig beszélni fogsz velem,
  Kay Scarpetta.
    Csüggedten lenézek az ölemre. A nadrágomat
  könnycseppek pettyezik, és arra az idióta következte-
  tésre jutok, hogy a cseppek  azért tökéletesen  kör
  alakúak,  merthogy pont függolegesen csapódtak be.
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  -  Sosem fogok megszabadulni ettol - dünnyögöm
  elkeseredetten.
   - Megszabadulni  mitol? - Ez felkeltette Anna ér-
  deklodését.
   - Amit csinálok. Mindenrol eszembe jut valami
 munkámmal  kapcsolatos.  Nem szoktam beszélni
 errol.
  - Azt akarom, hogy most beszélj róla - mondja
 Anna.
  - Ostobaság.
  Anna, a türelmes horgász, kivár, tudja, hogy már
 pedzem a horgot. Azután ráharapok. Általam kínos-
 nak, sot nevetségesnek talált példákat mondok An-
 nának. Elmondom neki, hogy sosem iszom paradi-
 csomlevet vagy V8-at vagy Bloody Maryt jéggel,
 mert amikor a jég olvadni kezd, a keverék úgy néz
 ki,  mint a savóra és  alakos elemekre szétváló vér.
 Orvosegyetemista  koromtól nem eszem májat,  és
 bármilyen más belso szerv elfogyasztásának ötlete is
 képtelenségnek tunik. Eszembe jut egy reggel a Hil-
 ton Heads-szigeten, amikor Benton és én sétáltunk
 a parton, és a  visszavonuló  víz  után rapcsosan ma-
 radt homok helyenként  kifejezetten úgy nézett ki,
 mint a gyomor nyálkahártyája. Gondolataim ked-
vükre csaponganak, és évek óta eloször feltárul ben-
nem egy franciaországi kiruccanás  emléke. Azon
ritka alkalmak egyikén, amikor Benton és én való-
ban el tudtunk szabadulni a munkánktól, bejártuk a
burgundi borvidéket, és bebocsátást  nyertünk a
Drouhin és  Dugat családok tiszteletet parancsoló
birodalmába, és Chambertinbol, Montrachet-bol,
Musignybol  és Vosne-Romanée-ból kaptunk kósto-
lót. - El nem mondhatom, hányféle  megindító ha-
tás ért. - Emlékeket idézek fel, melyeknek eddig a
létezésérol sem tudtam. - Ahogy a kora tavaszi fény
változik a lankákon, és a télire visszametszett szolo-
tokék mind egyként tartják magasba ágas-bogas ke-
zeiket, kincseik legjavát, esszenciájukat kínálva elénk.
És milyen gyakran hozzá sem férünk karakterük-
höz,  nem szánjuk rá az idot, hogy felfedezzük a fi-
nom árnyalatokban rejlo harmóniát, a szimfóniát,
melyet a finom borok játszanak a nyelveden, már ha
módot adsz rá. - Elúszik a hangom. Anna csendben
várja, hogy visszatérjek. - Mint amikor engem csak
az eseteimrol faggatnak - folytatom. - Csak a ször-
nyuségekrol, amiket látok, mikor számomra annyi
minden létezik még. Én nem valami olcsó lore va-
gyok csavaros kupakú üvegben.
  - Magányosnak érzed magad - jegyzi meg Anna
halkan. - És félreértettnek. Talán ugyanolyan sze-
mélytelennek, mint a halott pácienseid.
  Nem válaszolok, de  hasonlataim  folytatásaként
leírom neki azt a néhány hetet, amikor Benton és én
bordeaux-i végcéllal, vonaton jártuk be Franciaor-
szágot, és ahogy dél felé haladtunk, a háztetok egy-
re vörösebbek lettek. A tavasz elso érintésére a fák
képtelen zöldben ragyogtak fel, és a vízfolyások  és
nagyobb foutak ugyanúgy törekedtek a tenger felé,
ahogy a test összes nagyobb véredénye is a szívbol
indul ki, és oda is tér meg. - Nem gyozöm csodálni
a szimmetriát a természetben, ahogy a patakok és a
mellékfolyók a keringési rendszer hatását keltik a le-
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vegobol nézve, a sziklák pedig olyanok, mint szét-
dobált, öreg csontok - mondom. - És az agy, ami
kezdetben sima, aztán idovel barázdálttá és tekervé-
nyessé lesz, ahogy a hegyek is tagoltabbá válnak az
évezredek során. Ugyanazon fizikai törvények ural-
kodnak fölöttünk. És mégsem. Az agy például kiné-
zetre semmit nem árul el a funkciójából. Elso ráné-
zésre annyira izgalmas, mint egy fej gomba.
  Anna  bólogat. Megkérdezi, hogy Bentonnal  is
megosztottam-e  ezeket a megfigyeléseimet. Nem,
mondom. Anna azt akarja tudni, miért vonakodtam
megosztani ezeket a látszólag ártalmatlan észrevéte-
leket Bentonnal, a szerelmemmel, én meg  közlöm
vele, hogy ezen el kell gondolkodnom kicsit. Nem
vagyok biztos a válaszban.
  - Nem. - Anna ösztökél. -  Ne  gondolkodj.
Érezd.
  Töprengek.
  - Nem. Érezd, Kay. Érezd. - A szíve fölé érinti a
kezét.
  - Muszáj  gondolkodnom. Az életben is azért ju-
tottam oda,  ahol vagyok, mert gondolkodom - fele-
lem védekezoen, és hirtelen visszatérek a szokatlan
térbol, ahol  eddig voltam. Most újra Anna nappali-
jában vagyok, és mindent megértek, ami történik
velem.
  - Az életben azért jutottál oda, ahol vagy, mert
tudsz - mondja Anna.  -  A tudás pedig észlelés.
A gondolkodás  az észleltek feldolgozásának mi-
kéntje, és a  gondolkodás gyakran elleplezi  az igaz-
ságot. Miért nem kívántad  költoibb  oldaladat  is
megmutatni Bentonnak?
  - Mert nem igazán  ismerem el ezt az oldalamat.
Ez egy haszontalan oldal. Tárgyaláson gombához
hasonlítani az agyat például nem vezetne sehová -
felelem.
  - Aha - Anna megint bólint. - Egyfolytában ha-
sonlatokkal élsz a tárgyalásokon. Ezért vagy annyira
jó tanú. Olyan képeket idézel meg, amiket a hétköz-
napi emberek is  képesek  megérteni. Miért nem
mondtad el Bentonnak az elobb felsorolt képzettár-
sításokat?
  Abbahagyom a hintázást, és az ölembe fektetem
begipszelt karom. Elfordulok Annától, és kinézek a
folyóra, egyszerre sunyítok, mint Buford Righter.
Több  tucat kanadai  vadlúd  gyülekezik egy  vén
szikomorfa körül. Ülnek a fuben, mint megannyi
hosszú nyakú lopótök, és pöffeszkednek és  a szár-
nyukkal csapkodnak és ennivaló után csipegetnek a
csorükkel. - Nem akarok átmenni a varázstükrön -
közlöm Annával. - Nem csak Bentonnak nem akar-
tam elmondani. Senkinek nem akarom elmondani.
Egyáltalán nem akarom elmondani. És azáltal, hogy
nem ismétlek el szándékolatlan képeket és képzet-
társításokat, nem  hagyom, hogy,  nem hagyom,
hogy...
  Anna nagyokat bólogat. - Azáltal, hogy nem ve-
szel tudomást róluk, nem hagyod, hogy a képzele-
ted beférkozzön a munkádba - fejezi be a gondola-
tomat.
  - Muszáj szenvtelennek  lennem,  tárgyilagosnak.
Ha valaki, te biztos megérted ezt.
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  Jól megnéz magának, csak aztán válaszol. - Errol
volna szó? Vagy esetleg csak az elviselhetetlen fáj-
dalmat akarod elkerülni, amit nyilvánvalóan ma-
gadra zúdítanál, ha engednéd, hogy  a képzeleted
szerepet kapjon a munkádban? - Közelebb hajol, a
térdére könyökölve gesztikulál. - Mi volna, ha pél-
dául - drámai hatásszünetet tart - vennéd a tudo-
mányos és orvosi  tényeket, és  a képzeleted segítsé-
gével rekonstruálnád  Diane Bray életének  utolsó
perceit? Mi volna, ha magad elé idézhetnéd és vé-
gignézhetnéd, mint valami filmet, végignézhetnéd,
ahogy megtámadják, ahogy dol belole a vér, ahogy
marcangolják és ütlegelik? Végignézhetnéd, ahogy
meghal?
  - Az kimondhatatlanul borzalmas lenne - vála-
szolom.
  - Micsoda hatása lehetne, ha az esküdtek végig-
nézhetnének egy ilyen filmet - mondja Anna.
  Boröm alatt ezernyi  apróhalként zsizsegnek  az
idegimpulzusok.
  - De ha átmennél a varázstükrön, ahogy te neve-
zed - mondja tovább Anna -, vajon hol lenne a vé-
ge? - Széttárja a kezét. - Ah. Talán nem is lenne vé-
ge, és kénytelen volnál végignézni Benton meggyil-
kolásának filmjét is.
  Lehunyom a szememet. Ellene szegülök Anná-
nak. Ne. Kérlek, Istenem, ne engedd, hogy ezt lát-
nom kelljen. Egy villanásnyi Benton a sötétben, a
rászegezett pisztoly és a ráesni hangja, az összecsap-
pantott acélbilincsé. Gúnyolódás. Gúnyolni fogják,
Na, Miszter FBI, ha olyan okos vagy,  most mi jön,
Miszter Pszichozsaru? Olvass az agyunkban, sakkozd
ki, mit fogunk  csinálni.  Nem válaszolt nekik. Nem
kérdezett semmit, miközben a Pennsylvaniai Egye-
tem campusának nyugati peremén betuszkolták a
kis vegyeskereskedésbe, mely már délután ötkor be-
zárt. Benton tudta, hogy meg fog halni. Gyötörni és
kínozni fogják, és ez volt az a rész, amire összponto-
sított - hogy hogyan zárja rövidre a fájdalmat és a
megaláztatást, amiben, tudta, hogy részeltetik majd,
ha lesz rá idejük. Sötétség és aztán egy gyufa lobba-
nása. Benton arca inogni látszik a lángocska fényé-
ben, ahogy a két pszichopata  seggfej mozdulatai
mozgásba hozzák a levegot a kis lepusztult pakisztá-
ni  vegyeskereskedésben,  melyet felgyújtottak, mi-
után Benton meghalt.
  Felpattan a szemhéjam. Anna beszél hozzám. Hi-
deg verejtékrovarok araszolnak le az oldalamon. -
Ne haragudj. Mit is mondtál?
  - Nagyon, nagyon fájdalmas. - Anna arca felen-
ged az együttérzéstol. - El sem tudom képzelni.
  Benton sétál be  az agyamba.  Kedvenc olajzöld
nadrágját viseli  és futócipot, Saucony futócipot.
A Saucony az egyetlen márka, amit hajlandó felhúz-
ni, sokszor meg  is  kapta  tolem, hogy háklis, mert-
hogy annyira tudott ragaszkodni, ha valamit igazán
megkedvelt.  És a régi UVA-póló van rajta, sötétkék,
fényes narancssárga betukkel, amit Lucytól kapott,
és az évek során egészen  fakó és  puha lett. Benton
levágta az ujját, mert túl  rövid volt, és mindig sze-
rettem, ahogy abban a régi, lestrapált pólóban kinéz
az ezüst  hajával, tiszta arcélével, a megannyi rej-
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téllyel a vesébe látó, sötét szeme mögött. Keze eny-
hén a szék karfája köré görbed. Olyan ujjai vannak,
mint egy zongoramuvésznek, hosszúak és karcsúak
és kifejezok, mikor beszél, és mindig gyengédek,
amikor megérintenek, ami az ido múlásával  egyre
ritkább. Mindezt fennhangon mondom Annának,
jelen idoben fogalmazva egy férfiról, aki több mint
egy éve halott.
  - Szerinted o  mi mindent tartott vissza toled? -
kérdezi Anna. - Milyen rejtélyeket láttál a szemében?
  - Ó, istenem.  Leginkább  munkával kapcsolatos
dolgokat. - Lélegzetem megreszket, a szívem riadtan
szárnyra  kap. - Sok részletet megtartott magának.
Bizonyos ügyek kapcsán látott részleteket, dolgokat,
melyeket annyira borzalmasnak  tartott,  hogy úgy
gondolta, senki mást nem szabad  terhelnie velük.
  - Még téged  sem? Van olyan,  amit te még  nem
láttál?
  - A fájdalmuk - csendesen beszélek.  - Nekem
nem kell  látnom a rettegésüket. Nem kell hallanom
a sikolyaikat.
  - De rekonstruálod.
  - Az nem ugyanaz. Nem, az nem ugyanaz. Sok
gyilkos,  akivel Bentonnak dolga volt, eloszeretettel
készített fényképeket, hangfelvételeket, egyesek még
videóra  is vették, hogy mit muveltek áldozataikkal.
Bentonnak meg végig kellett néznie. Végig kellett
hallgatnia. Mindig tudtam. Szürke képpel jött haza.
Alig beszélt vacsora közben, alig evett, és azokon az
estéken  többet ivott a szokásosnál.
  - De neked nem mondta el, hogy...
  - Soha - szakítom félbe indulatosan. - Soha. Ez
volt az o indián temetkezési helye, és senki nem lép-
hetett be oda. Egyszer igazságügyi orvostant adtam
elo egy  továbbképzésen Saint Louisban. Ez még a
karrierem elején volt, amikor még helyettes intézet-
vezeto voltam Miamiban. A fulladásos halálról tar-
tottam  eloadást, és úgy döntöttem, hogy ha már
úgyis ott vagyok, üsse ko, végighallgatom az egész
heti tananyagot. Egyik délután egy igazságügyi el-
meszakérto a szexuális  indíttatású gyilkosságokról
tartott eloadást. Diaképeket mutatott a még eleven
áldozatokról. Egy not hozzákötöztek a székhez, és
támadója szorosan körbetekerte kötéllel az egyik
mellét, és tuket döfködött a mellbimbóba. Ma is lá-
tom a no tekintetét. Az a szem egy pokollal teli sötét
medence volt, sikoltó szája szélesre tárva. És láttam
videofelvételeket - folytatom  egykedvu hangon. -
Elrabolt,  összekötözött, megkínzott no, fobe lövés
elott. Egyfolytában az anyja után nyöszörög. Sír, kö-
nyörög. Azt hiszem, valami alagsorban volt, a felvé-
tel sötét és szemcsés. Az elsütött fegyver dörrenése.
Aztán a csend.
  Anna nem mond semmit. A tuz ropog és pukkog.
  - Az  egyetlen no voltam hatvan rendor között  a
teremben - teszem hozzá.
  - És  mivel az áldozatok is nok voltak, így még
rosszabb volt egyedüli noként - mondja Anna.
  Elfog a düh, ahogy eszembe jut, hogyan bámulta
egyik-másik férfi a diaképeket, a videofelvételeket. -
Egyesek vágykeltonek találták a szexuális indíttatá-
sú csonkításokat - mondom. - Láttam az arcukon,
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éreztem. Ugyanez  a  helyzet egyes  profilosokkal,
Benton munkatársaival is. Leírják, hogyan erosza-
kolt meg Bundy egy not hátulról, miközben fojto-
gatta. Kimeredo szempár, a nyelv kilóg. Bundynak
akkor volt orgazmusa, amikor a no meghalt. És ezek
a férfiak, akikkel Benton együtt dolgozott, szerettek
egy kicsit túl sokat elmesélni. Van róla fogalmad,
hogy ez milyen? - Annára szegezett tekintetem
pengeéles. - Hogy látsz egy holttestet, hogy fényké-
peket, videofelvételeket látsz valakirol, akit brutáli-
san bántalmaztak, valakirol, aki szenved és gyötro-
dik, és rájössz, hogy körülötted az emberek titokban
még élvezik is? Hogy szexinek találják?
  - Gondolod, hogy Benton szexinek találta? - kér-
dezi Anna.
  - Nem. Benton hetente, sot talán naponta is ta-
núja volt ilyen  eseteknek. Szexinek? Nem létezik.
Végig kellett hallgatnia a sikolyaikat. - Elkalandoz-
tam a tárgytól. -Végig kellett hallgatnia, ahogy zo-
kognak és esdekelnek. Azok a szerencsétlen embe-
rek nem tudták. De ha tudták volna, se tehetnek
semmit.
  - Nem tudták? Mit  nem  tudtak azok  a szeren-
csétlen emberek?
  - Hogy szadista kínzóik élvezetét csak fokozza a
zokogásuk. Az esdeklésük. A félelmük - felelem.
  - Szerinted Benton zokogott vagy esdekelt, ami-
kor gyilkosai elrabolták és  bevitték  abba a sötét
épületbe? - Anna pontot szerezni készül.
  - Láttam a boncolási jegyzokönyvét. - Becsusz-
szanok a szemtelenség menedékébe. - Abban nem
igazán szerepel olyasmi, amibol egyértelmuen kide-
rülne, mi  történt a halála  elott.  Benton csúnyán
összeégett a tuzben. Az elégett szövetek nagy meny-
nyisége miatt azt sem lehetett megállapítani, hogy
volt-e vérnyomása például, amikor megvágták.
  - Lott fejsérülése is volt, igaz? - kérdezi Anna.
  - Igen.
  - Szerinted melyik keletkezett eloször?
  Némán meredek rá. Még nem rekonstruáltam ma-
gamban Benton halálának elozményeit. Nem vitt rá
a lélek, hogy megtegyem.
  - Képzeld magad  elé, Kay - mondja Anna. -
Mert tudni tudod, igaz? Túl sok haláleseten dolgoz-
tál, hogy ne tudd, mi történt.
  Sötét az agyam, olyan sötét,  mint a philadelphiai
vegyeskereskedés belseje volt.
  - Benton csinált valamit, igaz? - forszírozza Anna
a dolgot, egészen kiül a kerevet szélére, valósággal
belém hajol. - Benton gyozött, igaz?
  - Gyozött? - A torkomat köszörülöm. - Gyozött!
- fakadok ki. - Levágták az arcát, és félig elégették,
és azt mondod, hogy gyozött?
  Anna kivár, hogy levonjam a következtetést. Ami-
kor nem fuzök hozzá semmit, felkel és a tuzhöz lép,
elhaladtában gyengéden megérintve vállamat. Tesz
még a tuzre, rám néz, és azt mondja: - Kay, hadd
kérdezzem meg. Miért  lotték volna le  Bentont a
buncselekmény elkövetése után?
  Megdörgölöm a szememet, sóhajtok.
  - Az arc levágása része volt az elkövetési módsze-
rüknek -  folytatja  Anna. - Newton Joyce kedvenc
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ténykedése áldozataival.  - Anna az ördögi Carrie
Grethen ördögi férfi partnerére utal - egy pszicho-
pata páros, amely mellett Bonnié és Clyde a gyerek-
kori szombat  reggeli rajzfilmek figuráihoz tuntek
hasonlatosnak.  - Lenyúzta az  arcukat, és szuvenír-
ként tárolta a hutoben, és mivel Joyce arca  annyira
csúnyácska és heges volt - fejtegeti Anna -,  ellopta,
amit irigyelt, a szépséget. így van?
  - Igen, vélhetoleg. Már amennyire bármilyen el-
méletben megbízhatunk azzal kapcsolatban, hogy
az emberek miért csinálják azt, amit.
  - És fontos volt, hogy Joyce gondosan végezze a
lenyúzást, és ne tegyen kárt az arcokban. Ezért is
nem lotte le az áldozatait, fejbe aztán meg végképp
nem. Nem akarta megkockáztatni, hogy kárt tegyen
az arcban, a skalpjában. Plusz a golyó általi halál túl
könnyu. - Anna vállat von. - Gyors. Talán még ke-
gyes is. Sokkal jobb, ha az embert lelövik, mint ha
átvágják a torkát. Szóval miért lotte le Newton Joyce
és Carrie Grethen Bentont?
  Anna ott áll fölöttem. Felpillantok rá. - Mondott
valamit - felelem végül lassan. - Nyilván mondott
valamit.
  - Igen. - Anna visszaül. - Igen, igen. - Bátorító-
lag int a kezével, mintha forgalmat vezényelne át a
keresztezodésen. - De vajon mit? Mondd el nekem,
Kay.
  Azt felelem, hogy nem tudom, mit mondott Ben-
ton Newton Joyce-nak és Carrie  Grethennek. De
valamit mondott vagy csinált, amitol egyik vagy a
másik elveszítette uralmát a játszma fölött. Impul-
zív, akaratlan reakció volt, amikor egyikük Benton
fejéhez nyomta és elsütötte a fegyvert. Bumm.  És
vége is volt a mulatságnak. Benton nem érzett sem-
mit, ezután semmi nem jutott el a tudatáig. Teljesen
mindegy, mit muveltek vele ezután, nem számított.
Halott volt, vagy haldoklott. Nem volt tudatánál.
Nem érezte a kést. Talán nem is látta.
  - Te olyan jól ismerted Bentont - mondja Anna.
- Ismerted a  gyilkosait,  vagy legalábbis Carrie
Grethent - volt vele tapasztalatod a múltban. Mit
gondolsz, mit mondott Benton, illetve kinek mond-
ta? Ki lotte le?
  -  Nem bírom...
  -  De igen.
  Ránézek.
  - Ki jött ki a sodrából? - A nógatásával mesz-
szebbre jutottam, mint valaha is gondoltam volna.
  - A no. - Ezt a mélybol húzom elo. - Carrie volt
az. A dolog személyessége miatt. Carrie régóta is-
merte Bentont, kezdettol fogva, hiszen együtt dol-
goztak a quanticói kutatóintézetben.
  - Ahol sok évvel ezelott Lucyval is megismerke-
dett, talán tíz éve is megvan.
  - Igen, Benton ismerte Carrie-t, valószínuleg
olyan jól ismerte, amennyire egy ilyen hülloagyú
lényt ismerni lehet - teszem hozzá.
  - Mit mondott neki? - Anna szeme rám szegezo-
dik.
  - Talán Lucyról valamit - mondom. - Valamit
Lucyról, amivel megsértette Carrie-t. Benton meg-
sértette Carrie-t, gúnyolta Lucyval kapcsolatban,
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azt hiszem. - Közvetlen átjárás van a tudattalanom
és a nyelvem között. Nem is kell gondolkodnom.
  - Carrie-nek és Lucynak viszonyuk volt egymás-
sal Quanticóban - tesz hozzá Anna még egy dara-
bot a kirakóshoz. - Mindketten a mesterségesintel-
ligencia-számítógépen  dolgoztak  a kutatóintézet-
ben.
  - Lucy gyakornok volt, csak egy csitri, egy gye-
rek,  és Carrie elcsábította. Együtt dolgoztak a szá-
mítógéprendszeren. Azt a gyakornoki  beosztást én
szereztem Lucynak - teszem hozzá keseruen. - Bi-
zony. Az o befolyásos, nagy hatalmú nénikéje.
  - Nem egészen az sült ki belole, amire számítot-
tál, igaz? - jegyzi meg Anna.
  - Carrie kihasználta...
  - Leszbikust csinált Lucyból?
  - Nem, én nem mennék ilyen messzire - mon-
dom. - Senkibol nem lehet leszbikust csinálni.
  - Megölte  Bentont?  Ilyen messzire  sem mennél
el?
  - Nem tudom, Anna.
  - Tünékeny múlt, személyes história. Igen. Ben-
 ton mondott valamit Lucyról, és Carrie elveszítette
 az önuralmát, és már le is lotte Bentont - összegzi.
 Anna. - Benton nem úgy halt meg, ahogy eltervez-
 ték. - Diadalmas a hangja. - De nem ám.
  Csendesen ringatózom, kinézek a szürke reggel-
 be, mely mostanra süvöltéssel telt meg. A szél vad
 rohamokban gyakorlatoztatja erejét, elhalt ágakat és
 indákat hajigál  át Anna hátsó  udvarán, amirol  a
 Dorothyt almákkal megdobáló dühös fa jut eszem-
 be az Óz, a nagy varázsló-ból. Aztán Anna se szó, se
 beszéd felkel, mint amikor vége a foglalkozásnak.
 Elbocsát egyéb természetu teendoimre a házában.
 Egyelore eleget beszéltünk. Úgy döntök, hogy visz-
 szavonulok a konyhába, és  itt talál rám edzése vé-
 geztével Lucy déltájban. Éppen az egészben eltett
 paradicsomot szabadítom  ki  konzervfogságából,
 amikor besétál, a marinaraszósz alapja  a tuzhelyen
 rotyog.
  - Kell egy kis segítség? -Az édes hagymára, a pap-
 rikára és a gombára pillant a vágódeszkán. - Elég ne-
 héz lehet egy kézzel mindent megoldani.
  - Húzz ide egy széket - mondom neki. - Megcso-
 dálhatod, milyen önálló vagyok.  -  Segítség nélkül
 befejezem a konzerv felbontását, Lucy pedig odahoz
 egy támla nélküli széket a pult másik oldaláról, és
 leül. Még mindig futáshoz van öltözve, és a szemé-
 ben különös tekintet, titkos fény lobog, ami a kora
 hajnalban a naptól felragyogó folyót idézi eszembe.
 Mozgásképtelen bal kezem  két ujjával rögzítek egy
 hagymát, és hozzáfogok a szeleteléshez.
  - Emlékszel a játékunkra? - Felkockázom a hagy-
maszeleteket. - Amikor tízéves voltál? Vagy ilyen ré-
gi dolgokat ne kérdezzek? Én biztos nem fogom el-
felejteni. - Hangsúlyom azt hivatott érzékeltetni
Lucyval, hogy milyen lehetetlen kis vakarcs volt an-
nak idején. - Nem is sejted, hogy én hányszor kény-
szerszabadságra vágtalak volna, ha módomban áll. -
Vakmeroen az orra alá dörgölöm a fájdalmas igazsá-
got. Valószínuleg az Annával folytatott kendozetlen
beszélgetésemen bátorodtam fel, mely egyszerre vett
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ki belolem minden erot és töltött fel új energiával.
  - Azért olyan rossz nem voltam. - Lucy tekintete
táncot jár, imádja hallgatni, milyen kis  ördögfióka
volt, amikor gyerekkorában nálam idozött.
  Maréknyi kockára vágott hagymát szórok a már-
tásba, és elkeverem. - Emlékszel az igazságszérumos
játékunkra? - kérdezem. - Megjöttem, általában
munkából, és az arckifejezésedbol tudtam, hogy
rossz fát tettél a tuzre. Úgyhogy leültettelek  a nagy
piros karosszékbe a nappaliban, emlékszel? A kan-
dallónál állt a régi házamban, Windsor Farmsban.
És hoztam neked egy pohár gyümölcslevet, és azt
mondtam, hogy igazságszérum. Te pedig megittad,
és mindent töredelmesen bevallottál.
  - Mint amikor újraformáztam a számítógépedet,
míg elvoltál hazulról. - Lucy önfeledten kacag.
  - Tízéves a büdös kölyök, és újraformázza a win-
chesteremet. Majdnem szívinfarktust kaptam - ele-
venítem fel az emléket.
  - Hé, de elobb biztonsági másolatot  készítettem
az összes fájlodról. Csak rád akartam  ijeszteni. -
Lucy remekül szórakozik.
  - Én pedig majdnem hazaküldtelek. - Egy kony-
haruhával megtörlöm bal kezem ujjbegyeit, óvato-
san, nehogy hagymaszagú  legyen a gipsz, és  édes
szomorúság fog el. Nem igazán emlékszem, miért is
kötött ki nálam Lucy azon az elso richmondi kiruc-
canásán, mindenesetre én  nem voltam az  a gye-
reknevelos fajta, akkor kerültem  az állásomba, és
iszonyatos nyomás nehezedett rám. Dorothy körül
valamiféle válsághelyzet  alakult ki. Talán  világgá
ment, és új férjet választott magának, vagy csak en-
gem vett palira. Lucy imádott engem, és én nem
szoktam hozzá, hogy imádjanak. Valahányszor meg-
látogattam Miamiban, állandóan a sarkamban volt,
mint egy kutyakölyök, le se lehetett vakarni.
  - Nem  akartál te engem hazaküldeni. - Lucy
évodik velem, de a tekintetében kételyt látok villan-
ni. A félelem, hogy szabadulni akarnak tole, ténye-
ken alapul az életében.
  - Csak  mert  alkalmatlannak éreztem  magam,
hogy gondodat viseljem - válaszolom a mosogatót
támasztva. - Nem mintha nem kaptam volna ideg-
rohamot, amilyen kötözni való csirkefogó voltál. -
Megint nevet. - De nem, nem küldtelek volna haza.
Arra mind a ketten rámentünk volna. Nem tudtam
volna megtenni. - A fejemet rázom. - Adjunk hálát
Istennek a mi kis játékunkért. Nagyjából ez volt az
egyetlen módja, hogy kitaláljam,  mi megy végbe
benned, vagy milyen csibészséget uztél, amíg  oda
voltam, dolgozni vagy tudom is én. Szóval, muszáj
gyümölcslevet vagy  egy pohár bort töltenem, vagy
belevágsz  és  elmondod, hogy mi történik veled?
Nem ma jöttem le a falvédorol, Lucy. Nem azért
vettél ki szállodai szobát, mert úri kedved úgy  dik-
tálta. Forralsz valamit.
  - Nem én vagyok az  elso no,  akinek kitették a
szurét - kezd bele.
  - Viszont te lennél a legrátermettebb no, akinek
kitették a szurét - felelem.
  - Emlékszel Teun McGovernre?
  - Amíg  élek,  emlékezni  fogok rá.  - A nevét
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„Tían"-nak ejto McGovern Lucy ADTI-s fonöke
volt Philadelphiában, egy rendkívüli no, aki csodá-
latosan viselkedett velem, amikor Bentont meggyil-
kolták. - Nehogy azt mondd, hogy történt valami
Teunnal - aggodalmaskodom.
  - Hat hónappal ezelott kilépett - feleli Lucy. -A je-
lek szerint az ADTI át akarta  helyezni Los Angelesbe,
kirendeltségvezetonek az ottani bevetési egység élé-
re. A legrosszabb beosztás a földön. Senki nem vá-
gyik Los Angelesbe.
  A szövetségi rendvédelmi szerveknél igen kevés no
szolgál kirendeltségvezetoi beosztásban. A folytatás-
ban Lucy elmondja, hogy McGovern azzal válaszolt
az áthelyezésre, hogy kilépett, és egyfajta magánnyo-
mozói praxisba  kezdett. - A Végso Mentsvár  -
mondja egyre lelkesültebben. -Tök király név, nem?
New York-i központ. Teun tuzvizsgálókat, tuzszeré-
szeket,  zsarukat, ügyvédeket  verbuvál, mindenkit,
aki hasznos lehet, és hat hónapon belül máris van-
nak ügyfelei. Amolyan titkos  társaság lett a dolog-
ból. Az emberek egymásnak adják az infót. Ha beüt
a ménku, hívd a Végso Mentsvárat - ahová akkor
mégy, mikor végképp nincs hová menned.
  Megkeverem a fortyogó paradicsomszószt, bele-
nyalintok. - A jelek szerint folyamatosan kapcsolat-
ban voltál Teunnal, mióta elhagyta Philadelphiát. -
Néhány teáskanál olívaolajat csöpögtetek a mártás-
hoz. - A francba. Úgy nézem, nem lesz vele semmi
gond, de a salátához azért nem használnám. - Fin-
torogva föltartom a palackot. - Kimagozatlan olaj-
bogyóból olajat sajtolni olyan, mint hámozatlan na-
rancsból narancslevet, meg is érdemled, amit ered-
ményül kapsz.
  - Vajon mibol gondolom, hogy Anna nem lelkes
híve mindennek, ami olasz? - jegyzi  meg Lucy fa-
nyar humorral.
  - Tanítgatnunk kell, ennyi az egész. Bevásárlólis-
ta. - A telefon melletti jegyzettömbre és tollra bic-
centek az állammal. - Elso tétel, extra  szuz olíva-
olaj, olasz módra - magok sajtolás elott eltávolítva.
Egy üveg Mission Olives Supremo tökéletes, ha ta-
lálsz. Nincs keseru mellékíze.
  Lucy jegyzetel. -Teun és én tartottuk a kapcsola-
tot - közli.
  - Valamilyen módon részt is veszel abban, amit
csinál? - Tudom, hogy ez az, amerre a beszélgeté-
sünk tart.
  - Mondhatni.
  - Zúzott fokhagyma. Hutopultos részleg, kicsi
üvegekben. Ma lustálkodom. - Fogom a tálat a so-
vány darált marhahússal, melyet jól átfoztem és
nyomkodással megszabadítottam zsírtartalmától. -
Nem a legjobb alkalom, hogy  saját kezuleg passzí-
rozzak fokhagymát. - Belekeverem a darált húst a
mártásba. - Milyen szintu a részvételed? - Bebújok
a hutobe, és rekeszeket húzkodok. Anna nem tart
itthon friss zöldségeket, természetesen.
  Lucy sóhajt. -  Úristen, Kay néni. Nem  vagyok
benne biztos, hogy hallani akarod.
  Unokahúgom és én egészen a közelmúltig csak
keveset és felszínesen beszéltünk egymással. Az el-
múlt évben alig találkoztunk. O Miamiba költözött,
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és mindketten visszahúzódtunk fedezékeink mögé
Benton halála után. Olvasni próbálok a Lucy agyá-
ban meglapuló történetekben,  és azonnal lehetosé-
geket kezdek latolgatni.  Gyanakvással  szemlélem
McGovernnel folytatott kapcsolatát, akárcsak egy
évvel ezelott, amikor mindannyiunkat egy kataszt-
rofális gyújtogatás helyszínére riasztottak a Virginia
állambeli Warrentonban. A tuz egy gyilkosságot lep-
lezett, melyrol azután kiderült, hogy csak az elso a
Carrie Grethen által kitervelt sorozatból.
  - Friss  oregano,  bazsalikom és  petrezselyem  -
diktálom a listát. - És egy kis szelet parmezán sajt.
Lucy, tedd a kezed a szívedre. - Fuszereket keresgé-
lek. McGovern velem egykorú és egyedülálló - vagy
legalábbis az volt, amikor utoljára láttam. Becsu-
kom a konyhaszekrényt, és unokahúgomhoz fordu-
lok. -Viszonyod van Teunnal?
  - Ilyen értelemben nem volt  közünk egymáshoz.
  - Nem volt?
  - Érdekes, hogy te beszélsz - mondja Lucy rossz-
indulat nélkül. - És te meg Jay?
  - Jay nem dolgozik nálam - felelem. - Én meg
végképp nem dolgozom nála. De nem is akarok be-
szélni róla. Rólad van szó.
  - Utálom, amikor eltereled  a szót, Kay  néni -
mondja csendesen.
  - Nem terelem el a szót - mentegetozöm.  - Csak
aggaszt, amikor munkatársak között túlságosan sze-
mélyes kapcsolat alakul ki. Hiszek a három lépés tá-
volságban.
  - Te is  együtt dolgoztál Bentonnal - mutat  rá
Lucy az újabb kivételre tulajdon szabályaim  alól.
  A fazék oldalához koccantom a kanalat. - Egy
csomó dolgot  tettem az életben, amit neked nem
tanácsolnék. Azért nem tanácsolnám, mert már ré-
szemrol is hiba volt megtenni.
  - Volt valaha másodállásod? - Lucy vállkörzése-
ket csinál, a derekát nyújtóztatja.
  Elfintorodom. - Másodállásom? Emlékezetem sze-
rint nem.
  - Oké. Igazságszérum bead. Notórius mellékál-
lás-halmozó vagyok, és Teun legnagyobb támogató-
ja - a Végso Mentsvár legfobb részvényese. Tessék.
A teljes igazság. Most meg fogod hallani.
  - Menjünk, üljünk le. - Az asztalhoz kormányo-
zom unokahúgomat, kihúzunk egy-egy széket.
  - Véletlenül kezdodött az egész - kezd bele Lucy.
- Pár évvel ezelott saját használatra létrehoztam egy
keresoprogramot. Közben mást se hallottam, csak
hogy mekkora vagyonokat szednek össze egyesek az
internetes  technológián. A  francba  is, mondtam
magamnak, és eladtam a keresoprogramot hétszáz-
ötvenezer dollárért.
  Nem döbbent meg a hír. Lucy világéletében any-
nyit keresett, amennyit az adott szakmában  keresni
lehetett.
  - Aztán az egyik razzián lefoglaltunk egy rakat
számítógépet, és támadt egy másik ötletem - foly-
tatja. - Kitörölt e-maileket segítettem helyreállítani,
és ettol beindult az agyam, hogy milyen könnyen kí-
sérto szellemekké válhatnak elektronikus leveleink.
Úgyhogy  kitaláltam egy kódolási eljárást, afféle
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elektronikus iratmegsemmisítést. Ma már egy cso-
mó szoftvercsomag van ilyesmire. Istentelenül sok
pénzt kerestem azon a hirtelen ötleten.
  Következo kérdésemben nincsen semmi diploma-
tikus. Tudja-e az ADTI, hogy Lucy olyan technoló-
giát hozott létre, ami megakadályozhatja a bunüldö-
zo szerveket abban, hogy helyreállítsák a rosszfiúk
törölt e-mailjeit? Valaki úgyis eloállt volna a techno-
lógiával, feleli Lucy, ráadásul a törvénytisztelo em-
berek magánélethez való jogát is védeni  kell. Az
ADTI nem tud az o vállalkozói tevékenységérol, sem
arról, hogy internetes találmányokba, illetve  cégrész-
vényekbe fekteti a vagyonát. Jelen pillanatig kizáró-
lag a pénzügyi tanácsadója és Teun McGovern tud-
nak a tényrol, hogy Lucy  többszörös milliomos, aki
már saját helikopterét is megrendelte.
  - Szóval így tudta Teun beindítani a vállalkozását
egy olyan méregdrága nagyvárosban,  mint New
York - elmélkedem.
  - Pontosan - mondja Lucy. - És ezért nem fogok
kapálózni én sem az ADTI ellen. Ha nekiállnék ke-
ménykedni, valószínuleg kiderülne, mit csináltam a
szabad idomben. Az én dolgaimban turkálna a bel-
ügyminisztérium, a foügyész, mindenki. Egyik szö-
get a másik után túrnák elo, hogy felfeszítsék a
szakmai becsületemet  a bürokrácia idióta keresztjé-
re. Mi  a fenéért akarnék így kibaltázni magammal?
  - Ha nem szállsz szembe  az igazságtalansággal,
mások fogják megszenvedni, Lucy. És lehet, hogy
azoknak az embereknek nem lesz több millió dol-
lárjuk, helikopterük meg egy New York-i cégük az
újrakezdéshez.
  - A Végso Mentsvár pont errol szól - feleli Lucy.
- Szembeszáll az igazságtalansággal.  Én a magam
módján szállok szembe az igazságtalansággal.
  - Jogilag a másodállástéma nem fér bele a  vád-
iratba, amit az ADTI a jelek szerint felépített elle-
ned, Lucy - szólal meg a bennem lakozó jogász.
  - A mellékesen keresett pénz viszont elvileg ero-
síti a szavahihetoségemet, nem? - próbálgatja Lucy
az ellenoldalt.
  - Az ADTI a szavahihetoség hiányával vádolt? Rád
húzták, hogy oszintétlen vagy?
  - Nem, dehogyis. Ilyesmi nem lesz a levelükben.
Az biztos. Viszont igazság szerint, Kay néni, meg-
szegtem a szabályokat. Amíg az ADTI, az FBI vagy
egyéb rendvédelmi szervnél vagy alkalmazásban, el-
vileg nem lehet más jövedelemforrásod. Nem értek
egyet a tiltással. Nem fair. A rendorök vállalhatnak
másodállást. Mi  nem. Lehet, hogy mindig is  tud-
tam, hogy nem a szövetségieknél fogok megöreged-
ni. - Felkel az asztaltól. - Úgyhogy gondoskodtam a
jövomrol. Valószínuleg amúgy is torkig voltam az
egésszel. Semmi  kedvem bérrabszolgaként tölteni
életem hátralevo részét.
  - Ha ott akarod hagyni az ADTI-t,  a te döntésed
legyen, ne az övék.
  - Az én döntésem - mondja csipetnyi haraggal. -
Azt hiszem, jobb, ha megyek a boltba.
  Belekarolok, az ajtóhoz kísérem. - Köszönöm -
mondom neki. -A mindent jelenti számomra, hogy
ezt elmondtad.
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  - Meg foglak tanítani helikoptert vezetni. - Bele-
bújik a kabátjába.
  - Miért is ne - adom meg magam. - Amennyi is-
meretlen légtérben én ma jártam. Gondolom, ennyi
plusz belefér.

6.

 Évek óta azt a durva viccet hallani, hogy a virgi-
 niaiak New Yorkba járnak - a muvészetekért, a New
 York-iak meg Virginiába - lerakni a szemetüket.
 Giuliani polgármester kis híján újabb polgárhábo-
 rút robbantott ki, amikor elsütötte ezt a beszólást
 Jim Gilmore akkori virginiai kormányzóval folyta-
 tott szócsatájában.  A nagy sajtónyilvánosságot ki-
 váltó vita arról szólt, van-e joga Manhattannek a mi
 déli szeméttelepeinkre zúdítani sok-sok ezer tonná-
 nyi északi szemetét. El tudom képzelni a felháboro-
 dást, ha híre megy, hogy ezentúl igazságszolgáltatá-
 sért is New Yorkba kell majd mennünk.
  Amióta Virginia állam vezeto  igazságügyi orvos
 szakértoje vagyok, Jaime Berger  irányítja a körzeti
 ügyész manhattani  irodájának kéjgyilkosságokkal
 foglalkozó részlegét. Bár még sosem találkoztunk,
 gyakran szerepel együtt a nevünk. Rólam azt mond-
 ják, hogy a leghíresebb noi igazságügyi orvos szak-
 érto vagyok az országban, Jaime Bergerrol azt, hogy
 a leghíresebb  noi ügyész.  Egészen mostanáig az
 egyetlen esetleges reakcióm az lehetett volna, hogy
 nem akarok híres lenni, nem is bízom azokban, akik
 azok, és hogy a „noi" jelzonek nincs helye az ilyen
 szókapcsolatokban. A sikeres férfiakat sem emleget-
 jük sikeres férfi orvos vagy férfi elnök vagy férfi ve-
 zérigazgatóként.
  Az elmúlt néhány napban órákat töltöttem Anna
számítógépe elott azzal, hogy Berger nevére keres-
tettem az interneten. Igyekeztem megorizni a szenv-
telenségem, de nem ment. Fogalmam sem volt pél-
dául, hogy Berger Rhodes-ösztöndíjas, vagy hogy
Clinton elnök megválasztása  után esélyes volt az
igazságügy-miniszteri bársonyszékre, és a Time ma-
gazin szerint bizalmas körökben megkönnyebbülé-
sét hangoztatta, amikor Janet Renót nevezték ki he-
lyette. Berger nem akarta feladni az ügyészi mun-
kát. Állítólag bírói megbízásokat és magán ügyvédi
irodák káprázatos ajánlatait utasította vissza ugyan-
ezen okból, és vele egykorú kollégái annyira csodál-
ják, hogy köztisztviseloi ösztöndíjat neveztek el róla
a Harvardon, ahol o maga is a diplomáját szerezte.
Magánéletérol különös módon alig hallani, kivéve,
hogy teniszezik, természetesen igen jól. Heti három
délelott szakember irányításával edz az egyik New
York-i sportklubban, és napi öt-hat kilométert fut.
Kedvenc étterme a Primola. Megnyugvást merítek
a ténybol, hogy kedveli az olasz ételeket.
  Ma szerda van, kora este, és Lucy meg én kará-
csonyra vásárolunk. Tépelodtem és vásároltam, amíg
bírtam gyomorral, az agyamat aggodalmak mérge-
zik, a karom orülten viszket gipszburkában, dohány
utáni vágyakozásom a bujasággal határos. Lucy va-
lahol a Regency Maliban intézi saját ügyeit, én pe-
dig keresek egy zugot, ahol kimenekülhetek a tolon-
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gó hordából. Ezrek és ezrek vártak három  nappal
karácsony elottig, hogy figyelmes  és  különleges
ajándékot találjanak a számukra fontos emberek-
nek. A hangok és az állandó mozgás folyamatos zsi-
bongássá  áll össze, mely csírájában elfojtja  a  gon-
dolkodás  és a normális beszélgetés lehetoségét, az
ünnepi tilinkómuzsika pedig végképp kizökkenti rit-
musából amúgy is vibráló idegrendszeremet. Állok
egy divatüzlet kirakatának táblaüvegénél, a hátam
mögött emberek loholnak, torpannak meg és nyo-
makodnak tovább örömtelenül, mint  gyakorlatlan
ujjak a zongorabillentyukön.  Behódolok új függo-
ségemnek, és a fülemre szorítom mobiltelefonomat.
A  nap folyamán legalább tizedszer ellenorzöm a
hangpostámat. Titkos összeköttetés  ez  a  régi éle-
temmel. Az üzenetek lehallgatása az egyetlen mód-
ja, hogy hazamehessek.
 Négy hívásom van. Rose, a titkárnom arra volt kí-
váncsi, hogyan tartom magam. Anyám hosszasan
panaszkodott az életre. Az AT&T ügyfélszolgálata
számlázással kapcsolatban próbált elérni, intézetve-
zeto-helyettesemnek, Jack Fieldingnek beszélnie kell
velem. Azonnal visszahívom.
 - Alig hallom -  mondja  karcos hangja  az egyik
fülemben, a másikat lefedem a kezemmel. A háttér-
ben Fielding egyik gyereke sír.
 - Nem olyan helyen vagyok, ahonnan jó beszélni
- közlöm vele.
 - Én se. Beállított az exem. Öröm a világnak.
 - Mi újság? - mondom.
 - Felhívott valami New York-i ügyész.
 Erot veszek meghökkenésemen, hogy a hangom
nyugodtan, már-már érdektelenül csengjen, amikor
megkérdezem Fieldingtol az illeto nevét. Közli ve-
lem, hogy Jaime Berger pár órával ezelott, otthon
érte utol. Azt akarta tudni, segédkezett-e Fielding a
boncolásokban, melyeket én végeztem Kim  Luon-
gon és Diane Brayen. - Ez érdekes - jegyzem meg.
- Magának nem titkosított száma van?
 - Righter adta meg neki - világosít fel helyette-
sem.
 Felizzik a paranoia. A megcsalatás sebe belobban.
Righter az én számom  helyett Jackét adta meg
Bergernek? - Miért nem mondta neki Righter, hogy
engem hívjon fel? - kérdezem.
 Jack hallgat. Közben a házában újabb gyerek csat-
lakozik az üvöltokórushoz.  - Nem tudom. Közöl-
tem Bergerrel, hogy hivatalosan nem asszisztáltam.
A boncolásokat maga végezte. Én a jegyzokönyvben
sem szerepelek tanúként. Megmondtam neki, hogy
igazából magával kell beszélnie.
  - Hogyan reagált, amikor ezt közölte vele? - kér-
dezem.
  - Elkezdett kérdéseket feltenni, nyilván hozzáju-
tott a jegyzokönyvek másolatához.
  Már megint Righter. Az  orvos szakérto elozetes
vizsgálati jelentése és  a boncolási jegyzokönyvek a
nemzetközösségi ügyész irodájába kerülnek. Forog
velem a világ. A jelek szerint két ügyész is gorom-
bán mellozött, és félelem és zavarodottság gyüleke-
zik bennem tuzhangyaseregként, lepik el belso vilá-
gomat, marják lelkem legbelsejét. Ami történik, hát-
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borzongató és kegyetlen. Túl van mindenen, amit
akár  legzaklatottabb  pillanataimban  elképzeltem.
Jack hangja távolinak hat a sercegésen át, mely mint-
ha az agyamban kavargó káosz kihangosítása volna.
Berger nagyon rámenos volt, veszem ki a zurzavar-
ból, a hangja alapján kocsitelefonról beszélhetett, és
aztán valami különleges ügyészekrol esik szó. - Azt
hittem, ilyeneket csak az elnök vagy Waco vagy ha-
sonlók miatt vetnek be - mondja Fielding, miköz-
ben a vonal hirtelen kitisztul, és helyettesem oda-
kiált - feltételezésem szerint - a volt  feleségének: -
Nem tudnád átvinni oket a másik szobába? Telefo-
nálok! Jézusom - fakad ki, már nekem -, soha ne le-
gyenek gyerekei.
  - Hogyhogy különleges ügyész? - firtatom. - Mifé-
le különleges ügyész?
  Jack hallgat. - Arra tudok gondolni, hogy Bergert
lehozzák New Yorkból  az  ügy tárgyalására, mert
Bumfordi Righternek nem fulik hozzá a foga - fele-
li végül hirtelen támadt nyugtalansággal. Mint  aki
nem akar errol beszélni.
  - A jelek szerint volt egy esetük New Yorkban. -
Gondosan megválogatom a szavaimat. - így került
Berger a képbe, nekem legalábbis ezt mondták.
  - Ugy érti, egy olyan eset, mint a miénk?
  - Két évvel ezelott.
  - Nem hülyít? Nekem ez újdonság. Oké. Berger
errol nem szólt egy szót sem - közli Jack.
  - Mi várható  reggelre? - A holnapi leterheltsé-
günkrol érdeklodöm.
  - Eddig ötöt hoztak be. Köztük egy kakukktojást,
amivel tele lesz a hóciponk. Fiatal fehér férfi - spa-
nyolos beütéssel -, egy motelszobában találtak rá.
A szoba állítólag kiégett. Igazolvány egy szál  se.
A pofa karjában  benne maradt az injekciós tu, úgy-
hogy nem tudni, kábítószer-túladagolás vagy füst-
mérgezés végzett-e vele.
  - Ezt ne mobilon beszéljük meg - szakítom félbe,
és szétnézek magam körül. - Holnap reggel beszé-
lünk róla. Én viszem az ügyet.
  Hosszú, meglepett  csendet  követoen: - Biztos
benne? Mert én...
  - Biztos vagyok benne, Jack. - Egész héten nem
voltam bent az irodámban. - Akkor holnap.
  Lucyval fél nyolcra, a Waldenbooks elé beszéltünk
meg találkozót, úgyhogy óvatosan visszamerészke-
dem a tolongó hordába. Alig foglaltam el a kijelölt
helyet, máris egy ismeros, nagydarab, morcos képu
férfira  leszek figyelmes, aki felfelé jön a mozgólép-
cson. Marino puha perecet majszol, és az ujjait nya-
logatva bámulja az egy lépcsofokkal feljebb álldogá-
ló kamasz lányt. A feszes farmernadrág és póló a
lány testének összes domborulatát, bevágását és ki-
szögellését az érdeklodok elé tárja, és ebbol a távol-
ságból is meg tudom  állapítani, hogy Marino a le-
hetséges útvonalakat térképezi fel, és azon képzeleg,
hogy milyen volna bejárni oket.
  Figyelem Marinót, ahogy a zsúfolt acéllépcson vi-
teti magát, erosen leköti a perec, nyitott szájjal, bu-
ján vágyakozva rág. Kopott, buggyos farmere da-
gadt pocakja alá csúszva, hatalmas keze baseball-
kesztyuként meredezik NASCAR feliratú piros szél-
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dzsekijébol. Kopaszodó fejét NASCAR sapka fedi,
orrán hatalmas, Elvis-fazonú drótkeretes szemüveg.
Elégedetlenség  barázdálta,  húsos arca ernyedt  és
vérbo az örökös lumpolástól, és meglepve konstatá-
lom, milyen nyomorúságosan érzi magát saját, ön-
kezuleg tönkretett testében, mely most kamatostul
megfizet  neki azzal, hogy cserbenhagyja.  Marino
azt az embert juttatja eszembe, aki szörnyuségesen
elhanyagolta az autóját, lestrapálta, hagyta berozs-
dásodni és szétesni, és aztán vad gyulölettel fordul
ellene.  Elképzelem Marinót, ahogy lecsapja a mo-
torháztetot, és belerúg a kerékbe.
  Együtt  dolgoztunk elso esetünkön röviddel az-
után, hogy ideköltöztem  Miamiból, és  Marino  az
elso perctol mogorva volt és lekezelo, és határozot-
tan otromba. Biztosra vettem, hogy életem legna-
gyobb baklövését követtem el, amikor igent mond-
tam a vezeto  orvos  szakértoi pozícióra Richmond-
ban. Miamiban kivívtam magamnak a  bunüldözo
szervek, illetve az orvosi és a tudományos közössé-
gek megbecsülését.  A sajtó viszonylag jól bánt ve-
lem, és kisebbfajta  sztárrá nottem ki magam, ami
önbizalommal és nyugodtsággal vértezett fel. Eszem-
be sem jutott, hogy valami is múlhat a nemi hova-
tartozáson, míg meg nem ismertem Peter Rocco
Marinót, két  szorgos New Jersey-i olasz sarját, volt
New York-i zsarut, aki idoközben elvált gyerekkori
szerelmétol, és  van egy fia, akirol soha nem beszél.
  Marino olyan, mint az öltözok  harsány világítása.
Én viszonylag békességben voltam magammal, míg
o tükröt nem tartott elém. Jelen  pillanatban eléggé
felkavart vagyok ahhoz, hogy elfogadjam: valószínu-
leg igaz, amit tökéletlenségeimrol a szememre hány.
Észrevesz az  üzlet üvegportálja elott, ahogy papír-
szatyrokkal körülvéve a táskámba gyömöszölöm a
telefonomat,  én pedig intek neki.  Ráérosen átmano-
verezi vaskos testét a vásárlásba feledkezett embe-
rek között, akik jelen pillanatban nem gondolnak
sem gyilkosságokra, sem tárgyalásokra,  sem New
York-i ügyészekre.
  - Maga mit keres itt? - kérdezi, mintha tilosban
járnék.
  - Magának veszek karácsonyi ajándékot - mon-
dom. Harap a perecbol. A jelek szerint nem is vett
mást, csak a perecet. - És maga? - érdeklodöm.
  - Jöttem, hogy lefényképeztessem magamat Tél-
apu ölében.
  - Ne hagyja, hogy eltántorítsam.
  - Rácsipogtam Lucyra. Tole tudtam, hogy merre
találom ebben a hodályban. Gondoltam, el bírná
viselni, ha valaki vinné  a cuccait, ha már így lerok-
kant. Hogy fog boncolni  azzal a micsodával a kar-
ján? - A gipszre mutat.
  Tudom, miért van itt. Észlelem a lavinaként felém
tartó információ távoli moraját. Sóhajtok.  Lassan,
de biztosan  megadom  magam a  ténynek, hogy az
élet  csak egyre rosszabb  lesz. -  Oké, Marino, mi
történt? - kérdezem tole. - Mi történt már megint?
  - Doki, ez benne lesz a holnapi újságokban. - Le-
hajol a szatyraimért.  -  Nemrég telefonált Righter.
Egyezik a DNS. Úgy néz ki, hogy  a Farkasember
vágta haza a meteorológus spinét két évvel ezelott
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New Yorkban, és a jelek szerint a mocsadék úgy
döntött, elég jól van ahhoz, hogy elhagyja a kórhá-
zat, és nem tiltakozik, hogy kiadják a Nagy Almának
- sot kifejezetten örül, hogy megpattanhat Virginiá-
ból. Kicsit fura egybeesés, hogy pont Bray gyászmi-
séjének a napján lép le.
  - Milyen  gyászmise? - Gondolatok  rohannak
egymásba az összes létezo irányból.
  - A Szent Brigittában.
  Azt se tudtam, hogy  Bray katolikus volt, és lám,
ugyanabba a templomba járt, ahová én. Kísérteties
érzés borzolja idegeimet. Ugy tunt, Bray küldetésé-
nek érezte, hogy összes minoségemben megpróbál-
jon kiszorítani a világból. Az, hogy erre még tulaj-
don szerény egyházközségemben  is kísérletet tett,
ismét eszembe idézi mérhetetlen arroganciáját és
könyörtelenségét.
  - Szóval Chandonne-t ugyanaznap szállítják el
Richmondból, amikor elvileg búcsút kéne vennünk
az utolsó áldozatától - mondja tovább Marino, és
tekintete végigmér minden  egyes vásárlót, aki el-
bóklászik mellettünk. - Percig se gondolja, hogy vé-
letlen az idozítés. Chandonne-nak minden mozdu-
latát hordákban követi a sajtó. Úgyhogy túl fogja ra-
gyogni Brayt, lejátssza a színpadról, mert a médiát
ezerszer jobban érdekli, ha  o böffent egyet, mint
hogy  kik  jelennek meg leróni a kegyeletüket  az
egyik áldozata emlékére. Már ha megjelenik valaki
egyáltalán. Azt tudom, hogy én ugyan nem, azok
után, ami szarságot velem muvelt, hogy elcsessze az
életemet. Ja, és valószínuleg Berger már úton is van
ide. Ilyen névvel, gondolom, nem annyira  a kará-
csonyt ünnepli - teszi hozzá Marino.
  Egy csapat hangos, izgága fiú ugyanabban a pilla-
natban szúrja ki magának Lucyt, amikor mi. A fiúk
frizurája a legújabb dögös divat szerinti, csupa zseb
nadrágjuk leesni készül parányi ágyékukról, olyan
lazák, hogy szinte szétesnek, és csorgatják a nyálu-
kat az unokahúgom  után, aki fekete nadrágot, le-
hordott katonai bakancsot és egy osrégi pilótadzse-
kit visel, utóbbit valami használtruha-kereskedésbol
mentette meg. Marino olyan tekintettel néz Lucy
hódolóira, ami bizonyára ölne, ha a pillantásba surí-
tett szívbéli gyulölet  képes volna áthatolni a borön
és kárt tenni létfontosságú belso szervekben. A fiúk
kajláskodva csoszognak hatalmas kosarascipoikben,
a  kölyökkutyákat juttatva eszembe, melyek teste
még nem érte utol mancsukat a növekedésben.
  - Nekem mit vettél? - kérdi Marino Lucytól.
  - Egy évre elegendo makagyökeret.
  - Mi a rosseb az a makagyökér?
  - Ha legközelebb tekézni viszel valami dögös kis
not, értékelni fogod az  ajándékom - mondja Lucy.
  - Lucy, ugye nem? - Még majdnem el is hiszem
unokahúgomnak.
  Marino  nagyot horkant. Lucy nevet, milliomos
vagy sem, túl kedélyesnek látszik ahhoz képest, hogy
nemsokára kirúgják.  Kint a parkolóban  a levego
nyirkos és nagyon hideg. Fényszórók ragyogtatják fel
a sötétséget, és akárhová nézek, mindenhol autókat
és loholó embereket látok. A lámpaoszlopokról ezüst
koszorúk ragyognak, és  a soforök cápákként körözve
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keresik a bevásárlóközpont bejáratához közeli helye-
ket, mintha pár száz méter gyaloglástól  rosszabb
nem is történhetne velük az életben.
  - Utálom az évnek ezt a részét. Bárcsak zsidó vol-
nék - jegyzi meg Lucy, mintha tudomást szerzett
volna Marino  korábbi, Berger etnikai hovatartozá-
sára tett célzásáról.
  - Berger körzeti ügyész volt már,  amikor maga
New Yorkban dolgozott?  -  kérdezem  Marinótól,
miközben berakja csomagjaimat Lucy osrégi Subur-
banjébe.
  - Akkor kezdett. - Marino lecsukja a hátsó ajtót.
- Soha nem találkoztunk.
  - Mit hallott róla? - kérdezem.
  - Piszkosul  tutajos maca, egész estét betölto du-
dákkal.
  - Marino, te annyira cizellált vagy - mondja Lucy.
  - Hé. - Marino távozóban rándít a fején. - Ne
kérdezz, ha nem akarod tudni a választ.
  Figyelem, ahogy árnyékba burkolózott vaskos alak-
ja áthalad a fényszórók, árnyak és vásárlók  össze-
visszaságán.  Az égbolt  tejfehér a majdnem-telihold
fényében, kicsi és lassú hópelyhek szállingóznak.
Lucy kitolat a helyérol, és besorol egy autóoszlopba.
Kulcstartó láncáról a Szélvész Lányok emblémájával
gravírozott  ezüstmedál fityeg; az ostobácska név a
noi helikopterpilóták nagyon is komoly nemzetközi
egyesületét  takarja. Lucy, aki nem az a belépos fajta,
buzgó tagja a szervezetnek, engem pedig hála tölt el,
amiért jóllehet minden más rosszul sült el, legalább
Lucy karácsonyi ajándéka biztonságban ott lapul az
egyik  szatyromban. Hónapokkal ezelott  konspirál-
tam a  Schwarzchild-féle ékszerüzlettel, és készítet-
tem Lucynak egy arany Szélvész Lányok-nyakláncot.
Az  idozítés tökéletes,  különösen  annak  fényében,
amit nemrégiben mondott az új terveirol. - Pontosan
mit is akarsz csinálni egy saját helikopterrel? - kérde-
zem. Részben azért, mert el akarom terelni a beszél-
getést New Yorkról és Bergerrol. Még mindig irritál,
amit Jack mondott a telefonban. Valami más is zavar,
és nem vagyok benne egészen biztos, hogy mi.
  - Egy négy-nulla-hetes Béliem lesz. - Lucy beso-
rol a Parham Roadon vánszorgó vörös helyzetjelzok
végtelen áramába. - Hogy mit akarok csinálni vele?
Hát repülni, azt. Plusz kapóra jön az üzlethez.
  - Ha már az új üzletrol  van szó, hogyan tovább?
  - Hát,Teun New Yorkban lakik. Úgyhogy ott lesz
az új parancsnokságom.
  - Mesélj mégTeunról -  nógatom. -Van családja?
Hol fog karácsonyozni?
  A nagy komoly pilóta Lucy egyenesen maga elé
mered vezetés közben. - Kicsit messzebbrol futnék
neki a történetnek, Kay néni. Amikor Teun hallott a
miami lövöldözésrol, kapcsolatba lépett velem. Az-
tán a múlt héten New Yorkban jártam, és eléggé ro-
hadtul éreztem magamat.
  Nagyon is jól emlékezem. Lucy felszívódott, raj-
tam meg úrrá lett a pánik. Telefonon akadtam a
nyomára Greenwich Village  kedvelt  szórakozóhe-
lyén, a Rubyfruitban. Lucy zaklatott volt. Ivott. Azt
hittem, dühös és sértett a Jóval való problémái mi-
att. Most a történet a szemem láttára formálódik át.
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Lucy tavaly nyár óta vett részt anyagilag Teun vál-
lalkozásában, de csak a múlt heti New York-i inci-
dens után hozta meg a döntést, mely meroben  új
irányt szab az életének. - Ann megkérdezte, hogy
van-e valakim, akit felhívhatna - magyarázza Lucy.
- Nem igazán voltam olyan állapotban, hogy vissza
bírjak menni a szállodámba.
  - Ann?
  - Egy volt zsaru. Övé a bár.
  - Ó, igaz is.
  - Elismerem, rendesen meg voltam zuhanva, min-
denesetre azt mondtam Ann-nek, hogy próbálja meg
Teunt - mondja Lucy. - Aztán már csak azt vettem
észre, hogy Teun besétál a bárba. Belém diktált egy
akó kávét, és egész éjjel fennmaradtunk és dumál-
tunk. Leginkább a személyes viszonyulásomról Jó-
hoz, az ADTI-hoz meg mindenhez. - Lucy rám pil-
lant. - Azt hiszem, hosszú-hosszú ideje kész voltam
már a váltásra. Aznap éjjel meghoztam a döntést.
Meghoztam a döntést, még mielott ez a másik do-
log megtörtént volna. - Mármint hogy Chandonne
meg akart gyilkolni engem. - Hálát adok Istennek,
hogy Teun ott volt nekem akkor. - Lucy nem a bár-
ra gondol. McGovern létezésérol beszél, általános-
ságban,  és  érzem,  hogy unokahúgom  lényének
mélységes legközepébol boldogság sugárzik. A pszi-
chológia azt tartja, hogy nem várhatod külso körül-
ményektol, más  emberektol, új munkahelyektol a
boldogságot. Magadat kell boldoggá tenned. Ez nem
teljesen igaz. McGovern és a Végso Mentsvár látha-
tóan boldoggá teszik Lucyt.
  - És akkor már egy ideje érdekelt voltál a Végso
Mentsvárban? - nógatom Lucyt a történet folytatá-
sára. - Tavaly nyár óta? Akkor vetodött fel az ötlet
eloször?
  - Az egész egy viccnek indult még a régi idokben,
Philadelphiában, amikor Teun és én a falra tudtunk
volna mászni az agyhalott bürokratáktól, az akadé-
koskodóktól,  meg attól, hogy végignéztük, hogyan
darálta be az  ártatlan áldozatokat a rendszer. Kita-
láltuk ezt a fantomszervezetet, amit a Végso Ments-
várnak neveztem el. Hová mégy, amikor már végképp
nincs hová menned? Ezt mondogattuk. - Lucy moso-
lya eroltetett, és érzékelem, hogy a derus történet
pillanatokon  belül kétes felhangokat kap. Lucy el
fog mondani  nekem valamit, amit nem akarok hal-
lani. - Nyilván sejted, ez azt jelenti, hogy New York-
ba kell költöznöm - mondja. - Nemsokára.
  Righter  átadta az ügyet New Yorknak, és Lucy
most New Yorkba költözik. Feljebb állítom a futést,
és összehúzom magamon a kabátot.
  - Azt hiszem, Teun már talált is nekem lakást a
Felso East Side-on. Állítólag öt perc kocogásra van
a parktól. A Hatvanhetedik és a Lexington kereszte-
zodésénél - mondja.
  - Ez gyorsan ment - jegyzem meg. - És majdnem
ott van, ahol Susan Plesst megölték - teszem hozzá,
mintha ez valami baljós jel volna. - Miért pont ab-
ban a városrészben? Csak nem ott van Teun irodája
is valahol?
  - Pár sarokra. Egy macskaugrás a tizenkilencedik
körzet, és a jelek szerint Teun egy csomó New York-i
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zsarut ismer,  akik ott dolgoznak.
  - És  Teun még sosem hallott a Susan Pless-
gyilkosságról? Furcsa belegondolni, hogy alig  pár
utcányira  onnan kötött ki. - Elragad a negativitás.
Nem tehetek róla.
  - Teun  tud a gyilkosságról, mert megbeszéltük,
hogy mi folyik körülötted - feleli Lucy. - Korábban
viszont semmit nem hallott az ügyrol.  Én sem. Ha
jól sejtem, a mi környékünket inkább az East Side-i
Szöszivadász  foglalkoztatja, ami azt illeti, abba az
ügybe valamelyest mi is belefolytunk. Jó öt éve csi-
nálja, ugyanaz a pofa, a harmincas-negyvenes szo-
kékre utazik, általában kicsit be vannak csiccsentve,
éppen csak leléptek a bárból, és akkor kapja el oket,
amikor bemennek a lakásukba. New York elso John
Doe DNS-e.  DNS már van, személyazonosság
nincs hozzá. - Úgy tunik, minden út Jaime Berger-
hez vezet. Az East Side-i Szöszivadász minden való-
színuség szerint az o irodájának az egyik legfonto-
sabb ügye. - Be fogom festeni szokére a hajamat, és
elkezdek késon hazajárni  bárokból - mondja Lucy
gunyorosan, és el is hiszem, hogy megteszi.
  El akarom mondani Lucynak, hogy izgalmas lesz
az új élete, és nagyon drukkolok neki, de nem jön-
nek a szavak. Már sok helyen lakott, ami nem volt
közel Richmondhoz, valami okból mégis olyan ér-
zésem támad, hogy most végleg kirepül a fészekbol,
hogy felnott. Váratlanul saját anyámmá változom,
kritizálok, rámutatok az árnyoldalra, a hátrányokra,
fölemelem a szonyeget, hogy megkeressem azt az
egy kis foltot, amit otthagytam nagytakarításkor, vé-
gignézem az értesíto füzetem színjeleseit, és meg-
jegyzem, milyen kár, hogy  nincsenek barátaim, meg-
kóstolom a foztömet, és nem találom jónak.
  - Mit kezdesz majd a helikoptereddel? Hol fogod
tartani? - hallom saját hangomat, ahogy unokahú-
gomhoz beszélek. - Az valószínuleg problémás lesz.
  - Gondolom, Teterboróban.
  - És kibumlizol New Jerseybe, valahányszor re-
pülni akarsz?
  - Nincs az olyan messze.
  - A megélhetés is drágább. És te meg Teun... -
hadarom.
  - Mi  van velem meg Teunnal? - Lucy hangja
visszaereszkedik a földre. - Miért piszkálsz állan-
dóan ezzel? - Düh morajlik fel. - Már nem dolgo-
zom neki. Teun nem ADTI-s, és nem is a fonököm
többé. Nincs abban semmi rossz, hogy barátok va-
gyunk.
  Ujjlenyomataim mindenütt ott virítanak csalódott-
sága, sértettsége tetthelyén. Ami még rosszabb, han-
gomból Dorothy visszhangzik. Szégyellem, mélysé-
gesen szégyellem magam. - Ne haragudj, Lucy. - Ki-
nyúlok gipszburokba zárt kezemmel, és ujjbegyeim
közé fogom a kezét. - Nem akarom, hogy elmenj.
Önzonek érzem magam. Önzo vagyok. Ne haragudj.
  - Nem hagylak  el.  Egyfolytában jövök-megyek
majd. Helikopterrel csak két óra. Minden rendben
lesz. - Rám néz. - Kay néni, te miért nem állsz be
hozzánk? - Kibökte  az ötletet, amirol gyanítom,
nem új  keletu. Nyilvánvaló, hogy McGovern  és o
egész sor dolgot megbeszéltek velem kapcsolatban,
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köztük azt  is, hogy milyen  szerepet vállalhatnék a
cégüknél. Ez a felismerés különös érzéssel tölt el.
Eddig nem voltam hajlandó gondolkodni a jövo-
mön, és a jövom most hirtelen hatalmas, üres  kép-
ernyoként emelkedik elém. Jóllehet az agyammal
tudom, hogy eddigi életvitelem  a múlté, a szívem-
mel még el kell fogadtatnom ezt az  igazságot. -
Miért ne állhatnál a saját lábadra, ahelyett hogy az
állam mondja meg, hogy mit  csinálj? - folytatja
Lucy. - Elgondolkodtál ezen egyszer is istenigazá-
ból?
  - Mindig ez volt a tervem a késobbiekre -  fele-
lem.
  - Na, hát most van az a késobb - mondja Lucy. -
A huszadik század pontosan kilenc nap múlva véget
ér.

7.

Majdnem éjfél van. A kandalló elott ülök, Anna ké-
zi faragású hintaszékében, mely az egész ház egyet-
len valamennyire is rusztikus berendezési tárgya.
Anna úgy állította be székét, hogy o  rám tudjon
nézni, nekem viszont ne kelljen orá, ha valami fáj-
dalmas lélektani bunjel felfedezésén kapnám maga-
mat. Ujabban megtanultam,  hogy sosem  tudom,
mire bukkanok Annával folytatott beszélgetéseim
során, mintha egy helyszín volnék, melyet most ku-
tatok át eloször. A nappaliban le vannak kapcsolva
a lámpák, a tuz  a kialvás elotti haláltusáját vívja.
A  narancssárga árnyalatokat lélegzo parázs fölött
fehéres ragyogás terjeng, miközben beszámolok An-
nának a bo egy évvel  ezelotti novemberi vasárnap
estérol, amikor Benton nem rá valló módon ellensé-
gesen viselkedett velem.
 - Hogy érted, hogy nem rá valló módon? - kér-
dezi Anna az o eros, halk hangján.
 - Benton hozzá volt szokva a csámborgásomhoz
éjjelente, amikor nem tudtam megnyugodni, ami-
kor hajnalig fennmaradtam és dolgoztam. A kérdé-
ses éjszakán Benton elaludt olvasás közben az ágy-
ban. Ez nem volt szokatlan, én pedig jelzésnek vet-
tem, hogy akkor most én is idot  szakíthatok ma-
gamra. Vágyom a csendet, a tökéletes egyedüllétet,
amikor a külvilág öntudatlanul  pihen, és  éppen
nem akar tolem semmit.
 - Mindig megvolt ez az igényed?
 - Mindig - felelem.  - Ilyenkor életre  kelek. Telje-
sen egyedül kell lennem ahhoz, hogy igazán önma-
gam lehessek. Szükségem van erre az idore. Muszáj
meglennie.
  - Mi történt azon az éjszakán, amit említettél? -
kérdezi Anna.
  - Felkeltem, elvettem a  könyvet  Benton ölébol,
és lekapcsoltam a villanyt - felelem.
  - Mit olvasott?
  Kérdése váratlanul ér. Gondolkodnom kell. Nem
emlékszem tisztán, de  úgy rémlik,  mintha James-
townról olvasott volna, az elso állandó angol telepü-
lésrol,  kevesebb mint egyórányi autóútra Rich-
mondtól. Bentont nagyon érdekelte a történelem, a
foiskolán ez volt a másik fotárgya a pszichológia
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mellett, Jamestown iránti érdeklodése pedig akkor
támadt fel, amikor a régészek ásatásba kezdtek oda-
kint, és  rábukkantak a  régi erodre.  Lassan elottem
van megint: a könyv, amit Benton az ágyban olva-
sott, elbeszélésekbol állt, nagy részüket John Smith
írta. A címe nem jut eszembe, közlöm Annával. Fel-
tételezem, hogy még mindig a házamban lehet vala-
hol, és fájdalmas a tudat, hogy bármelyik nap a ke-
zembe akadhat véletlenül.  Folytatom a története-
met.
  - Kimentem  a hálószobából, csendesen behúz-
tam az ajtót, és a hallon át a dolgozószobámba men-
tem - mondom. - Mint tudod, amikor boncolásokat
végzek,  az összes belso szervbol és néha a sebekbol
is mintákat veszek. A szövetminták a hisztológiai la-
borba kerülnek,  ahol metszetek készülnek belolük,
ezeket kell aztán nekem megvizsgálnom. A mikrosz-
kópos vizsgálatok jegyzokönyveivel állandó lema-
radásban vagyok, ezért egész tárgylemezdossziékat
hordok  haza, a rendorség persze apróra ki is fagga-
tott ezzel kapcsolatban. Furcsa, de megszokott tevé-
kenységeim  mindaddig teljesen hétköznapinak és
egyértelmunek tunnek, míg mások  górcso alá nem
veszik oket. Akkor aztán rájövök, hogy nem úgy élek,
mint a többi ember.
  - Mibol gondolod, hogy a rendorség tudni akart
a metszetekrol, amiket a házadban tartasz? - kérde-
zi Anna.
  - Abból, hogy mindenrol tudni akartak. -Vissza-
térek  Bentonhoz  és a történetemhez, ahogy mik-
roszkópom fölé görnyedve ültem a dolgozószobám-
ban, elmerülve a lila és aranysárga csápnyúlványos,
nehézfémsókkal megfestett idegsejtküklopszok vilá-
gában. Éreztem, hogy van valaki a hátam mögött, és
amikor megfordultam, Benton állt a nyitott ajtó-
ban, arcát olyan kísérteties, vészjósló ragyogás töl-
tötte ki, mint Szent Elmo tüze lehet villámlás elott.
  Nem tudsz aludni?, kérdezte olyan gonosz, gunyo-
ros hangon, ami mintha nem is az o hangja lett vol-
na. Hátratoltam székemet a nagy felbontású Nikon
mikroszkóptól. Ha ezt a kütyüt meg tudnád tanítani
baszni, rám nem is lenne szükséged, mondta Benton,
és tekintete dühödten lángolt, mint a sejtek a tárgy-
lencse alatt. Csak pizsamanadrágot viselt, bore sá-
patag volt íróasztali lámpám fényében, ziháló mell-
kasa verejtéktol csillogott, karján göcsörtösen kida-
gadtak az erek, ezüstös haja a homlokára tapadt.
Megkérdeztem tole, hogy mégis mi baja van, o meg
az ujját rám szegezve visszaparancsolt az ágyba.
  Ezen a ponton Anna félbeszakít. - Semmi más
elozménye nem volt  a dolognak? Semmi elojel, a
legkisebb se? - O is jól ismerte  Bentont. Ez nem
Benton  volt. Ez  egy  idegen volt, aki megszállta
Benton testét.
  - Semmi - válaszolom. - Nem volt elojel. - Las-
san, megállás nélkül  ringatózom. Kihunyó  zsarát-
nok pattog. - Ha valahol, ágyban végképp nem akar-
tam lenni vele abban  a pillanatban. Lehetett o  az
FBI sztár profilosa, de akármennyire tudott olvasni
másokban, idonként olyan hideg és zárkózott volt,
akár egy darab ko. Nem állt szándékomban egész
éjjel a  sötét mennyezetet bámulni, míg o némán,
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szinte  nem  is lélegezve, nekem háttal fekszik az
ágyon. De ha valami, akkor eroszakos és kegyetlen
nem volt. Soha nem beszélt hozzám ilyen lealacso-
nyító, sérto hangnemben. Ha más nem,  a tisztelet
mindig megvolt közöttünk, Anna. Mindig tisztelet-
tel kezeltük egymást.
  - És elmondta neked, hogy mi nem stimmel? -
Anna nem tágít.
  Keseruen elmosolyodom. - Amikor azt a durva
megjegyzést tette, hogy tanítsam meg a mikroszkó-
pomat baszni, abban benne volt. - Benton és én ké-
nyelmesen összeszoktunk egymással a házamban, o
mégis mindvégig vendégnek érezte magát. Az a ház
az enyém, és abban a házban minden rólam  szól.
Élete utolsó évére Benton kiábrándult a karrierjé-
bol, és ahogy most visszanézek, fáradt volt és célta-
lan, és tele félelemmel az öregedéstol. Mindez ki-
kezdte kapcsolatunk intimitását. Szexuális életünk
elhagyatott repülotérré lett, mely a távolból teljesen
rendben  lévonek tunik,  de  az irányítótoronyban
már nincsen senki. Se landolás, se felszállás,  csak
nagy ritkán egy gyors menet, illendoségbol, a meg-
szokás és a „ha lehet, miért ne" okán, gondolom.
  - Amikor mégis szeretkeztetek, általában ki kez-
deményezte? - kérdezi Anna.
  - Végül mindig o. De inkább az  elkeseredettség
hajtotta, mint a vágy. Vagy még inkább a csalódott-
ság. Igen, a csalódottság - döntöm el.
  Anna rám függeszti tekintetét, arca  körül a tuz
kihunytával egyre mélyebbek az árnyékok. Könyöke
a karfán  feltámasztva, álla a  mutatóujján, abban a
pózban, melyet az utóbbi pár éjszaka intenzív együtt-
léteihez társítok. Anna nappalija sötét gyóntatófül-
kévé változott át, ahol meztelen és szégyentelen ér-
zelmi újszülött lehetek újra. Nem terápiának tekin-
tem, hanem baráti  beszélgetésnek, mely szent és
sérthetetlen. Elkezdtem elmondani egy másik em-
beri lénynek, hogy milyen is az, Kay Scarpettának
lenni.
  - Térjünk vissza az éjszakára, amikor Benton any-
nyira feldühödött - terelget Anna. - Vissza  tudsz
emlékezni, hogy mikor is volt pontosan?
  - Pár héttel a meggyilkolása elott.  - Higgadtan
beszélek, megigézve figyelem a fluoreszkáló aligátor-
borként ható parazsat. -  Benton tudta, hogy térre
van szükségem. Még az olyan éjszakákon is, amikor
szeretkeztünk, még olyankor sem volt  szokatlan,
hogy megvártam, míg elalszik, aztán házasságtöro
asszonyként felkeltem az  ágyból, és besurrantam a
dolgozószobámba a hall túlsó végén. Benton megér-
tette hutlenkedéseimet. - Érzem, hogy Anna moso-
lyog a sötétben. - Csak nagy ritkán reklamált, ami-
kor értem nyúlt a sötétben, és csak hult helyemet ta-
pintotta az ágyban - magyarázom. - Elfogadta, hogy
egyedül is kell lennem, legalábbis úgy tunt.  Fogal-
mam sem volt, mennyire bántják éjszakai szokásaim,
míg akkor éjjel be nem állított a dolgozószobámba.
  - Valóban az éjszakai szokásaid lettek volna? - tu-
dakolja Anna. -Vagy a távolságtartásod?
  - Nem érzem magam távolságtartónak.
  - Társas lénynek tartod magad?
  Átkutatok mindent, ami bennem van, egy igazsá-
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gért, amitol mindig féltem.
  - Kötodtél Bentonhoz? - folytatja Anna. - Kezd-
jük vele. O volt a  legfontosabb kapcsolatod. És két-
ségkívül a leghosszabb.
  - Hogy kötodtem-e Bentonhoz? - Föltartom a
kérdést,  mint aki  adogatáshoz készül, de még nem
biztos benne, hogy milyen keményen, milyen szög-
bol üsse meg a labdát. - Igen is meg nem is. Benton
az  egyik legkedvesebb,  legremekebb  ember volt,
akivel találkoztam. Érzékeny. Mély és  intelligens.
Bármirol lehetett vele beszélni.
  - És beszéltél is? Az az érzésem, hogy nem. - An-
na persze nyomon van.
  Sóhajtok. - Abban sem vagyok biztos, hogy bárki-
vel bármirol beszéltem életemben.
  - Lehet, hogy Benton így volt biztonságban - ve-
ti fel Anna.
  - Lehet - felelem. -Azt tudom, hogy voltak mély-
ségeim, ahová Benton soha nem hatolt le. Nem is
akartam, hogy lehatoljon, nem akartam, hogy a kap-
csolatunk  ennyire intenzív, ennyire szoros legyen.
Azt hiszem, ennek részben az az oka, ahogyan el-
kezdtük ezt az egészet. Benton nos férfi volt. Mindig
hazament  a feleségéhez,  Connie-hoz.  Évekig  így
volt. Egy fal két oldalán álltunk, különválasztva, és
csak akkor érintkezhettünk, ha  sikerült átsurranni
egymáshoz. Úristen, soha nem mennék bele ilyesmi-
be, senkiért.
  - Buntudat?
  - Persze - felelem. - Minden jó katolikus  érez
buntudatot. Eleinte  szörnyu lelkifurdalásom volt.
Sosem voltam az a fajta, aki áthágja a szabályokat.
Nem vagyok olyan, mint Lucy,  jobban mondva, o
nem olyan, mint én. Ha a szabályok érzéketlenek és
ostobák, úgy áthágja  oket, hogy gyozzed számolni.
Fenébe is, engem még gyorshajtásért se büntettek
meg, Anna.
  Itt van az, hogy Anna elorehajol, és fölemeli a ke-
zét. Ez jelzés. Valami fontosat mondtam.  - Szabá-
lyok - mondja. - Mik a szabályok?
  - Definíció szerint? A szabályok definícióját aka-
rod?
  - Mit jelentenek számodra a  szabályok? A saját
definíciódat, igen.
  - Helyes és helytelen - felelem. - Hogy mi a tör-
vényes és mi a törvénytelen. Erkölcsös kontra er-
kölcstelen. Emberséges kontra embertelen.
  - Nos férfival ágyba bújni erkölcstelen, helytelen,
embertelen?
  - Ha más nem, ostobaság. De igen, helytelen.
Nem végzetes hiba  vagy  megbocsáthatatlan  bun
vagy törvénybe ütközo, de tisztességtelen. Igen, ki-
fejezetten tisztességtelen. Áthágott szabály, igen.
  - Magyarán elismered, hogy képes vagy tisztes-
ségtelenségre.
  - Elismerem, hogy képes vagyok arra, hogy osto-
baságokat csináljak.
  - És tisztességtelenséget? - Anna nem  engedi,
hogy kikerüljem a kérdést.
  - Mindenki képes mindenre. A Bentonnal való
viszonyom tisztességtelen volt.  Közvetett módon
hazudtam, mert titokban csináltam azt, amit. Olyan
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látszatot  sugároztam a többiek  s  így Connie  felé,
ami hamis volt. Egyszeruen hamis. Képes vagyok-e
hát mások megtévesztésére, hazugságra? Egyértel-
mu, hogy igen. - A beismerés mély depresszióba ta-
szít.
  - Mi a helyzet az emberöléssel? Mi a szabály az
emberölést illetoen? Helytelen? Erkölcstelen? Min-
dig helytelen ölni? Te már öltél embert - mondja
Anna.
  - Önvédelembol. - Ebben erosnek és biztosnak
érzem magamat. - Csak amikor nem volt választá-
som, mert az illeto vagy engem ölt volna meg, vagy
mást.
  - Bunt követtél el? Ne ölj!
  - A legkisebb mértékben sem. - Csalódottság fog
el. - Könnyu ítélkezni olyan dolgokban, amiket az
ember az erkölcs és az idealizmus távoli nézopont-
jából szemlél. Más a helyzet, ha  ott állsz szemtol
szemben egy gyilkossal, aki kést tart egy másik sze-
mély torkához, vagy a pisztolyáért nyúl, hogy lelo-
jön téged. Az lett volna a bun, ha nem csinálok
semmit, ha hagyom, hogy egy ártatlan ember meg-
haljon, ha hagyom,  hogy megöljenek.  Nem érzek
megbánást - mondom Annának.
  - Mit érzel?
  Behunyom a szemem, a tuz fénye átvillan szem-
héjamon. - Émelygést. Nem tudok úgy azokra a ha-
lálesetekre gondolni, hogy ne fogjon el az émelygés.
Amit tettem, nem volt helytelen. Nem volt választá-
som. De helyesnek sem nevezném, ha  érted a kü-
lönbséget. Nincsenek igazán szavak arra, milyen ér-
zés volt, amikor Temple Gault a szemem láttára, a
segítségemért könyörögve elvérzett. Vagy milyen ér-
zés most a felidézése.
  - Ez a New York-i  metró alagútjában volt. Négy
vagy öt évvel ezelott? - kérdezi Anna, én pedig egy
biccentéssel  válaszolok. - Carrie Grethen addigi
tettestársa a bunben.  Gault egyfajta mentora volt a
nonek. Ez így helytálló, nem? - Újabb biccentés. -
Érdekes - mondja Anna. -Te megölted Carrie part-
nerét, o pedig utóbb megölte a tiédet. Egy esetleges
összefüggés?
  - Gozöm sincs. Soha nem néztem ilyen szemmel.
-  Hátrahokölök a  gondolattól. Soha  nem jutott
eszembe, most viszont annyira kézenfekvonek tu-
nik.
  - Véleményed szerint Gault megérdemelte, hogy
meghaljon? - kérdezi  ekkor Anna.
  - Egyesek azt mondanák, Gault eljátszotta a jo-
gát, hogy ezen a világon tartózkodjon, és hogy mind
jobban jártunk így, hogy o már nincs. De istenemre
mondom, Anna, hogy nem lettem volna az, aki az
ítéletet végrehajtja rajta. Soha, soha. Vér spriccelt az
ujjai között. Félelmet láttam a szemében, rettegést,
mélységes rémületet, a benne rejlo gonosz már nem
volt sehol. Egy emberi lény volt csak, aki haldoklott.
És én okoztam a halálát. O pedig zokogva rimánko-
dott, hogy állítsam el  a vérzést. - Abbahagyom a
ringatózást. Anna osztatlan figyelmét érzem maga-
mon. - Igen - szólalok meg végül. - Igen, borzal-
mas volt. Egyszeruen borzalmas. Idonként Gaultról
álmodom. Örökre a részemmé vált, amiért megöl-
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tem. Ez az ár, amit fizetek.
  - És Jean-Baptiste Chandonne?
  - Nem akarok bántani senki mást többé. -A hal-
dokló tuzre függesztem tekintetem.
  - O legalább él, nem igaz?
  - Az nem vigasztal. Hogyan is vigasztalhatna?
A Chandonne-félék világéletükben kártevok marad-
nak, még ha rács mögé kerülnek, akkor is. Tovább él
bennük a gonosz. Ez az én dilemmám. Nem aka-
rom, hogy megöljék oket, de tudom, mennyi kárt
okoznak  életükben. Vesztes szituáció, akárhonnan
nézem - mondom Annának.
  Anna nem szól semmit. Munkamódszeréhez tar-
tozik, hogy inkább csendekkel, mint véleményekkel
operál. Szomorúság lüktet a mellkasomban, a szí-
vem a félelem szaggatott  ritmusát veri. - Gondo-
lom, meg is büntettek volna,  ha megölöm Chan-
donne-t - teszem hozzá. - Kétségkívül azért is meg-
bunhodöm, mert nem öltem meg.
  - Benton életét nem menthetted meg. - Anna
hangja kitölti a kettonk közötti teret. A fejemet rá-
zom, könny szökik a szemembe. - Úgy érzed, ot is
meg kellett volna tudnod védelmezni? - kérdezi An-
na. Nagyot nyelek, a gyötrelmes veszteség görcsro-
hama megfoszt a beszéd  képességétol. - Cserben-
hagytad Bentont, Kay? És most esetleg azzal veze-
kelsz, hogy eltörölsz a föld színérol más szörnyete-
geket? Bentonért csinálod, mert hagytad, hogy  a
szörnyetegek meggyilkolják? És te nem mentetted
meg ot?
  Fortyog bennem a tehetetlenség, a felháborodás.
- O nem mentette meg magát, az isten verje meg.
Benton úgy bóklászott bele a halálába, ahogy egy
kutya vagy  egy macska félrehúzódik kimúlni, mert
itt az ideje. Jézusom! - Kiböktem hát. - Jézusom.
Benton állandóan ráncokról és megereszkedésrol
panaszkodott, meg hogy itt fáj meg ott fáj, már a
kapcsolatunk elso éveiben is. Mint tudod, öregebb
volt, mint én. Talán ezért jobban is fenyegette az
öregedés. Nem tudom. De amikor elérte negyvenes
évei derekát, nem is tudott fejcsóválás és  sopánko-
dás nélkül a tükörbe nézni.  „Nem akarok megöre-
gedni, Kay." Ezt mondta mindig.
  Emlékszem, egyik délután együtt fürödtünk, és
Benton panaszkodott  a teste miatt.  „Senki nem
akar megöregedni", mondtam neki végül. Mire a
válasz: „De én tényleg nem - annyira nem, hogy
nem is hiszem, hogy túlélem ezt." „Túl kell élnünk.
Önzés volna, ha nem,  Benton", mondtam én. „Ar-
ról nem is beszélve, hogy azt is túléltük, amikor fia-
talok voltunk, hát nem?" Ha! Azt hitte, ironizálok.
Pedig nem. Megkérdeztem  tole, hány nap telik az
ember fiatalságából  azzal, hogy a holnapot várja.
Mert valahogy a holnap majd jobb lesz? Ezen el-
gondolkodott egy pillanatra, ahogy közelebb húzott
magához a  kádban, simogatva és cirógatva a leven-
dulaillatú fürdovíz gozölgo takarója  alatt. Pontosan
tudta, hogyan  röpíthet vissza azokba  a  napokba,
amikor a sejtjeink abban a pillanatban életre keltek,
amint egymáshoz értünk.  Amikor még jó volt.
„Igen", elmélkedett Benton, „ez igaz. Mindig a hol-
napot vártam,  arra gondolva, hogy  a holnap majd
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jobb lesz. Ez a túlélés, Kay.  Ha nem hiszed, hogy a
holnap vagy a jövo év  vagy az azutáni év  jobb lesz,
minek törd magad?"
  Egy pillanatra elhallgatok, ringatózom. - Hát, o
nem  törte  magát többé -  mondom Annának. -
Benton azért halt meg, mert már nem hitte, hogy
ami elotte van, jobb, mint ami a múltban volt. Nem
számít, hogy egy másik ember vette el az életét.
A döntést Benton hozta meg. - Könnyeim felszárad-
tak, belül sekélyesnek és legyozöttnek és dühösnek
érzem magam. A tuz utóragyogása gyengéden meg-
érinti az  arcom. - A franc essen beléd, Benton -
motyogom a füstölgo parázsnak. - A franc essen be-
léd, amiért föladtad.
  - Ezért szeretkeztél JayTalleyvel? - kérdezi Anna.
- Hogy kitolj Bentonnal? Hogy törlessz neki, amiért
elhagyott, amiért meghalt?
  - Ha igen, akkor sem volt tudatos.
  - Hogy érzed magad?
  Próbálok  érezni. - Halottnak.  Miután  Bentont
meggyilkolták...? - Ezen eltunodöm. - Halottnak -
döntöm  el.  -  Halottnak éreztem magamat. Nem
éreztem  semmit.  Úgy gondolom,  azért szeretkez-
tem Jayjel...
  - Nem amit gondolsz. Amit érzel - emlékeztet
Anna gyengéden.
  - Igen. Ennyi volt az egész. Hogy érezni akartam,
kétségbeesetten érezni akartam valamit, bármit -
közlöm vele.
  - Segített a  Jayjel való szeretkezés abban, hogy
érezz valamit, bármit?
  - Úgy gondolom, hogy olcsónak éreztem magam
tole - felelem.
  - Nem amit gondolsz - emlékeztet megint.
  - Kiéhezettséget éreztem, kéjvágyat, dühöt, egót,
szabadulást. Ó, igen, szabadulást.
  - Szabadulást Benton halálától vagy esetleg Ben-
tontól? O eléggé elfojtós típus volt,  nem? Igen eros
felettes énnel.  Benton Wesley egy olyan ember volt,
aki mindent szabályszeruen csinál. Milyen volt vele
a szex? Szabályszeru? - tudakolja Anna.
  - Figyelmes - mondom. - Gyengéd és érzékeny.
  - Ah. Figyelmes. Hát errol tudnék mondani vala-
mit - jegyzi meg Anna, és a hangjából kicsendülo
irónia ráirányítja a figyelmet arra, amit mondtam.
  - A szeretkezésünk sosem volt eléggé  kiéhezett,
sosem volt színtisztán erotikus. - Most nyitottabb
vagyok a témát illetoen. - Be kell vallanom, hogy
sokszor gondolkodtam, miközben szeretkeztünk. Az
is elég baj, ha akkor gondolkodom, mikor veled be-
szélgetek, Anna, de szeretkezés közben meg végképp
nem kéne. Szeretkezés közben ne legyenek gondo-
latok, csak elviselhetetlen gyönyöruség.
  - Szereted a szexet?
  Felnevetek meglepetésemben.  Még soha  senki
nem kérdezett tolem  ilyet. - Ó, igen, de ez változó.
Volt már részem nagyon jó szexben, jó szexben, meg-
járja szexben, unalmas szexben, csapnivaló szexben.
Furcsa dolog a szex. Abban sem vagyok biztos, hogy
mit gondolok róla. Viszont remélem, hogy a premier
grand cru-höz még  nem volt szerencsém. -A fensé-
ges bordeaux-ira célzok ezzel. A szex nagyon hason-
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lít a borhoz, és ha oszinte akarok lenni, partnerkap-
csolataimat illetoen  általában a  szoloskert village
szekciójában kötök ki: lankaaljon termett, meglehe-
tosen átlagos és szerény árfekvésu portékák, a sem-
mi különös kategória. - Nem hiszem, hogy részem
lett volna a legjobb szexben, még nem találtam meg
legmélyebb, legerotikusabb szexuális harmóniámat
egy másik személlyel. Nem, még nem, közel sem. -
Csapongva,  megtorpanásokkal és nekilódulásokkal
beszélek, miközben próbálom kihámozni ezt az egé-
szet, és  azon vitatkozom magammal, hogy ki  aka-
rom-e hámozni egyáltalán. - Nem  is tudom. Hát,
azt hiszem, az jár a fejemben, hogy milyen fontos-
nak kellene lennie,  és milyen fontos valójában.
  - Figyelembe véve, hogy mivel keresed a kenye-
redet, Kay, tudnod kellene, milyen fontos a szex.
A szex hatalom. Élet és halál - jelenti ki Anna. -
Persze abban, amit te látsz, leginkább olyan hata-
lomról van szó, amivel szörnyuségesen visszaéltek.
Jó példa Chandonne. Az o szexuális gyönyöre abból
fakad, hogy másokat legyur, kínoz, Isten szerepében
tetszeleg, és eldönti, ki marad életben, és ki hal meg
és hogyan.
  - Természetesen.
  - Szexuálisan izgatja a hatalom. Az emberek több-
ségéhez hasonlóan - mondja Anna.
  - A legjobb ajzószer - helyeselek. - Ha oszintén
megmondjuk.
  - Másik példa Diane Bray. Egy gyönyöru, provo-
katív no, aki mások legyurésére, irányítására hasz-
nálta szexuális vonzerejét. Nekem legalábbis ez a
benyomásom róla - mondja Anna.
  - Ezt a benyomást keltette - felelem.
  - Szerinted Bray vonzódott hozzád szexuálisan?
- kérdezi Anna.
  Szenvtelenül kiértékelem ezt. A felvetés kényel-
metlen, ezért eltartom magamtól, és úgy veszem
szemügyre, mint boncolás közben valami belso szer-
vet. - Ez soha nem fordult meg a fejemben - dön-
töm el. - Úgyhogy valószínuleg nem, különben ér-
zékeltem volna a jelzéseket. - Anna nem válaszol. -
Elképzelheto - köntörfalazok.
  Anna nem veszi be. - Nem azt mondtad, hogy
Bray Marino felhasználásával közelebb akart kerül-
ni hozzád? - emlékeztet. - Hogy együtt akart ebé-
delni veled, összejárni, megismerkedni, és hogy
mindezt Marínon keresztül akarta megoldani?
  - Marino nekem ezt mondta - felelem.
  - Mert esetleg szexuálisan vonzódott hozzád? Ez
lehetett volna a végso diadala fölötted, nem igaz?
Hogy tönkreteszi  a karrieredet, és közben még a
testedbol is kiszolgálja magát, s ezáltal kisajátítja lé-
tezésed valamennyi aspektusát? Nem erre töreksze-
nek-e Chandonne meg a hozzá hasonlók? Nyilván
ok is éreznek vonzalmat. Csak máshogy adnak neki
kifejezést, mint mi, többiek. És tudjuk, hogy mit
muveltél Chandonne-nal, amikor megpróbálta kife-
jezésre juttatni az irántad való vonzalmát. Az o nagy
baklövése, nem igaz? Buján nézett rád, és te megva-
kítottad. Legalábbis ideiglenesen. - Anna elhallgat,
álla az ujján nyugszik, tekintete rám függesztve.
  Most egyenesen ránézek. Megint úrrá lett rajtam
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az az érzés. Leginkább figyelmeztetésként jellemez-
hetném. Nem tudok nevet találni hozzá.
  - Mit csináltál volna, ha Diane Bray megpróbálja
kifejezésre juttatni irántad való vonzódását, már ha
volt ilyen? Ha letámadott volna? - Anna rendületle-
nül ás tovább.
  - Megvannak a módszereim a nemkívánatos kö-
zeledések hárítására - felelem.
  - Érkezzenek ezek noktol akár?
  - Bárkitol.
  - Eszerint próbáltak nok közeledni hozzád.
  - Hébe-hóba az  évek folyamán. -  Nyilvánvaló
kérdés, nyilvánvaló  a válasz is. Nem élek barlang-
ban. - Igen, egyértelmuen találkoztam  nokkel, akik
olyan érdeklodést mutattak irántam, amit nem vi-
szonozhatok - mondom.
  - Akarat vagy képesség híján?
  - Mindketto.
  - És milyen érzés számodra, amikor egy no  az,
aki megkíván? Más, mint ha férfiról van szó?
  - Tudni szeretnéd, hogy homofób vagyok-e, An-
na?
  - Az vagy?
  Ezt fontolóra veszem. Lehatolok magamban, ami-
lyen mélyre csak tudok, hogy kiderítsem, vannak-e
ellenérzéseim  a homoszexualitással kapcsolatban.
Lucyt mindig készségesen biztosítottam afelol, hogy
a plusz bonyodalmakat leszámítva semmi bajom az
egynemuek közötti szerelemmel. - Felolem csinál-
hatják - válaszolom Annának. - Isten bizony. Egy-
szeruen más az orientációm. Máshogy döntöttem.
  - Az emberek döntenek?
  - Bizonyos értelemben. - Ez meggyozodésem. -
És azért mondom ezt, mert hiszem, hogy az ember
rengeteg mindenhez vonzódik, amibol azután nem
jönne ki jól, úgyhogy nem is tesz érte semmit. Meg
tudom érteni Lucyt. Láttam a kedveseivel, és amo-
lyan irigységfélét is éreztem a kapcsolatuk intimitá-
sa miatt, mert egyrészt nehéz dolog szembemenni a
közízléssel, másrészt viszont élvezik annak a külön-
leges barátságnak az elonyét, ami csak két no között
szövodhet. Egy férfi és egy no nehezebben lesznek
lelki társak, igazi jó barátok.  Ezt hajlandó vagyok
elismerni. De azt hiszem, hogy Lucy és köztem az a
lényegi különbség, hogy én nem is várom, hogy egy
férfinak lelki társa legyek, illetve hogy Lucy egy fér-
fi mellett elnyomottnak érezné magát. Márpedig ero-
egyensúly nélkül nem alakulhat ki igazán bensosé-
ges kapcsolat. Úgyhogy mivel én nem érzem ma-
gam elnyomva a férfiak mellett, a testemre hallgatva
oket választom. -Anna nem mond semmit.  - Ennél
többet valószínuleg soha nem tudok kihámozni eb-
bol - teszem hozzá. - Nem lehet mindent megma-
gyarázni. Lucyt, az o vonzódásait és szükségleteit
sem lehet teljesen megmagyarázni. Ahogy az enyéi-
met se.
  - Tényleg úgy gondolod, hogy nem lehetsz lelki
társa egy férfinak? Nem vagy te túl kishitu? Esetleg?
  - Az bizony elképzelheto. - Szinte nevetek. - Ha
valaki, hát én rá is szolgáltam  a kishituségemre a
sok elbaltázott kapcsolatommal - teszem hozzá.
  - Te magad  vonzódtál valaha is nohöz? - Anna
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végül rátér erre is. Gondoltam, hogy rá fog.
  - Több not is kifejezetten lenyugözonek találtam
- ismerem el. - Emlékszem, ahogy felcseperedtem,
több tanáromba is belezúgtam.
  - Belezúgáson szexuális természetu érzéseket ér-
tesz.
  - A belezúgás a szexuális természetu érzéseket is
magában foglalja. Még ha ártatlan és naiv formá-
jukban is. Sok csitri belehabarodik a tanárnoibe, kü-
lönösen, ha egyházi iskolába jár, ahol kizárólag nok
tanítanak.
  - Apácák.
  Mosolygok. - Igen, képzeld csak el, belehabarod-
ni egy apácába.
  - Gondolom, egyes apácák egymásba is beleha-
barodnak - jegyzi meg Anna.
  Bizonytalanság és feszengés sötét felhoje zár össze
körülöttem, tudatom mélyén figyelmezteto kopá-
csolás hangzik fel. Fogalmam sincs, miért összpon-
tosít Anna ennyire a szexre és különösen az egyne-
muek közötti szexre, és felvetodik bennem a leheto-
ség, hogy barátnom leszbikus, és ezért nem volt so-
ha férjnél, vagy hogy esetleg engem tesztel, hogy
lássa, mit szólnék a dologhoz, ha ennyi év után vég-
re kirukkolna  az igazsággal.  Fáj belegondolnom,
hogy esetleg félelmében visszatartott tolem egy ilyen
fontos tényt.
  - Azt mondtad, a szerelem hozott Richmondba.
- Rajtam a kutakodás sora. - És hogy kiderült, csak
az idodet pocsékoltad az illetovel. Miért nem men-
tél  vissza  Németországba? Miért maradtál Rich-
mondban, Anna?
  - Bécsben jártam orvosi egyetemre, és Ausztriá-
ból származom, nem Németországból  -  közli  ve-
lem. - Egy Schloss-ban, kastélyban nottem fel, ami
évszázadok óta a családunk birtokában volt, Linz
közelében, a Duna folyó partján, és a háború alatt a
nácik ott éltek velünk a házban. Velem, az anyám-
mal, apámmal, két novéremmel és az öcsémmel. És
az ablakokból, jó tíz kilométer távolságban, láttam a
krematóriumok füstjét, ez volt a hírhedt mauthau-
seni  koncentrációs tábor, egy hatalmas kobánya,
ahol a rab-kényszermunkások hatalmas tömbök-
ben, több száz lépcson cipelték fel a kifejtett gráni-
tot, és aki megtorpant, azt agyba-fobe verték vagy
lelökték a mélybe. Zsidók, spanyol köztársaságpár-
tiak, oroszok, homoszexuálisok.
  Nap mint nap a halál sötét felhoi mocskolták a lá-
tóhatárt, és néha rajtakaptam apámat, ahogy abban
a hitben, hogy senki nem látja, elrévedo tekintettel
sóhajtozik. Átéreztem mélységes fájdalmát és meg-
szégyenülését. Mivelhogy nem tehettünk semmit az
ellen, ami történt, egyszerubb volt tagadásba mene-
külnünk. Az osztrákok többsége tagadásba mene-
kült, ha arról volt szó, hogy mi történik csodálatos
kis országunkban. Számomra ez megbocsáthatatlan
volt, de nem volt mit tenni. Apám vagyonos, befo-
lyásos ember volt, de aki a nácik ellen fordult,  az
vagy koncentrációs táborban kötött ki, vagy a hely-
színen agyonlotték, mint egy kutyát. Ma is hallom a
nevetést és a  poharak csilingelését a házunkban,
mintha bizony azok a szörnyetegek a legjobb bará-
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taink lettek volna. Tizenhét éves koromban egyikük
elkezdett átjárni éjszakánként a hálószobámba. Ez
két évig tartott. Sosem szóltam egy szót sem, mert
tudtam,  hogy  apám nem tehet semmit, és gyaní-
tom, hogy tisztában volt vele, mi folyik. Ó, igen, biz-
tos vagyok benne. Attól féltem, hogy ugyanez törté-
nik a novéreimmel is, és lefogadom,  hogy úgy is
volt. A háború után befejeztem a tanulmányaimat,
és Bécsben megismerkedtem egy zeneszakos ameri-
kai egyetemistával. Remek hegedus volt, nagyon
energikus és szellemes, és visszajöttem vele az Álla-
mokba. Leginkább azért, mert képtelen voltam to-
vább Ausztriában élni. Képtelen voltam együtt élni
azzal, ami elott a családom  bezárta lelkiismeretét,
és a mai napig, ha szüloföldem tájait látom, a képet
az a sötét, vészjósló füst mocskolja be. Lelki sze-
meim elott mindig ezt látom. Mindig.
  Anna nappalijában fagyos a levego, a zsarátnok
több tucat szabálytalan körvonalú szemként ragyog
a sötétben. - Mi történt az amerikai muzsikussal? -
kérdezem.
  - Azt hiszem, ráébredt a valóságra. -Anna hang-
jában csipetnyi szomorúság. - Egy dolog, hogy be-
leszeret egy fiatal osztrák pszichiáternobe a világ
egyik leggyönyörubb, legromantikusabb városában,
és megint más, hogy hazaviszi Virginiába, a Konfö-
deráció volt fovárosába, ahol az emberek ma is a
Konföderáció  lobogóját aggatják ki mindenhová.
Én cselédkönyvesként munkába álltam a  VOÉ-n,
James  pedig a richmondi szimfonikusokkal zenélt
éveken át. Aztán elment Washingtonba, és különvál-
tak útjaink. Örülök, hogy soha nem házasodtunk
össze. Legalább ez a komplikáció kimaradt, ez, illet-
ve a gyerekek.
  - És a te családod? - kérdezem.
  - A  novéreim meghaltak. Egy fiútestvérem van
Bécsben. Ahogy az apám, o is a bankszektorban ér-
dekelt. Ránk fér egy kis alvás - mondja Anna.
  A takaró alá csusszanva megborzongok, és felhú-
zom a térdem, és egy párnát gyömöszölök törött ka-
rom alá. Felbolygatott az Annával való beszélgetés,
olyan vagyok, mint a megnyílni készülo föld. Fan-
tomfájdalmakat érzek olyan részeimben, melyek el-
múltak, nincsenek, és rosszkedvemet tovább fokoz-
za a történet, amit Anna a saját életérol mesélt. Ter-
mészetesen Anna nem teregeti ki múltját az embe-
rek többsége elott. A „nácibarát" jelzo ma is szörnyu
stigma, és ennek a ténynek a tudatában egészen más-
hogy fest elottem Anna magatartása és privilegizált
életvitele. Nem  számít,  hogy Annának ugyanúgy
nem volt beleszólása  abba, hogy ki szállt meg csa-
ládja otthonában, mint hogy kivel élt nemi életet ti-
zenhét évesen. Nem lenne számára megbocsátás,
ha mások is megtudnák. - Úristen - mormolom, a
mennyezetet bámulva Anna sötét vendégszobájá-
ban. - Atyaúristen.
  Kikelek az ágyból, és nekivágok a sötét folyosó-
nak, el a nappali mellett, aztán tovább a ház keleti
szárnyában. A nagyháló a folyosó végén van, Anna
ajtaja nyitva, az ablakokon beszivárgó gyér holdfény
lágyan kirajzolja barátnom alakját a  takaró alatt. -
Anna? - szólalok meg halkan. - Ébren vagy?
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  Mocorogni kezd, aztán felül. Alig látom az arcát,
közelebb lépek. Fehér haja leeresztve a vállán. Száz-
évesnek néz ki. - Minden rendben van? - kérdezi
kótyagosan, csipetnyi riadalommal a  hangjában.
  - Annyira sajnálom - mondom. - El nem mond-
hatom neked, mennyire sajnálom. Anna, csapnivaló
barátno vagyok.
  - A legjobb barátnom vagy. - A kezemért nyúl és
megszorítja, és csontjai kicsinek és törékenynek hat-
nak a puha, laza bor alatt, mintha a titán, akinek
mindig képzeltem ot, hirtelen vénséges vénné és sé-
rülékennyé változott volna. Talán azért, mert most
már ismerem a történetét.
  - Annyit szenvedtél, akkora súlyt cipeltél teljesen
egymagad  - suttogom. - Sajnálom, hogy nem vol-
tam ott neked. Annyira sajnálom - mondom el újra.
Lehajolok, sután átölelem, gipsz  meg minden, és
megpuszilom az arcát.

8.

Leggondterheltebb és legzaklatottabb pillanataim-
ban is értékelem, hogy ott dolgozom, ahol. Mindig
tudatában vagyok annak, hogy az orvos szakértoi
rendszer, melyet irányítok, talán a legkiválóbb  az
országban, ha nem az egész világon, ráadásul társ-
igazgatóként én látom el a maga nemében elso ilyen
képzési hely, a Virginiai Igazságügyi Orvostani Egye-
tem vezetését is. Teszem mindezt az egyik legmo-
dernebb törvényszéki létesítményben, amit valaha
láttam.
  Harmincmillió dolláros, tízezer négyzetméteres új
épületünket Biotech 2-nek hívják, és a Biotechnoló-
giai Kutatási  Központ szívében áll, mely döbbene-
tesen átformálta Richmond belvárosát azáltal, hogy
üresen álló áruházakat és más bedeszkázott ablakú
épülethéjakat elegáns üveg- és téglaépületekkel vál-
tott fel könyörtelenül. A Biotech visszafoglalta a vá-
rost, ahol jóval  azután is a félelem volt az úr, hogy
az északi agresszorok leadták utolsó lövésüket.
  Amikor  a nyolcvanas évek végén ideköltöztem,
Richmond következetesen vezetett az egyesült álla-
mokbeli nagyvárosok között az egy fore jutó gyil-
kosságok  tekintetében. Az üzleti vállalkozások a
szomszédos megyékben kerestek menedéket. Mun-
kaido után senki nem merészkedett a belvárosba.
Mára más a helyzet. Richmond a legjobb úton van
afelé, hogy a  tudomány és a felvilágosultság felleg-
várává legyen,  és be kell vallanom, sose hittem,
hogy ez lehetséges. Bevallom, amikor ideköltöztem,
gyulöltem Richmondot, és erre sokkal nyomósabb
okaim voltak, mint Marino irántam tanúsított mu-
furcsága, vagy hogy hiányzott Miami.
  Hiszem, hogy minden városnak külön személyisé-
ge van, minden város átveszi az ot lakó és irányító
emberek energiáit. Legrosszabb korszakában Rich-
mond makacs volt és kicsinyes, és annak a néhai ha-
talomnak a sebzett arroganciájával viselte magát,
melynek most ugyanazok az emberek parancsolgat-
nak, akik egykor alattvalói, sot egyes esetekben va-
gyontárgyai voltak. A városban tébolyító belterjes-
ség uralkodott, amitol a hozzám hasonlók magá-
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nyosnak és lenézettnek érezték magukat. És közben
mindvégig ugyanolyan bizonyossággal észleltem a ré-
gi sérülések és méltatlanságok nyomait, ahogy a tes-
teken is megtalálom oket. Lélekmélyi szomorúságot
éreztem ki a gyászos párafelhokbol, melyek lopor-
füstként lebegnek nyaranta  a kórószeru fenyofák
végtelen sorai és a mocsarak fölött, sodródnak a fo-
lyó mentén, lemosdatva a szörnyuséges háborúból
visszamaradt téglahalmok, vashámorok és fogolytá-
borok sebeit. Együttérzés fogott el. Nem mondtam
le Richmondról. Ma reggel azon egyre erosödo meg-
gyozodésemmel  hadakozom, hogy a  város viszont
lemondott rólam.
  A belvárosi magasabb épületek teteje belevész a
felhokbe, a levego hópelyhektol suru. Kibámulok az
irodám ablakán, figyelmemet az elsuhanó hatalmas
hópelyhek  kötik le, közben telefonok csörögnek, és
emberek járnak a folyosón. Attól félek, hogy be fog-
ják zárni az állam és a városi tanács létesítményeit.
Ez nem történhet meg a távollétem utáni elso mun-
kanapomon.
  -  Rose?  - kiáltok ki titkárnomnek  a szomszédos
irodába. - Követi az idojárási híreket?
  -  Havazás - érkezik a válasz.
  -  Azt én is látom. Még nem zártak be semmit,
igaz? - A kávémért nyúlok, és némán gyönyörkö-
döm a városunkat markába kaparintó, engesztelhe-
tetlen fehér förgetegben. A behavazott téli tájkép ti-
pikusan csak Charlottesville-tol nyugatra és Frede-
ricksburgtol  északra  ékessége a  nemzetközösség-
nek, Richmond kimarad a jóból. A magyarázat,
amit mindig hallok, hogy a James folyó éppen csak
annyira melegíti fel közvetlen környékét, amitol a
hóból ónos eso lesz, mely azután Grant seregeihez
hasonlóan zúdul a vidékre.
  - Összesen húsz centiméter körüli homennyiség.
A havazás a délután folyamán mérséklodik, homér-
sékleti minimum mínusz öt fok körül. - Rose nyil-
ván rácsatlakozott egy internetes idojárás-portálra.
- A homérséklet a következo három napban sem
emelkedik fagypont fölé. A jelek szerint fehér kará-
csonyunk lesz. Azért ez valami, nem?
  - Rose, maga mit csinál karácsonykor?
  - Nem sok semmit.
  Esetdossziékat és halotti bizonyítványokat pásztá-
zok végig tekintetemmel, telefonüzenetes cetliket és
hivatalközi feljegyzéseket tolok félre. Nem is látni az
íróasztalom tetejét, és azt sem tudom, hol kezdjek
hozzá. - Húsz centi? Be  fogják jelenteni az országos
rendkívüli helyzetet - jegyzem meg. - Ki kell deríte-
nünk, bezár-e más is az iskolákon  kívül. Milyen
programom van, amit még nem mondtak le?
  Rose elunja, hogy a falon átkiabálva  társalgunk
egymással. Besétál az irodámba csinos szürke nad-
rágkosztümjében és fehér garbójában, osz haja konty-
ban feltuzve. Ritkán  látni jókora határidonaplóm
nélkül, most is  kinyitja, végigfuttatja ujját a mai
napra írtakon, az orrán félhold alakú olvasószem-
üveg.  - Ami  egyértelmu, hogy máris hat esetünk
van, és még nyolc óra sincs - adja tudtomra. -Van
egy tárgyalótermi jelenése, de úgy sejtem, erre nem
fog sor kerülni.
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  - Melyik eset az?
 - Lássuk csak. Mayo Brown. Nem igazán emlék-
szem rá.
 - Egy exhumálás - idézem fel. - Egy mérgezéses
gyilkossági ügy, az ingatagabb fajtából. - A dosszié
ott van az íróasztalomon valahol. Keresgélni kez-
dem, nyakamon, vállamon megfeszülnek az izmok.
Buford Righter ugyanennek az esetnek a kapcsán
járt utoljára az irodámban. Az ügy semmi másra
nem volt jó, csak hogy felfordulást keltsen a tárgya-
lóteremben, jóllehet négy órát töltöttem azzal, hogy
elmagyarázzam Righternek, hogyan csökkenti a bal-
zsamozás a kábítószer-maradványok koncentráció-
ját a holttestben, illetve hogy miért nincs kielégíto
módszer a  szermaradványok  lebomlási  rátájának
meghatározására  a balzsamozófolyadékkal átitatott
szövetekben. Sorra vettem a  toxikológiai jegyzo-
könyveket, és felkészítettem Rightert, hogyan érvel-
jen a koncentrációcsökkenés mellett.  A balzsamo-
zófolyadék kiszorítja a vért, és felhígítja a kábítószer-
koncentrációt, tanítottam be neki. Úgyhogy ameny-
nyiben az elhunyt kodeinszintje eléri a hirtelen halál
kiváltásához elegendo dózis alsó küszöbértékét, ak-
kor a balzsamozást megelozoen annál csak maga-
sabb  lehetett. Apróra  elmagyaráztam Bufordnak,
hogy ez az, amire összpontosítania kell, mert a vé-
delem úgyis a heroin avagy kodein vitával igyekszik
majd zavart kelteni.
  Az  ovális tárgyalóasztalnál, a saját  tárgyalómban
ültünk, elottünk szétteregetett iratok. Righter hajla-
mos  sokat pufogni, amikor zavarodott,  frusztrált,
vagy  csak egyszeruen unja a banánt.  Egyfolytában
jegyzokönyveket kapdosott fel, fintorogva rájuk né-
zett, és aztán visszatette oket, egész ido alatt fújtatva,
mint valami felszínre emelkedo bálna. - Ez nekem
kínai - hajtogatta. - Hogy a rossebbe  értessek meg
az esküdtekkel olyanokat, mint hogy a 6-mono-ace-
tilmorfin egy heroinmarker, és abból,  hogy nem si-
került kimutatni, nem következik, hogy nem volt a
szervezetben heroin, de ha igen, akkor feltétlenül
volt heroin is? Plusz mi van, ha a kodeint gyógyá-
szati céllal kapta? - Közöltem vele, hogy pont errol
beszélek, ez az, amit  az  istennek sem hajlandó
megérteni. Tartson ki a koncentrációcsökkenési
teória mellett - hogy a szint csakis magasabb lehe-
tett,  mielott az illetot bebalzsamozták, okítottam.
A morfin a heroin bomlásterméke. A kodein lebom-
lásakor is keletkezik morfin, és a vérben lebomló
kodein nagyon alacsony morfinszintet eredményez.
Semmi biztosat nem tudunk mondani, leszámítva,
hogy  heroinmarker  jelenléte  nem  kimutatható,
morfin és kodein viszont igen, vagyis a férfi szedett
valamit - hogy tudott róla vagy sem, megint más
kérdés -, mielott meghalt,  vázoltam a helyzetet
Bufornak. És a most becsült értéknél a dózis sokkal
magasabb volt, a balzsamozás miatt, hangsúlyoz-
tam újra. De bizonyítják-e a leletek, hogy, mondjuk,
a férfitTylenol 3-mal megmérgezte a felesége? Nem.
Ne ragadjon le a 6-mono-acetilmorfin kelepcéjénél,
kötöttem a lelkére Righternek.
  Felismerem, hogy rögeszmés, amit csinálok. Ülök
az íróasztalomnál, dühödten  tallózok a feltorlódott
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munka közt, és azzal gyötröm magam, mennyi ve-
szodséget vállaltam már megint, hogy felkészítsem
Rightert egy ügyben, a  szavamat adva, hogy ott le-
szek, ha kellek, ahogy eddig  is ott voltam mindig.
Kár, hogy o láthatólag nem érez hajlandóságot a
szívesség viszonzására.  Ingyenebéd vagyok. Chan-
donne összes virginiai áldozata ingyenebéd. Egysze-
ruen képtelen vagyok ezt elfogadni, és kezdek poko-
li mód neheztelni Jaime Bergerre is. - Egyeztessen a
bíróságokkal - mondom Rose-nak. - Igaz is, az em-
berünket ma reggel elbocsátották az egyetemi klini-
káról. -  Nem vagyok  hajlandó kimondani  Jean-
Baptiste Chandonne nevét. - Számítson a szokásos
telefonhívásokra a sajtótól.
  - Hallottam a hírekben, hogy megjött az a New
York-i ügyészno. - Rose a határidonaplómban la-
pozgat. Nem néz fel rám. - Lenne ám hacacáré, ha
elakadna a hóban, nem igaz?
  Felkelek az íróasztalomtól,  kibújok a fehér kö-
penybol, és a székem támlájára akasztom. - Gondo-
lom, még nem hallottunk felole.
  - Ide, magának még nem  telefonált. -Titkárnom
így jelzi, hogy tud róla: Berger megkörnyékezte
Jacket vagy legalábbis rajtam kívül valaki mást.
  Nagy gyakorlatom van abban, hogy a munkámba
temetkezve hárítsam a puhatolózási próbálkozáso-
kat egy számomra kínos területen. - A dolgokat fel-
gyorsítandó  - mondom, mielott Rose célba vehetne
szokásos sokatmondó pillantásainak egyikével -,
átugorjuk a  stábértekezletet. Kapun kívül akarom
tudni ezeket a holttesteket, mielott az ido begorom-
bul.
  Rose tíz éve a titkárnom. O az irodai pótmamám.
Jobban  ismer, mint bárki más, mégsem él vissza
helyzetével,  nem próbál akaratom ellenére terelget-
ni. Jaime Bergerrel kapcsolatos kíváncsisága ott pe-
zseg gondolatainak felszínén. Látom, hogy kérdések
tolulnak az ajkára. De nem fog kérdezosködni. Rose
pontosan tudja, milyen érzés az nekem, hogy az ügy
átkerül New Yorkba, ahelyett hogy itt tárgyalnák, és
hogy nem  akarok beszélni errol.  - Azt hiszem,
Chong doktor és Fielding doktor már a hullaház-
ban vannak - mondja. - Forbes doktort ma még
nem láttam.
  Eszembe jut, hogy még ha lenne  is elorelépés  a
Mayo Brown-ügyben - feltéve, hogy a bíróságok
nem zárnak be a havazás miatt -, Righter akkor sem
fog felhívni. A szakvéleményemet a jelentésemmel
fogja kiváltani, és maximum a toxikológust  idézi
meg a tanúk emelvényére. Nincs az az isten, hogy
Righter szemtol szemben találkozzon velem azok
után, hogy gyávának neveztem, különösen, hogy a
vád igaz, és ezt valahol o is tudja. Valószínuleg élete
végéig kerülni fog, és ez a kellemetlen gondolat egy
másikat vet fel, miközben a folyosón átvágok. Mire
int ez az egész?
  Benyomakodom a noi mosdó ajtaján, és egy sor
öltözohelyiségen áthaladva tanúja vagyok az átala-
kulásnak a civilizált lambéria-padlószonyeg stádium-
ból a biológiai veszélyforrások, a meztelenség és az
érzékek elleni eroszakos támadások világába. Me-
net közben az ember leveti cipojét és felso ruháza-
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tát, és biztonságba helyezi a pávakék szekrények-
ben. A bonctermekhez vezeto ajtó mellett egy pár
Nike edzocipot tartok. A cipo arra ítéltetett, hogy
soha többé ne sétáljon az élok között, és amikor el-
jön az ideje, hogy megszabaduljak tole, el fogom
égetni. Lükteto  könyökkel, sután elrendezem az
akasztókon kosztümkabátomat, nadrágomat, fehér
selyemblúzomat. Belekínlódom magam egy térdig
éro Mega Shield köpenybe, aminek vírusrezisztens
mell- és karrészei vannak, nyakhoz simuló állógal-
lérja, a varrásai nejloncsíkokkal behegesztve. A ci-
pomre lábzsák kerül, aztán mutossapkát öltök és se-
bészmaszkot. A testfolyadékok elleni védelem utol-
só darabja egy plexi arcvédo, mely a szememet védi
az esetlegesen hepatitiszt  vagy HIV-et közvetíto
freccsenésektol.
  Rozsdamentes acélajtók nyílnak ki önmuködoen,
és a lábam papírneszezést csap a boncterem egész-
ségre ártalmas barna epoxival bevont padlóján. Kék
ruhás orvosok ácsorognak öt csillogóan fényes rozs-
damentes acél boncasztal fölött, amelyek acéllefo-
lyókhoz vannak csatlakoztatva, víz csobog, elszívó-
csövek szörcsögnek, a filmnézokön röntgenfelvéte-
lek fekete-fehér tárlata szerv alakú árnyakkal, tejfe-
hér csontokkal és parányi, ragyogó lövedékdarab-
kákkal, melyek mint gépek forgó részeiben a fémre-
peszek, eltörnek dolgokat, lékeket ütnek, és létfon-
tosságú alkatrészeket bénítanak meg. Légmentesen
záró üvegszekrénykékben DNS-mintát tartalmazó
vérfoltos kártyák függenek. Az elszívó alatt száradó
kártyák különös módon leginkább parányi japán
zászlócskák füzérére emlékeztetnek. A zártláncú ka-
merarendszer monitorain egy autó motorja dohog
hangosan a teherportán, valamelyik ravatalozótól
jött, halottal vagy halottért. Ez az én színházam. Itt
lépek fel. Az átlagember riasztónak találhatja az
enyészetet idézo szagokat, képeket és hangokat, me-
lyek most üdvözlésül megrohannak, engem viszont
azonnali és teljes megkönnyebbüléssel  töltenek el.
Jobb kedvre derülök, ahogy az orvosok felpillanta-
nak rám és biccentenek. Elememben vagyok. Ha-
zaérkeztem.
  Savanykás füstszag lengi be a magas mennyezetu,
hosszúkás helyiséget, és egy papírlepedovel leterí-
tett hordágyon, melyet félretoltak az útból, megpil-
lantom a karcsú, meztelen, kormos holttestet. A ha-
lott férfi magányosan, némán, kihult testtel vár a so-
rára. Engem vár. Én vagyok az utolsó személy, aki
még olyan nyelven beszél vele, ami számít. A lábcé-
dulán alkoholos filccel a „John  Do" felirat. Valaki
képtelen helyesen leírni azt, hogy „Doe". Kibontok
egy pár gumikesztyut,  és örömmel látom, hogy rá-
megy a gipszre, amit ráadásul még a köpeny folya-
dékálló ujja is véd. A karomat felköto kendo nincs
rajtam, és egy darabig  kénytelen leszek jobb kézzel
boncolni. Balkezesnek  lenni egy jobbkezes világban
nehézségekkel jár, de megvannak az elonyei is. So-
kan közülünk kétkezesek, vagy legalábbis meglehe-
tos ügyességgel használják mindkét kezüket. Sajgó,
törött csontjaim emlékeztetoket sugároznak arról,
hogy nincs minden rendben körülöttem, bármilyen
szívósan intézem is ügyeimet, bármilyen elánnal

- 79 -



összpontosítok a munkámra.
  Lassan körbejárom páciensemet, közel hajolok
hozzá, nézelodöm. Jobb könyökhajlatából injekciós
tu áll ki, felsotestén másodfokú égési sérülések hó-
lyagjai. A szegélyük élénkpiros, a bor pedig fekete
csíkos a koromtól, ami vastagon áll a  férfi orrában
és szájában. Még élt, amikor a tuz keletkezett, me-
séli a halott. Lélegeznie kellett, hogy beszívja a füs-
töt. Vérnyomásának kellett lennie, hogy folyadék
áramoljon égési sérüléseibe, innen a hólyagok és az
élénkpiros sebszélek. A szándékosan okozott tuz és
a karból kiálló injekciós tu utalhatnak öngyilkosság-
ra. Viszont a férfinak mandarin nagyságúra dagadt,
lila véraláfutás van jobb combja felso részén. Meg-
tapogatom. Tömör tapintatú, kemény, mint a ko. Uj
keletunek tunik. Hogyan történt? A tu a férfi jobb
karjában van, jelezve, hogy ha beadott magának va-
lamit, nagy valószínuséggel balkezes, ugyanakkor a
jobb karja izmosabb, mint a bal, ami jobbkezesség-
re utal. Miért meztelen?
  - Még mindig nem sikerült azonosítani? - kérde-
zem fölemelt hangon Jack Fieldingtol.
  - Nincs újabb infó. - Jack új pengét pattint egy
szikébe. - A nyomozónak már itt kellene lennie.
  - Ruhátlanul találtak rá?
  - Igen.
  Gumikesztyus ujjaimmal a halott férfi dús, szén-
poros hajába  túrok, hogy lássam, milyen  színu.
Amíg meg nem mosdattam, nem mehetek biztosra,
mindenesetre test- és fanszorzete sötét. Simára bo-
rotvált arc,  kiugró pofacsont,  pengeszeru orr és
szögletes áll. Az égési sérüléseket a homlokán és az
állán majd ki kell kozmetikáznunk, ha fényképet
akarunk  közzétenni róla azonosításhoz. Teljesen
beállt a hullamerevség, karok kinyújtva az  oldala
mellett, ujjak  enyhén begörbítve. A livor mortis,
vagyis a vérnek a gravitáció folytán az alacsonyab-
ban fekvo testtájakban való megállapodása is fixáló-
dott, a láb és a fenék oldalsó részei sötétpirosak, a
hátoldalak viszont, melyek a halál után a falnak, il-
letve a padlónak nyomódtak, patyolatfehérek. A hát
sérülései után kutatva oldalára billentem és megtar-
tom a holttestet, és egyenes vonalú, párhuzamos
hámsérüléseket találok a lapockán. Vonszolási sérü-
lések. A férfi a két lapockája között és a nyakszirtjén
is megégett. Az egyik égési sérülésbe jó öt centimé-
ter hosszú, keskeny, muanyagszeru  foszlány tapad,
fehér színu, apró betus kék felirattal, élelmiszeripari
termékek csomagolásának hátoldalán látni ilyesmit.
Csipesszel eltávolítom a fecnit, és fölemelem a mu-
tolámpa fényébe. A papír inkább vékony, gyurheto
muanyag, a cukorkák és rágcsálnivalók csomagoló-
anyaga jut róla eszembe. Sikerül kivennem az Ez a
termék... és 9-4 EST töredékeket, plusz egy díjmen-
tesen hívható telefonszámot és egy  internetes hon-
lap címének egy részét. A fecni bunjeles tasakba ke-
rül.
  - Jack? - Odaintem helyettesemet, és üres forma-
nyomtatványokat meg testdiagramokat erosítek egy
csiptetos táblára.
  - Nem hiszem el, hogy begipszelt karral akar dol-
gozni. - Átsétál a  bonctermen, duzzadó bicepsze
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szinte szétfeszíti rövid ujjú köpenyét. Lehet, hogy
helyettesemnek híresen szép a  teste,  hajhullását
azonban mégannyi súlyemelés vagy csokoládékré-
mes Myoplex fehérjeturmix sem tudja megállítani.
Kísérteties, de Jack világosbarna haja az elmúlt he-
tekben a szemünk láttára kezdett el hullani, tele van
vele a ruhája, tollpiheként száll a levegoben, mintha
helyettesem hirtelen penészedésnek indult volna.
  Elhúzza száját a rossz helyesírással kiállított lábcé-
dula láttán. - Biztos valami ázsiai  a halottszállító.
John Dooo.
  - Hogy hívják a nyomozót? - kérdezem.
  - Stanfield. Nem ismerem. Nehogy kiszakadjon
a kesztyuje, különben hordhat magával  egy bioló-
giai  veszélyforrást az elkövetkezo pár  hétben.  -
Begumikesztyuzött  gipszemre mutat. - Tényleg,
mit csinálna, ha már így eszembe jutott a dolog?
  - Levágnám, és feltennék egy másikat.
  - Szóval lehet, hogy eldobható gipszkötéseket  is
kellene tartanunk idelent?
  - Amúgy is nagy kedvem volna levágni. Nem bí-
rok értelmet kihámozni az égési sebek elhelyezke-
désébol ezen a pasason - közlöm vele. -Tudjuk, mi-
lyen messze volt  a test a  tuztol?
  - Cirka három méterre volt az ágytól. Úgy hallot-
tam, egyedül az ágy égett, és az is csak részben. A po-
fa meztelenül ült a padlón, a háta a falnak vetve.
  - Azt nem értem, miért csak a felsoteste égett
meg. - Rámutatok a nagyságra-alakra ezüstdollár-
nyi, jól körülhatárolt égési sebekre. - Karok, mell-
kas. Egy itt a bal  vállán. Meg ezek az arcán. És a há-
tán is van néhány, pedig ott  meg kellett  volna úsz-
nia, ha a falnak támaszkodott. Mi a helyzet a von-
szolási nyomokkal?
  - Úgy tudom,  amikor  a tuzoltók megérkeztek, ok
húzták ki a testet a parkolóba. Egy biztos: a pofa
vagy öntudatlan  volt, vagy mozgásképtelen,  amikor
a tuz keletkezett - mondja Jack. - Különben hét-
szentség, hogy nem üldögélt volna ott, nem szívja
a füstöt, míg össze nem ég. Egyértelmu, nyakunkon
a boldogságos ünnepek. - Helyettesemet az a fajta
másnapos csüggedtség lengi körül, amibol gyaní-
tom, hogy ritka  komisz  éjszakája volt. Azon tuno-
döm, nem exnejével zördült-e össze már megint.  -
Mindenki be akar falcolni. Az a no ott. - Az egyes
számú boncasztalra mutat, ahol Chong doktor fes-
tolétráról fényképez nagy buzgón. - Holtan feküdt a
konyhapadlón, mellette párna, takaró. A szomszéd
egy lövést hallott. Az anyja találta meg. Van búcsú-
levél. A kettes ajtó mögött pedig... - Jack a kettes
számú boncasztalra mered - autóbaleset, a rendor-
ség gyanúja szerint öngyilkosság. Nagy kiterjedésu
sérülések. Egyenest nekirongyolt egy fának.
  - A ruháit behozták?
  - Be.
  - Röntgenezzük meg a lábát, és nézessük meg a
laborral a cipoje talpát, hogy megtudjuk, fékezett-e
vagy gyorsított, amikor a fának vágódott. - Egy test-
diagramon besatírozom az összekormozódott terü-
leteket.
  - Plusz van egy ismert cukorbetegünk, aki már
többször túladagolta magát - idézi ma reggeli ven-
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déglistánkat Jack. -  Kint találtak rá  az  udvaron.
Kérdés, hogy kábítószer, alkohol vagy kihulés.
  - Vagy a fentiek kombinációja.
  - így igaz. Amúgy értem már, mire gondolt az
égési sérülésekkel kapcsolatban. - Közelebb hajol,
hogy megnézze,  sokat pislog,  errol eszembe  jut,
hogy kontaktlencsét visel. - És fura, hogy nagyjából
mind egyforma nagyságú és alakú. Akarja, hogy se-
gítsek?
  - Kösz.  Boldogulok. Hogy van?  - Felpillantok
csiptetos táblámról.
  Fáradt a tekintete, fiúsan jóvágású arca feszült. -
Megihatnánk már egy kávét valamikor - mondja. -
Egyik nap. És ezt nekem kellene kérdeznem magá-
tól.
  Megveregetem  a vállát, így adva  értésére, hogy
kutya bajom. - Ahogy ilyenkor lehet az ember, Jack
- teszem hozzá.
  Nekilátok John Doe külsodleges vizsgálatának.
A procedúra során kenetmintát veszek a  testnyílá-
sok környékérol, körömnyesedéket gyujtök és haj-
szálakat tépek ki, illetve mintát veszek a  test- és a
fanszorzetbol. Mindig így járunk el, amikor felme-
rül a gyanú, hogy valaki nem természetes halállal
halt meg, személy szerint én pedig minden meztele-
nül fellelt holttestet így vizsgálok át, hacsak nincs
elfogadható oka, hogy miért volt ruhátlan az illeto a
halálakor - ha fürdött vagy a mutoasztalon feküdt,
például. Többnyire nem kímélem pácienseim mél-
tóságát. Nem kímélhetem. Néha a legfontosabb bun-
jel  a legsötétebb, legsérülékenyebb  testzugokban
bújik meg, vagy körmök alá, hajba, szor közé tapad.
Miközben ennek a férfinak a legintimebb testtájain
kutakodom, hegesedo sérüléseket fedezek fel a vég-
bél gyurus záróizmán. A szájzugok ki vannak mar-
julva. Nyelvéhez és szájüregének belso felületéhez
elemi szálak tapadnak.
  Centiméterrol centiméterre végigmegyek a testén
egy nagyítólencsével, és a történet, amit a halott fér-
fi elmond, egyre gyanúsabbá válik. Könyöke és tér-
de enyhén lehorzsolva, a bort piszok és elemi szálak
borítják, melyeket prózai egyszeruséggel úgy gyuj-
tök be, hogy a borhöz nyomkodom jegyzetlapok ön-
tapadós hátoldalát, majd  a papírlapokat  bunjeles
tasakokba zárom.  Mindkét csukló csontos  kiszögel-
lésein száraz, pirosasbarna hámsérüléseket  találok
félkörben és parányi hámtorlódásokat. Vért veszek a
csípoi vénákból, csarnokvizet a  szembol, és kém-
csövek indulnak el a laborlifttel a harmadik emeleti
toxikológiára az alkohol- és szén-monoxid-szintet
megállapítandó. Fél tizenegykor éppen azY-metszés
széleit  fejtem fel, amikor  egy magas, javakorabeli
férfit látok a munkaállásom felé  közeledni.  Széles,
fáradt arca van, és boncasztalomtól biztonságos tá-
volságot tartva egy barna papírzacskót szorongat a
kezében. A zacskó teteje visszahajtva és piros bun-
jelszalaggal lezárva. Eszembe villan saját bezacskó-
zott ruházatom vörös jarrahfa ebédloasztalomon.
 - Stanfield nyomozóhoz van szerencsém? - Föl-
emelem a bort, és apró, gyors szikevágásokkal elvá-
lasztom a bordáktól.
 - Jó reggelt. - A holttestre bámul, észreveszi ma-
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gát. - Hát, neki már nyilván nem az.
 Stanfield nem bajlódott azzal, hogy védoruháza-
tot vegyen szálkamintás,  elszabott öltönyére. Nem
visel kesztyut és lábzsákot sem. Bumfordi bal ka-
romra pillant, és  tartózkodása, hogy nem kérdezi
meg, hogyan törtem el, arról árulkodik, hogy már
tudja. Emlékeztetem magam, hogy az életem nyi-
tott  könyv a hírmusorokban, melyeket makacsul
nem vagyok hajlandó figyelemmel kísérni. Anna fé-
lig-meddig szememre is hányta, hogy gyáva kukac
vagyok, már amennyire egy pszichiáter tehet szem-
rehányásokat egyáltalán, igaz, Anna soha nem hasz-
nálná ténylegesen a „gyáva kukac" kifejezést. Az o
szava a  „tagadás". Nem érdekel. Távol tartom ma-
gam az újságoktól. Nem nézek és nem hallgatok be-
le egyetlen megveszekedett tudósításba,  ami rólam
szól.
  - Elnézést, hogy ilyen sokáig tartott, de pocsékok
az utak - mondja Stanfield. - Remélem, a maga ke-
rekén van hólánc, mert az enyémen nem volt, el is
akadtam. Autómentot kellett hívnom, hogy kihúz-
zon, aztán meg felszereltem a láncot, ezért nem ér-
tem ide korábban. Talált valamit?
  - A CO-ja hetvenkét százalék. - Szén-monoxid,
tájszóval. - Látja,  milyen cseresznyepiros  a vér?
A magas szén-monoxid-szint tipikus kísérojelensé-
ge. - Felveszem a bordavágót a mutostálcáról. -Al-
koholszint zéró.
  -  Szóval biztos, hogy a tuz végzett vele?
  -  Tudjuk, hogy egy tu volt a karjában, de a halál
oka a szén-monoxid-mérgezés. Attól tartok, sokkal
többet nem szedünk ki belole. - Átvágom a bordá-
kat. - A végbélnyílás környékén eroszakos behatás
jelei láthatók - más szóval análisan közösültek ve-
le -, plusz valamikor a halálát megelozoen összekö-
tötték a csuklóját. A jelek szerint a száját is kipeckel-
ték. - Megmutogatom a kimarjulásokat a csuklókon
és a  szájzugoknál. Stanfield szeme kimered. - A ki-
marjulások a csuklón nem varasak - folytatom. -
Más szóval, nem tunnek  réginek. És mivel elemi
szálak vannak a szájában, nagy biztonsággal állítha-
tó, hogy halálakor vagy azt megelozoen ki volt pec-
kelve a szája. - Nagyítólencsét tartok a könyökhajlat
fölé, és két parányi vérfoltot mutatok Stanfieldnek.
- Friss tunyomok - magyarázom. - Érdekes  vi-
szont, hogy nincsenek régi hegek, amikbol  kábító-
szer-függoségre lehetne következtetni. A májból egy
darabkát megnézetek triaditiszre - az epevezeték, az
artériák és a vénák könnyu, gyulladásos betegsége.
Plusz meglátjuk, mi jön vissza a toxikológiáról.
  -  Gondolom, lehet, hogy AIDS-es is. - Stanfiel-
det ez foglalkoztatja leginkább.
  -  HIV-tesztet is csinálunk rajta - felelem.
  Eltávolítom a háromszögletu szegycsontot, Stan-
field még jobban hátrahúzódik. A petersburgi Fort
Lee Katonai Támaszpont kórházából kölcsönkapott
Laura Turkel  ezt jelzésnek  veszi, hogy színre léphet.
Laura  végtelenül figyelmes és  katonás, és éppen
csak nem  szalutál,  amikor  hirtelen megjelenik a
boncasztal végénél. Ot mindenki Türknek, o engem
„fonök"-nek szólít. Feltételezem, a fonök rangot je-
lent számára, a doktorno viszont nem.
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  - Jöhetek is felnyitni a koponyát, ugye, fonök? -
Kérdése bejelentés, nem igényel választ. Türk olyan,
mint sokan a nálunk megforduló katonanok közül -
kemény, igyekvo, egykettore maga  mögé utasítja a
férfiakat, akik igazság szerint gyakran éppenséggel
finnyásabbak.  - A hölgynek, akin  Chong  doktor
dolgozik - mondja, miközben a Stryker-furészt a fej
fölötti  kábeldobba csatlakoztatja -, érvényes vég-
rendelete van, sot a saját gyászjelentését is megírta.
Biztosítási papírok összekészítve, minden. Betette
az egészet egy mappába, és a jegygyurujével együtt
a konyhaasztalon hagyta, mielott lefeküdt egy pok-
rócra, és fobe lotte magát. El tudja ezt képzelni?
Annyira, de annyira szomorú.
  - Igen,  nagyon szomorú.  -  Egyetlen csillogó
tömbként kiemelem és vágólapra helyezem a belso
szerveket. - Ha itt akar maradni, tényleg be kellene
öltöznie. - Ez Stanfieldnek szól.  - Megmutatta va-
laki, mit hol talál az öltözoben?
  A  nyomozó üres tekintettel bámulja köpenyem
véráztatta kézelojét, a vérfröccsenéseket a mellré-
szen. - Asszonyom, ha nem bánja, szeretnék végig-
menni azon, amink van - mondja.  - Leülhetnénk
esetleg  egy percre? Utána megyek is, még mielott
jobban  elromlik az ido. Hamarosan csak rénszarvas
húzta szánon lehet közlekedni.
  Türk  szikét fog, és fültol  fülig  körbemetszi a tar-
kón a bort. A  hajas fejbort felhajtja  és meghúzza
elore, a férfi arca elernyed, vonásai tragikus tiltako-
zásban  csúsznak össze, majd az egész kifordul, mint
egy  levetett zokni. Alaposan szemügyre veszem a
koponya hófehéren csillogó  kupoláját. Nincsenek
vérömlenyek. Nincsenek horpadások vagy törések.
A csontfurész berregése körfurész és fogorvosi fúró
hibridjeként hat, miközben lehúzom és a veszélyes
biológiai hulladékok piros szemetesébe pottyantom
gumikesztyumet. Intek Stanfieldnek, hogy kövessen
a boncasztalokkal szemközti fal mentén végighúzó-
dó munkapulthoz. Kihúzunk egy-egy széket.
  -  Muszáj oszintének lennem magával, asszonyom
- kezdi Stanfield lassú, baljós fejcsóválás kíséreté-
ben. - Fogalmunk sincs, hol kezdjünk ehhez az eset-
hez. Annyit tudok mondani, hogy ez a férfi - a holt-
testre bök az asztalon - tegnap délután háromkor je-
lentkezett be a Fort James Motel és Kempingbe.
  - Pontosan hol  van ez a Fort James Motel és
Kemping?
  - Az 5-ös foút mellett, szuk tíz percre a William
and Marytol.
  - Maga beszélt a recepcióssal ebben a Fort James
Motelben?
  - Igen, asszonyom, én, egy hölggyel. - Kinyit egy
jókora manilaborítékot, és egy pakli Polaroid fény-
képet kotor elo belole. - Bev Kiffinnek hívják. - Le-
betuzi, olvasószemüveget húz ki zakózsebébol, keze
enyhén reszket, ahogy átlapozza feljegyzéseit. - Azt
mondta, a fiatalember beállított, és a spéci tizenhat-
nulla-hetet kérte.
  - Elnézést. A spéci mit? - Golyóstollam megáll a
jegyzeteim fölött.
  - Százhatvan dollár és hetven cent, hétfotol pén-
tekig. Az annyi mint öt éjszaka. Tizenhat-nulla-hét.
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A szokásos tarifa negyvenhat dollár egy éjszakára,
ami roppant sok ahhoz  képest, hogy milyen  egy
hely, ha engem kérdez. De hát ismeri ezeket a turis-
tacsapdákat.
  - Tizenhat-nulla-hét? Mint Jamestown alapításá-
nak az évszáma? - Furcsa Jamestownra tett utalást
hallanom. Annának is említettem Jamestownt teg-
nap éjjel, amikor Bentonról beszéltem.
  Stanfield nagyot bólint. - Igen. Tizenhat-nulla-
hét. A hétközi tarifa, legalábbis úgy hívják. Ennyi jár
egy munkahétre, és szabad legyen  hozzátennem,
asszonyom, ez nem egy haj, de kellemes motel, de
nem ám, asszonyom. Poloskafészek, én annak hív-
nám.
  - A rendorség elott ismeros a hely?
  - O, nem. Nem, asszonyom. Nem tudok róla,
hogy korábban bármilyen buncselekmény történt
volna ott.
  - Csak lepusztult.
  - Csak lepusztult. - Nagyot bólint.
  Stanfield nyomozó sajátos  nyomatékkal beszél,
mintha megszokta volna, hogy egy lassú felfogású
gyereket tanítgat, és a fontos szavakat el kell ismé-
telnie vagy külön hangsúlyoznia kell. Takaros sorok-
ba rakja  a fényképeket a munkapulton, én pedig
megnézem oket. - Ezeket maga készítette? - feltéte-
lezem.
  - Igen, asszonyom, én bizony.
  Ahogy o maga, a felvételek is nyomatékosak és lé-
nyegre törok: a motelajtó a  14-es számmal, a szoba
látképe az ajtónyílásból, a megperzselt ágy,  a befüs-
tölodött  függönyök  és  falak. Egyetlenegy fiókos
szekrényt látni, a gardrób nem több egy farúdnál az
ajtó  mcgötti  beugróban. Látom, hogy a matracon
nincs más, csak az ágytakaró maradványai és a fehér
lepedo. Megkérdezem  Stanfieldet, hogy talán to-
vábbította az ágynemut a laborba, hogy kiderítsék,
nem locsolták-e be valami gyúlékony folyadékkal.
Azt  feleli, hogy semmi nem volt az ágyon, semmi,
amit továbbíthatott volna,  kivéve a matrac össze-
égett részeit, melyeket egy jól záró alumínium fes-
tékesdobozba helyezett - „a szabályzatnak megfele-
loen", teszi hozzá, tehát nagyon új még a nyomozói
szakmában. De szerinte is furcsa, hogy nem találtak
ágynemut.
  -  Akkor ott voltak, amikor a férfi bejelentkezett a
motelba? - kérdezem.
  -  Mrs. Kiffin azt mondja, nem ment vele a szobá-
ba, de biztos benne, hogy az ágy rendesen meg volt
vetve, merthogy o maga húzott tisztát, amikor pár
nappal korábban az elozo  vendég kijelentkezett -
feleli Stanfield, és ez jó.  Legalább eszébe jutott,
hogy rákérdezzen.
  -  A poggyásszal mi a helyzet? - hangzik követke-
zo kérdésem. -Volt poggyásza az áldozatnak?
  -  Nem találtunk poggyászt.
  -  És a tuzoltók mikor is értek ki?
  - Délután öt-huszonkettokor hívták ki oket.
  - Kicsoda? - Jegyzetelek.
  - Névtelen telefonáló. Arra hajtott a  kocsijával,
füstöt látott, és betelefonált a kocsitelefonján. Mrs.
Kiffin szerint az évnek  ebben a  szakában a motel
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nem bonyolít valami nagy forgalmat. Azt mondja, a
szobák háromnegyede üres volt tegnap, lévén mind-
járt karácsony, ugye, meg az idojárás és a többi. Ha
megnézi az ágyat, láthatja, hogy a tuz nem bírt vol-
na elharapózni semerre. -  Megérint néhány fotót
vaskos, durva ujjával.  -  Szinte ki is aludt magától,
mire a tuzoltók megérkeztek. Poroltókkal megol-
dották az  egészet, nem  kellett mindent elárasztani
vízzel, ami nekünk csak jó. Ezek itt a pofa ruhái.
  Egy fényképet mutat:  sötét ruhacsomó a padlón,
a nyitott fürdoszobaajtó  túloldalán. Nadrágot látok,
pólót, zakót és cipot.  Azután a fürdoszobában ké-
szült fényképeket nézem át. A mosdókagylón rézszí-
nu  muanyag jégvödör,  celofánba  csomagolt mu-
anyag poharak és bontatlan miniszappan. Stanfield
kis bicskát halász elo a zsebébol, kinyitja a pengét,
és felhasítja a bunjeles ragasztószalagot  a  magával
hozott papírzacskón.  -  A ruhái - magyarázza.  -
Vagy legalábbis feltételezem, hogy azok.
  - Várjon - szólok rá. Felállok, tiszta lepedot terí-
tek az egyik hordágyra, friss gumikesztyut húzok, és
megkérdezem  Stanfieldtol, hogy elokerült-e tárca
vagy bármi más személyes értéktárgy. Azt  mondja,
nem. Ahogy kihúzom a ruhákat a  zacskóból, vizelet-
szagot érzek. Ügyelek  rá, hogy az esetlegesen leper-
go mikronyomok  a lepedore hulljanak. Megvizsgá-
lom a szár nélküli fekete alsót és a fekete Giorgio
Armani kasmírpantallót. Mindketto csurom vizelet.
  - Összevizelte magát - közlöm Stanfielddel.
  Erre csak vállvonogatva ingatja a fejét,  és a tekin-
tetén kétely suhan át - valószínuleg félelem fertozte
kétely. Ennek az egésznek se füle, se farka így, de
van egy megérzésem, ami egyértelmu. Lehet, hogy
ez a férfi egyedül jelentkezett be, egy ponton azon-
ban egy másik személy is bekerült a képbe, és azon
tunodöm, nem azért veszítette-e el uralmát az áldo-
zat a hólyagja felett, mert rettenetesen megijedt. -
Emlékszik-e a hölgy az irodában, ez a Mrs. Kiffin,
hogy így volt-e felöltözve a  pasas, amikor bejelent-
kezett? - kérdezem, miközben kiforgatom a zsebe-
ket, hogy megnézzem, van-e bennük valami. Nincs.
  - Ezt nem kérdeztem - feleli Stanfield. - Szóval
nincs semmi a zsebeiben. Ez elég szokatlan.
  - A helyszínen nem nézte át?
  - Hát, igazság szerint nem én raktam zacskóba a
ruhákat. Azt egy másik rendor intézte, de biztos va-
gyok benne, hogy senki nem kutakodott a zsebek-
ben, vagy legalábbis nem került elo személyes ér-
téktárgy, különben tudnék róla, és itt lenne velem -
mondja.
  - Nos, mi lenne, ha most nyomban felhívná Mrs.
Kiffint, hogy  kiderüljön, emlékezete  szerint ezek-
ben a ruhákban volt-e a pasas bejelentkezéskor? -
szólítom fel udvariasan Stanfieldet a munkája el-
végzésére. - És  mi a helyzet autóügyben? Tudjuk,
hogyan érkezett a motelhez?
  - Eddig nem került elo gépjármu.
  - Egyértelmu az ellentmondás a pasas öltözködé-
si stílusa és egy ilyen olcsó motel között, Stanfield
nyomozó. - Nadrágot rajzolok egy ruházati diagra-
mon.
  A fekete zakó és fekete póló, akárcsak a deréköv, a

- 86 -



cipo és a zokni, mind méregdrága, márkás holmi, és
errol Jean-Baptiste Chandonne jut eszembe, akinek
sajátos babahaj  finomságú  szorét testszerte megta-
láltuk Thomas  oszlásnak indult hulláján, amikor
még a hónap elején elokerült a  richmondi kiköto-
ben. Megemlítem a két ruházat közötti hasonlósá-
got Stanfieldnek. Az uralkodó elmélet szerint, ma-
gyarázom,  Jean-Baptiste valószínuleg  a  belgiumi
Antwerpenben meggyilkolta testvérét, Thomast, és
ruhát cserélt vele, majd a holttestet egy Richmond-
ba tartó konténerbe zárta.
  - Merthogy maga azokat a szorszálakat találta,
amikrol olvastam az újságokban? - Stanfield olyas-
mit próbál  megérteni, ami egy tapasztalt nyomozó-
nak is bajos volna.
  - Úgy van, plusz a mikroszkópos diatómalelet - a
kovamoszatok  összetétele - konzisztens a Szajna egy
bizonyos szakaszáéval, közel a Chandonne-palotá-
hoz, a Szent Lajos-szigeten, Párizsban. - Beszélek
tovább. Stanfield teljesen elvesztette  a fonalat.  -
Nézze, Stanfield nyomozó,  annyit mondhatok ma-
gának, hogy ez a férfi - Jean-Baptiste Chandonne-ra
utalok - egy igen ritka  születési rendellenességgel
jött a világra, és a feltételezések szerint a Szajna vizé-
ben  folytatott  fürdozéseitol  remélte a  gyógyulást.
Okunk van azt hinni, hogy a halott testvérbátyon lé-
vo ruhák eredetileg Jean-Baptiste-éi voltak. Ez így
értheto? - Lerajzolom a derékszíjat, a bor árkosodá-
sából megállapítom, melyik lyukat használták  leg-
gyakrabban.
  - Hát, igazság szerint - feleli Stanfield - másról
se hallottam, csak errol a hátborzongató ügyrol meg
errol a Farkasember fickóról. Már úgy értem, igazá-
ból nem is hallani mást, ha kinyitja az ember a tévét
vagy az újságot, gondolom, maga is tudja,  asszo-
nyom, különben  meg igazán sajnálom, hogy min
ment át, és igazság szerint nem is fér a fejembe, ho-
gyan  tud  itt  lenni vagy logikusan gondolkodni
egyáltalán.  Úristen az égben! -A fejét csóválja. -Az
asszony azt mondta, ha valami ilyesmi felbukkanna
az ajtónknál, vele nem is kellene csinálnia semmit.
Ott helyben elvinné a szívroham.
  Szikrányi velem kapcsolatos  kételyt fedezek fel a
szavaiban. Stanfield azt latolgatja, teljesen racioná-
lis vagyok-e jelen pillanatban, vagy csak bemagyará-
zom magamnak az egészet - mintha Jean-Baptiste
Chandonne valami módon mindent megfertozne.
Leveszem a csiptetos tábláról és John Doe egyéb
iratai közé helyezem a ruházati diagramot, Stanfield
közben tárcsáz, a számot a jegyzetfüzetébol olvassa
ki. Figyelem, ahogy egyik ujját szabadon maradt fü-
lébe dugva hunyorog, mintha a látvány, ahogy Türk
újabb koponyát nyit fel, sértené a szemét. Nem hal-
lom, hogy mit mond a telefonba. Befejezi a beszél-
getést, és a csipogója kijelzojét böngészve visszajön
hozzám.
  - Hát, van egy jó hírem meg egy rossz - jelenti
be. - A moteles hölgy, Mrs. Kiffin emlékszik rá,
hogy a pasas elegáns sötét öltönyt viselt. Ez a jó hír.
A rossz hír, hogy arra is emlékszik, hogy a pofának
egy kulcs volt a kezében, egy ilyen távirányítós izé,
ami a drága, új autókhoz jár.
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  - Autó viszont nincs - felelem.
  - Nem, asszonyom, nincs autó.  De kulcs  se -
mondja Stanfield. - Nagyon úgy néz ki, hogy akár-
mi történt is a pasassal, valaki besegített neki. Maga
abban gondolkodik, hogy esetleg beadták neki a ká-
bítószert, aztán megpróbálták elégetni, hogy eltün-
tessék a nyomokat?
  - Azt hiszem, jó okunk van rá, hogy gyilkosság-
ként kezeljük az esetet - állapítom meg a nyilván-
való tényt. -  Ujjlenyomatot kell vennünk róla, és
megnézni, szerepel-e a pasas a SZUAR-ban.
  A Számítógépes Ujjlenyomat-azonosító Rendszer
révén  a digitalizálással számítógépbe vitt  ujjlenyo-
matokat összehasonlíthatjuk az egyes államok adat-
bázisaiban szereplokkel. Ha  ennek a halott férfinak
priusza van ebben az országban, vagy ha  valami
más okból szerepel az ujjlenyomata a nyilvántartás-
ban, a komputer nagy valószínuséggel találatot fog
jelezni. Ismét új gumikesztyut húzok, minden tolem
  telhetot elkövetve, hogy a bal hüvelykujjam és te-
  nyérélem köré görbített gipszet is befedjem. A holt-
  testektol egy  félbehasított fémcsore emlékezteto,
  kanál nevu célszerszámmal veszünk ujjlenyomatot.
  A kanálba réseken át fehér papírszalagot fuzünk
  úgy, hogy a papír felülete idomuljon az eszköz bel-
  sejéhez, ily módon körbeölelve a hajlékonyságukat
  vesztett ujjakat. A papírszalagot minden lenyomat
  után eloretekerik a következo üres kockához. Az el-
  járás nem túl bonyolult. Nem kell hozzá különö-
  sebb intelligencia. Mégis, amikor közlöm Stanfield-
  del, hogy hol vannak a kanalak, fintorogva néz rám,
  mintha idegen nyelven szóltam volna hozzá. Meg-
  kérdezem tole, vett-e  már ujjlenyomatot halottól.
  Bevallja, hogy nem.
   - Várjon - mondom, a telefonhoz lépek, és tár-
  csázom az ujjlenyomatlabor mellékét. Nem veszik
  fel. Megpróbálom a központot. Mindenki hazament
  az ítéletido miatt, tudom meg. Kanalat és festékpár-
 nát kerítek az egyik fiókból. Türk letörli a halott fér-
 fi kezeit, én pedig befestékezem, majd egyesével a
 homorú papírcsíkra nyomom az ujjakat. - Ha nincs
 ellenvetése  - közlöm Stanfielddel -, megnézhet-
 nénk, hogy Richmond város hajlandó-e ezeket be-
 táplálni  a SZUAR-ba, hogy el tudjunk indulni. -
 Stanfield kelletlen képpel nézi, ahogy egy hüvelyk-
 ujjat nyomok a kanálba. Láthatólag azok közé tarto-
 zik, akik utálják a hullaházat, és nem tudnak  elég
 gyorsan elinalni az ilyen helyrol. - Úgy tunik, pilla-
 natnyilag senki sincs a laborban, aki segíthetne, pe-
 dig minél elobb kiderítjük, ki ez a fickó, annál jobb
 - magyarázom. - És  az Interpolnak is szeretném
 átadni az ujjlenyomatokat meg a többi információt,
hátha nemzetközi vonatkozásai vannak az ügynek.
  -  Kérem - mondja Stanfield,  és egy újabb bic-
centés kíséretében az órájára pillant.
  - Volt már dolga az Interpollal? - kérdezem tole.
  - Nem mondhatnám, asszonyom.  Kicsit olyan
 kémfélék, nem?
  Megcsipogtatom  Marinót, hogy  tud-e  segíteni.
 Háromnegyed órával késobb fut be, Stanfield ek-
 korra rég elpályázott, Türk pedig éppen vastag mu-
 anyag zsákba gyömöszöli John Doe belso  szerveit,

- 88 -



 melyet azY-vágás összeöltése elott a testüregben fog
 elhelyezni.
  - Hahó, Türk - harsogja a szétcsusszanó acélajtón
 belépo Marino. - Megint mit találtál a frigóban?
  A lány felvont szemöldökkel, somolyogva néz rá.
 Marino  kedveli  Türköt. Olyannyira kedveli, hogy
 amikor  csak lehet, gorombáskodik vele. Türk nem
 úgy néz ki, ahogy beceneve alapján elképzelné az
 ember.  Nincs benne semmi törökös.  Filigrán ter-
 metu, szabályos, csinos vonásokkal és  krémszínu
 arcborrel, hosszú szoke haját hátul összefogva, lófa-
 rokban  viseli. Most fehér viasszal  bevont, vastag
 sebvarró fonalat fuz egy tizenkettes tube, Marino
 közben tovább pisztergálja. - Hallod, Türk - mond-
 ja -, azért ha egyszer megvágnak, nem hozzád jö-
 vök, hogy megstoppolj. -A lány elmosolyodik, bele-
 nyomja  a nagy, horogszeru tut a húsba, és átcibálja
 a fonalat.
  Marino másnaposnak tunik, szeme vérben forog,
 duzzadt.  Csipkelodése  dacára  pocsék  kedvében
van. - Bal lábbal kelt fel? - kérdezem.
  - Ja, kábé.  Hosszú történet. -  Próbál úgy tenni,
mintha ott se lennék, Türköt figyeli, furcsán szóra-
kozott és feszengo.  Kikötöm a sebészköpenyt, és le-
veszem az arcvédot, maszkot, mutossapkát. - Has-
son oda, hogy ezek minél gyorsabban számítógépbe
kerüljenek -  mondom neki teljesen  hivatalos és
nem különösebben baráti hangon. Marino titkoló-
zik elottem, plusz dühít a kamaszos páváskodása. -
Benne vagyunk a kulimászban, Marino.
     Figyelme elszakad Türktol, és rajtam köt ki. Elko-
   molyodik. Felhagy a gyerekes viselkedéssel. - Mi
   lenne, ha elmesélné, mi folyik itt, én meg közben el-
   szívnék egy cigit - mondja, és a nap folyamán most
   eloször néz a szemembe.
    Az épületben szigorú dohányzási  tilalom van ér-
   vényben, ami nem akadályozza meg  a ranglétra  ma-
   gasabb fokain állókat, hogy rágyújtsanak az irodáik-
   ban, amikor olyanok között vannak,  akik nem árul-
   ják be oket. A hullaházban nem érdekel, ki kérdezi.
   Nem engedélyezem a bagózást, és pont. Nem mint-
  ha  a pácienseinknek aggódniuk kellene a passzív
  dohányzás  ártalmai miatt,  az  éloket  féltem, akik
  semmi olyasmit nem muvelhetnek, ami kéz-száj
  kontaktussal jár. Nincs evés, ivás és  dohányzás, és
  arról is lebeszélek mindenkit, hogy rágózzon vagy
  cukorkát  szopogasson. A dohányzásra kijelölt terü-
  let két széket és egy álló hamutartót  jelent a teher-
  portán  az üdítoitalos automata mellett. Az évnek
  ebben a szakában nem egy meleg és kényelmes hely
  az ücsörgésre, viszont  itt négyszemközt lehetünk.
  A James City County-i eset nem tartozik Marino jog-
  hatóságába, de muszáj beszélnem neki a ruhákról. -
  Hát ilyen  megérzésem  támadt - összegzem végül.
   Marino a hamutartó felé pöccinti cigarettájáról a
 pernyét, a lába szétvetve a muanyag széken. Látni
 a lélegzetünket.
   -  Na ja, nekem se frankó a dolog - feleli. -Tény,
 hogy véletlen egybeesés  is lehet, doki. De viszont
 másik tény,  hogy a Chandonne família rohadtul
 ijeszto egy társaság. Amit mi  nem tudunk,  az az,
 hogy mi az istenverése lesz most, hogy szörnyszü-
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 lött fiacskájuk amerikai börtönben senyved gyilkos-
 ságért - most, hogy sikerült keresztapa  faterjára irá-
nyítani a figyelmet meg minden. Gané egy népség,
minden kitelik tolük, ha engem kérdez. Úgy higgye
el, csak most kezdek rájönni,  milyen  nagyon, na-
 gyon gonosz társaság ez - teszi hozzá rejtélyesked-
 ve. - Nem bírom a gengsztereket, doki. Baromira
 nem. Kölyökkoromban mindent ok irányítottak. -Te-
 kintete megkeményedik, ahogy ezt mondja. - A ro-
 hadt életbe, valószínuleg ma is, csak annyi különb-
 séggel, hogy nincsenek többé se szabályok, se tiszte-
 let. Nem tudom, mi a bánatot keresett ez a pofa
 Jamestown környékén, de hogy nem városnézobe
 jött, az hétszentség. És Chandonne csak ide hetven
 kilométerre van kórházban. Itt valami nem frankó.
  - Marino, haladéktalanul vonjuk be az ügybe az
 Interpolt - mondom.
  A rendorség dolga, hogy egyének ügyében meg-
 keresést intézzen az Interpolhoz. Ehhez Marinónak
 kapcsolatba kell majd lépnie az állami rendorségnél
 lévo összekötovel, aki az ügyre vonatkozó informá-
 ciót továbbítja az Interpol egyesült államokbeli or-
 szágos központi irodájának Washingtonban. Az In-
 terpoltól azt kérjük majd, hogy adjanak ki nemzet-
 közi figyelmezteto megkeresést az ügyünkre,  illetve
 nézzék át bunözokrol készített hatalmas adatbázisu-
 kat lyoni fotitkárságukon. A megkeresések színkó-
 doltak: pirosat adnak ki  azonnali letartóztatásra,
 valószínusítheto kiadatással, kéket körözés alatt lé-
 vo, de nem teljesen tisztázott személyazonosságú
 személyekre, a zöld  arra figyelmeztet, hogy  valaki
 nagy valószínuséggel újra buncselekményt fog elkö-
 vetni,  ilyenek  például a gyermekeket  molesztáló
 vagy pornográfiában érintett személyek,  a sárga az
 eltunteké, a fekete pedig az azonosítatlan holtteste-
 ké, akiknek többsége  szökésben  lévo elköveto is
 egyben, így rájuk piros megkeresés is érvényes. Ez
 az eset idén már a  második fekete megkeresésem
 lesz,  azt  követoen, hogy alig  néhány hete a rich-
mondi kikötoben megtalálták Thomas Chandonne
erosen oszlásnak indult holttestét  egy teherszállító
konténerben.
    - Oké, elküldjük az Interpolnak a fickó fényké-
  pét, ujjlenyomatát, plusz a maga boncolási eredmé-
  nyeit - memorizálja Marino. - Ahogy innen kite-
  szem a lábam, meg is csinálom. Aztán csak remél-
  jük, hogy Stanfield nem érzi úgy, hogy a bütykére
  tiportak. - Ezt inkább figyelmeztetésként  mondja.
  Marinót az sem érdekli, ha Stanfield lábán  ácsorog,
  de nem akar perpatvart.
   - Stanfíeldnek fogalma sincsen  semmirol, Ma-
  rino.
   - Öreg hiba, merthogy James City Countyban rit-
  ka  jó zsaruk is vannak - feleli Marino. - Az a gond,
  hogy Stanfíeldnek a képviselo Matthew Dinwiddie
  a sógora, úgyhogy Stanfield hátszeles a nyomozók
  között, és kábé annyi köze van egy gyilkosság kinyo-
  mozásához, mint Micimackónak. Nyilván ezt kérte
  a szülinapjára,  Dinwiddie meg kidumálta neki a
  rendorfonöknél.
  - Nézze meg azért, mit tehet - mondom Marinó-
 nak.
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  Ujabb cigarettára gyújt, tekintete körbejár a te-
 herportán, tapinthatók a gondolatok. Azért se gyúj-
 tok rá. Borzalmasan ki vagyok rá éhezve, és  utálom
 magamat,  amiért  megint visszaestem.  Valahogy
 mindig azt hiszem, hogy meg tudok állni egyetlen
 szálnál, és mindig  tévedek. Kínos csend telepszik
 ránk. Végül elohozakodom a Chandonne-perrel, és
 hogy mit mondott Righter vasárnap.
  -  Elmondaná, mi folyik itt? - jegyzem meg Mari-
 nónak csendesen. - Feltételezem, Chandonne-t ma
 délelott elbocsátották a kórházból, és feltételezem,
 hogy maga ott volt. És ha jól sejtem, találkozott
 Bergerrel.
  Szív a cigarettájából, nem kapkodja el. - Igen, do-
ki, ott voltam. Rohadt nagy banzáj volt. - Szavai a
füst  hátán sodródnak felém. - Még Európából is
átette a fene az újságírókat. - Rám pillant, és érzé-
kelem, hogy sok minden van, amit nem fog elmon-
dani, és ez mélységesen nyomaszt. - Ha engem kér-
dez, az ilyen seggfejeket ki kéne paterolni a Bermu-
da-háromszögbe, nem beszélgetni velük meg fény-
képezni oket -  morog  tovább Marino.  -  Nem
helyes. Annyi, hogy legalább ez a pofa  olyan bun
ronda, hogy az összes tévés azt hitte, az o kamerá-
jukban van a  hiba. Egy csatahajót le lehetett volna
horgonyozni,  annyi láncban hozták elo, úgy vezet-
ték, mintha teljesen vak volna. Be volt kötve a sze-
me, és eljátszotta, hogy mennyire szenved, a rosseb
a pofájába.
  - Beszélt vele? - Igazából ezt akarom tudni.
  - Hol vagyok én ahhoz - hangzik a furcsa válasz,
tekintete elréved a teherporta túlsó vége felé, állán
megfeszülnek az izmok. - Azt mondják, lehet, hogy
szaruhártya-átültetést fognak csinálni rajta. Besza-
rás. Egy rakat ember rohangál a világban, akinek
még szemüvegre se telik, ez a szorös majom meg új
szaruhártyát kap. És,  gondolom, az adófizetok pén-
zébol, ahogy mi fizetjük azt a sok orvost meg ápoló-
not is, meg a jó isten tudja, kit még, hogy pátyolgas-
sák a mocsadékot. - Elnyomja a cigarettát a hamus-
ban. - Na, csapjunk a lovak közé. -Vonakodva fel-
kel. Beszélni akar velem, de valami okból  mégsem
fog. - Lucfenyo meg én késobb bedobunk egy sört.
Azt mondja, nagy híre van számomra.
  - Meghagyom neki,  hogy személyesen  közölje
magával - felelem.
  Oldalvást rám pillant. - Szóval hagyja, hogy addig
megpusztuljak a kíváncsiságtól, he?
  O az, akinek beszélnie kellene, szeretném mondani.
  - Fogódzót se ad? Úgy értem, jó a hír vagy rossz?
Csak azt ne mondja, hogy Lucy terhes - teszi hozzá
ironikusan, miközben az ajtót tartja nekem, és be-
megyünk a teherportáról.
   A boncteremben Türk éppen slaggal mossa a
  munkaállásomat, víz szörcsög és acéltrepni kong-
  bong, ahogy kisegítom szivaccsal itatgatja a vizet a
  boncasztalról. Amikor észrevesz, a hangzavart túl-
  kiabálva közli, hogy Rose keresett. A telefonhoz lé-
  pek. - A bíróságok zárva tartanak - mondja  Rose. -
  Righter irodája viszont azt üzeni, hogy úgyis csak
  írásos szakvéleményre tartanak igényt. Úgyhogy ne
  aggódjon.
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   - Micsoda trauma.  -  Minek  is  nevezte Anna
  Bufordot? Ein Mann valami. Gerinctelennek.
   - És telefonált a bankja. Egy Greenwood nevu
 férfi kérte, hogy hívja vissza. - A titkárnom megad-
 ja a számot.
   Valahányszor a bankomból keresnek, kitör rajtam
 az üldözési mánia. Vagy a befektetéseim kezdtek zu-
 hanórepülésbe, vagy a számítógép tévedésbol mí-
 nuszba könyvelte a számlaegyenlegemet, vagy ilyen-
 olyan egyéb probléma adódott. Felhívom Mr. Green-
 woodot a lakossági folyószámla osztályon. - Elnézé-
 sét kérem - mondja huvösen. - Tévedés volt az
 üzenet. Félreértés történt, Scarpetta doktorno. Ké-
 rem, ne haragudjon a zaklatásért.
  - Szóval senki nem akar beszélni velem. Nincsen
 semmi probléma? - Nem fér a fejembe a dolog.
 Évek óta kapcsolatban állok Greenwooddal, aki
 most úgy viselkedik, mintha sosem  találkoztunk
 volna.
  - Félreértés történt - ismétli ugyanazon a  távol-
ságtartó hangon.  -  Még  egyszer elnézést kérek.
Minden jót.

9.

A következo néhány órát az íróasztalomnál töltöm,
lediktálom John Doe boncolási jegyzokönyvét, te-
lefonhívásokat viszonzok,  iratokat látok el  a szig-
nómmal, és késo délután  nyugat felé távozom az
intézetbol.
 Napfény szüremlik át töredezett felhokön, és szél-
rohamok  felragadta barna falevelek pilinckáznak
vissza a földre tunya madarakként. A havazás elállt,
a homérséklet emelkedoben, a világ csöpögéstol és
lucsokban hajtó autók sercego hangjaitól zajos.
 Miközben a Three Chopt Road felé autózom An-
na ezüst színu Lincoln Navigatorával, a rádió egy-
végtében  Jean-Baptiste Chandonne  New Yorkba
való átszállítását taglalja. Sok szó esik bekötözött
szemérol és vegyszermarási  sérüléseirol. A sztori,
mely szerint megnyomorítottam, hogy a saját élete-
met mentsem, önálló életre kelt. A tudósítók blikk-
fangos megközelítést találtak a témához. Vakmero
igazságtétel. Scarpetta doktorno klasszikus testi fe-
nyítést alkalmazott. - Megvakítani egy embert, nem
semmi - mondja az egyik musorvezeto az éterben. -
Ki volt az a pofa Shakespeare-nél? Tudják, akinek
kivájták a szemét? Lear király? Látták a filmet? Az
öreg királynak nyers tojást kellett raknia a szemgöd-
rébe, olyan fájdalmai voltak. Nagyon durva.
 A Szent Brigitta kétszárnyú barna foajtajához ve-
zeto járda sózástól és olvadt hótól latyakos, a parko-
lóban legfeljebb húsz autó áll. Ahogy Marino meg-
jósolta: sem a rendorség, sem a sajtó nem képvisel-
teti magát nagy számban.Talán az idojárás tartja tá-
   vol a tömegeket az öreg templom gótikus téglaépü-
   letétol, vagy még inkább maga az elhunyt. Engem
   magamat sem a kegyelet vagy a gyengéd érzelmek
   vagy akár a sajnálat hozott ide. Kigombolom a ka-
   bátomat, és belépek az elocsarnokba. Próbálok nem
   tudomást venni a kényelmetlen igazságról: ki nem
   állhattam Diane Brayt, és csak kötelességbol jöttem
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   el ide. Bray magas  beosztású rendortiszt volt.  Is-
   mertük egymást. A páciensem volt.
    Az elocsarnokban  egy asztalon Bray nagyméretu
   fényképére leszek figyelmes, és meghökkenve látom
   fennhéjázó, öntelt szépségét, a jeges, kegyetlen fényt
   a szemében, melyet látószögtol, világítástól, illetve a
  fényképész rutinjától függetlenül egyetlen kamera
  sem  leplezhetett el. Diane Bray olyan okok miatt
  gyulölt engem,  melyeket még mindig képtelen va-
  gyok teljes mértékben felfogni. A jelek szerint Bray-
  nek rögeszmés kényszerképzetei voltak velem és a
  befolyásommal  kapcsolatban,  és oly módon össz-
  pontosított  létezésem  valamennyi  dimenziójára,
  ahogy magam sohasem. Nyilván nem úgy  látom
  magamat, ahogyan o látott, ezért csak lassan nyílt ki
  a szemem, amikor elkezdte agresszív törtetését, egész
  ellenem viselt, hihetetlenül intenzív hadjáratát, mely-
 nek betetozéseként miniszteri bársonyszéket kívánt
 szerezni magának a nemzetközösség parlamentjé-
 ben.
   Bray kigondolt mindent. Segített kitervelni, hogy
 az orvos szakértoi rendszer irányítása az egészség-
 ügyi minisztériumtól a közbiztonságihoz kerüljön,
 hogy azután,  ha minden terv szerint  ment, saját
 magát neveztesse ki a  kormányzóval közbiztonsági
 miniszternek.  Ha ez  megvan,  neki felelek  mint
 munkáltatómnak, és még a kirúgásom gyönyörusé-
 gét is kiélvezhette volna. Hogy miért? Folyamatosan
 keresem az elfogadható okokat, és még egyet sem
találtam, amely teljes mértékben kielégítene. Mi-
 elott tavaly a richmondi kapitánysághoz igazolt,
 még csak nem is hallottam Brayrol. O viszont bizo-
 nyosan tudott rólam, és cselszövésekkel és intrikák-
 kal felszerelkezve érkezett meg kedves városomba,
 hogy folyamatos aknamunkával, szakmai  szabo-
 tázsakciók, döbbenetes rágalmak és megaláztatások
 egész sorozatával lassan,  kéjesen ellehetetlenítsen,
 míg teljesen tönkre nem tett magán- és szakemberi
 minoségemben egyaránt. Vágyálmaiban, úgy vélem,
 a hidegvérrel kivitelezett  machinációk csúcspontja
 az lett volna, ha megszégyenülten lemondok beosz-
 tásomról, öngyilkosságot  követek el, és a búcsúle-
 vélben közlöm, hogy az egész az o hibája. Ehelyett
 én még mindig itt vagyok. O nincs. A sors leírhatat-
 lan iróniája, hogy éppen hozzám kerültek Bray bes-
 tiálisan meggyalázott földi maradványai.
  Díszegyenruhás rendortisztek  beszélgetnek  kis
 csoportban, a bejáratnál Rodney Harris  rendorfo-
 nököt látom O'Connor atyával.  Civilek is vannak,
 finom ruhát viselo emberek, akik nem tunnek isme-
 rosnek, és  elveszett,  üres  tekintetu nézelodésükbol
 sejtem, hogy nem helybéliek. Felveszek egy szertar-
 tásrendet, és várom, hogy beszélhessek Harris rend-
 orfonökkel és a papommal. - Igen, igen, megértem
 - mondja O'Connor atya éppen. Ünnepélyes lát-
 vány hosszú, krémszínu miseruhájában, hasán össze-
 fuzött ujjaival. Húsvét óta nem találkoztunk, jövök
 rá csipetnyi buntudattal.
  - Nos, atyám, ezt egyszeruen nem tehetem meg.
 Ezt a részt képtelen vagyok elfogadni - feleli Harris.
 A rendorfonök köpcös férfi, gyérülo vörös haja hát-
 ranyalva petyhüdt, csúnyácska arcából, puhány tes-
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 te genetikailag kódolt az elhízásra. Nem egy kelle-
 mes ember, ráadásul ki nem állhatja a befolyásos
 noket.  Soha nem értettem, miért  vette fel Diane
 Brayt, és csak feltételezni tudom, hogy volt valami
hátsó szándéka.
     - Isten útjai kifürkészhetetlenek - mondja O'Con-
   nor atya, azután meglát engem. - Scarpetta doktor-
   no. - Mosolyogva két tenyere közé fogja a kezemet.
   - Nagyon jól tette, hogy eljött. Velem volt a gondo-
   lataimban és a fohászaimban. - A mód, ahogyan a
   kezemet  szorítja és a fény a szemében  arra utal,
   hogy érti, min mentem át, és törodik velem. - Hogy
   van a karja? Egyszer igazán benézhetne hozzám.
    - Köszönöm, atyám. - Kezet nyújtok Harris rend-
   orfonöknek. -Tudom, milyen nehéz idok ezek a ka-
   pitányság számára - mondom. - És személy szerint
   önnek is.
    - Igen,  végtelenül szomorú - mondja o, és mi-
   közben  gyors, rutinszeru mozdulattal megrázza  a
   kezemet, tekintete máris tovarebben rólam.
   Legutóbb Bray házában láttam Harrist, amikor
  besétált, és szembesült helyettese holttestének döb-
  benetes  látványával. Az  a pillanat örökre  kettonk
  közé ékelodött. Soha nem lett volna szabad kijönnie
  a tetthelyre. Semmilyen észérv nem indokolta, hogy
  látnia kelljen Brayt abban a  végtelenségig megcsú-
  folt állapotban, és ezért mindig neheztelni fogok rá.
  Különös visszatetszéssel viseltetem az olyan embe-
  rek iránt, akik érzéketlenül  és tiszteletlenül visel-
  kednek egy bunügy színhelyén, Harris felbukkanása
 pedig akkor színtiszta hatalmi harc és kukkolás  volt,
 és Harris tudja, hogy ezt én is tudom. Ahogy belé-
 pek a templomba, érzem a hátamon a tekintetét. Az
 orgonán a „Bámulatos kegyelem"  zeng, az átjáró
 középtájékán emberek keresnek maguknak helyet a
 padokban. Szentek és keresztre feszítési jelenetek
 tündökölnek pompás festett üvegablakokon, már-
 vány- és rézkeresztek ragyognak. Helyet foglalok az
 átjáró közelében, és pillanatokon  belül megkezdo-
 dik a bevonulás, és az elegánsan öltözött idegenek,
akikre korábban felfigyeltem,  bejönnek a pappal.
Fiatal keresztvivo hordozza a keresztet, a  Diane
 Bray hamvait tartalmazó urnával egy fekete öltö-
 nyös férfi érkezik. Idos férfi és no fogják egymás ke-
 zét, könnyeiket itatgatva.
   O'Connor atya üdvözli az egybegyulteket, és meg-
 tudom, hogy itt vannak Bray szülei és két fiútestvé-
 re. New York állam északi részébol, Delaware-ból,
 illetve Washingtonból érkeztek, és nagyon szerették
 Diane-t. A szertartás  egyszeru. Nem tart sokáig.
 O'Connor atya szenteltvízzel hinti meg az urnát.
 Egyedül Harris rendorfonök készült bármiféle gon-
 dolatokkal vagy méltatással, az o mondanivalója is
 muvi és általános. - Diane örömmel állt egy olyan
 hivatás szolgálatába, melynek lényege a másoknak
 való segítségnyújtás. - Harris mereven áll a pulpitus
 mögött, úgy olvassa fel jegyzeteit. - Mindennap tu-
 datában volt annak, hogy veszélynek teszi ki magát,
 mert hiszen a rendor élete már csak ilyen.  Megta-
 nulunk farkasszemet nézni a halállal és nem félni
 mégsem. Tudjuk, milyen magányosnak lenni, meg-
 vetettnek akár, és nem félünk mégsem. Tudjuk, mi-
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 lyen villámhárítónak lenni a gonosz ellen, azok el-
 len, akik csak azért vannak a földön, hogy másoktól
 elvegyenek.
  Fa nyikorog, ahogy az emberek fészkelodni kez-
 denek a padokban. O'Connor atya  félrebillentett
 fejjel, szívélyesen mosolyogva hallgatja az eulógiát.
 Én kirekesztem a tudatomból  Harrist. Még soha
 nem vettem részt ilyen  steril, semmitmondó szer-
 tartáson, szomorúan húzódom vissza önmagamba.
 A liturgia, az evangéliumi idézetek, az éneklés és a
 fohászok sem muzikalitást, sem szenvedélyt nem
 hordoznak magukban, mert Diane Bray sem szere-
 tett senkit, még önmagát sem. Telhetetlen,  túlter-
 jeszkedo élete hullámot  is alig hagyott maga után.
 Szótlanul hagyjuk el a templomot, merészkedünk ki
 a csípos, sötét estébe, hogy elokerítsük autóinkat és
megszökjünk.  Lehajtott fejjel szedem a lábamat,
  ahogy akkor szoktam, amikor nem vágyom társa-
  ságra. Miközben kinyitom a kocsim ajtaját, érzem
  és hallom, hogy nem vagyok egyedül, és megfordu-
  lok. Valaki odalépett mögém.
    - Scarpetta doktorno? - A no bokáig éro nerc-
  bundát visel, finom arcvonásait nyomatékosítja az
  utcalámpák egyenetlen fénye,  a szeme árnyékok
  közt. Valahol a mélyben felismerés szikrája villan. -
  Nem tudtam, hogy itt lesz, de annál jobban örülök
  neki - teszi hozzá. Tudatosul bennem New York-i
  akcentusa, és a döbbenet letaglóz, mielott átlátnám
  a helyzetet. - Jaime Berger vagyok - tartja elém bor-
  kesztyus kezét. - Beszélnünk kell egymással.

   - Maga ott volt a szertartáson? - Ezek az elso
  szavak a számból. Nem láttam odabent. Eléggé el-
 hatalmasodott rajtam az üldözési mánia, hogy fon-
 tolóra vegyem: Jaime Berger be se tette  lábát a
 templomba, hanem kint várt rám a  parkolóban. -
 Ismerte Diane Brayt? - kérdezem.
  - Most kezdem megismerni. - Berger felturi ka-
 bátgallérját, lélegzete füstként gomolyog. Az órájára
 pillant, megnyomja a felhúzó gombot. A fluoresz-
 cens számlap halványzölden felragyog. - Gondo-
 lom, ilyenkor már nem megy vissza az irodájába.
  - Nem terveztem, de visszamehetek -  mondom
 lelkesedés nélkül. Berger a Kim Luong-  és Diane
 Bray-gyilkosságokról akar beszélgetni. Persze a ki-
 kötoben talált azonosítatlan holttest is érdekli - az,
 amelyikrol mindannyian feltételezzük, hogy Chan-
 donne  testvéréé, Thomasé. De ha az  ügy valaha is
 bíróság elé kerül egyáltalán, teszi hozzá, az nem eb-
 ben az országban lesz. Berger ily  módon  közli ve-
 lem, hogyThomas Chandonne is csak egy újabb in-
 gyenebéd. Jean-Baptiste  megölte  a  testvérét, és
megússza. Felkapaszkodom a Navigator vezetoülé-
sébe.
  - Szereti az autóját? - teszi fel Berger az alkalom-
hoz képest ostobának és hajánál fogva elorángatott-
nak ható kérdést. Máris úgy érzem, mintha szon-
dázna. Azonnal érzékelem,  hogy Berger semmit
nem csinál, semmit nem kérdez ok nélkül. Meg-
szemléli a luxus sportterepjárót, melyet Anna a ren-
delkezésemre bocsátott, amíg a sajátom különös ka-
ranténban marad.
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  - Kölcsönkocsi. Talán jobb, ha jön utánam, Ms.
Berger - mondom. - A város egyik-másik részében
nem ajánlatos sötétedés után elkeveredni.
  - Nem tudom, Pete Marinót elo tudná-e keríte-
ni. - Saját sportterepjárójára, egy New York-i rend-
számú, fehér ML 430-as Mercedesre irányítja a táv-
kapcsolót, a fényszóró  felvillan, a központi zár ki-
old. - Esetleg jó volna, ha mindhárman részt ven-
nénk a beszélgetésben.
  Beindítom a motort, és összeborzongok a sötét-
ben. Lucskos az éjszaka, a fákról jeges víz csöpög.
 A hideg beszivárog gipszkötésembe, és törött kö-
nyököm repedésein át végtelenül érzékeny helyekre
hatol be, ahol csontvelo és idegvégzodések lakoz-
nak, melyek most mennydörgo lüktetéssel hallatják
tiltakozásukat. Megcsipogtatom Marinót, és eszem-
be jut, hogy nem tudom Anna kocsitelefonjának a
számát. Sete-sután eloásom kézitáskámból a mobi-
lomat, közben törött kezem ujjhegyeivel kormányo-
zok, és fél szemmel Berger fényszóróját figyelem a
visszapillantóban. Marino hosszú percekkel késobb
hív vissza. Közlöm vele, hogy mi történt, o pedig a
tipikus cinizmussal reagál, a  mélyben viszont izga-
tott áramot érzékelek, talán dühöt, talán  valami
mást. -  Nem hiszek  az ilyen  egybeesésekben -
mondja élesen.  - Maga véletlenül becsámborgott
Bray gyászszertartására, Berger meg véletlenül pont
ott van? Mi a rossebért ment  oda Berger?
  - Nem tudom, miért - felelem. - De ha én új vol-
 nék egy városban, és nem ismerném egy ügy sze-
 reploit, látni akarnám, hogy kiknek volt fontos any-
 nyira Bray, hogy megjelenjenek a templomban. Azt
 is látni akarnám, hogy kiknek nem. - Igyekszem lo-
 gikus lenni. - Magának nem mondta, hogy eljön?
 És  amikor tegnap este találkoztak? - Csak kibök-
 tem. Tudni akarom, mi történt azon a megbeszélé-
 sen.
  - Errol nem mondott semmit - feleli Marino. -
 Más dolgok foglalkoztatták.
  - Úgymint? Vagy titoktartást fogadott? - teszem
 hozzá célzatosan.
  Hosszú hallgatás. - Nézze, doki - szólal meg vé-
 gül -, ez nem az én ügyem. Ez New York ügye, én
 csak teszem, amit mondanak. Ha kiváncsi valamire,
 Bergert kérdezze, mert o így akarja, a rohadt életbe
 is. - Hangját neheztelés keményíti meg.  - Plusz itt
 vagyok a tündéri Mosby Court közepén, és más
 dolgom is van, mint hogy rögtön ugorjak, ahányszor
 a nacsasszony pattint a New York-i ujjacskájával.
  Mosby Court nem olyan elokelo környék, mint a
 neve sejteti, ellenben egyike a  város hét  alacsony
 béru lakótelepének. Fellengzosen mindet „court"-
 nak titulálják, és  négyet kiemelkedo virginiaiakról
 neveztek el: egy színészrol, egy pedagógusról, egy
 híres dohánygyárosról és egy polgárháborús hosrol.
 Remélem, Marino nem egy újabb lövöldözés miatt
 van Mosby Courtban. - De nem nekem hoz mun-
 kát, ugye? - kérdem tole.
  -  Még egy halálos végu garázdaság.
  Nem nevetek ezen a képmutató bikkfanyelven - a
 cinikus címkén, mely mögött rendre egy fiatal feke-
te férfi van lott sebekkel, valószínuleg az  utcán sze-
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rezte oket, valószínuleg kábítószer miatt,  valószínu-
leg  drága sportruházatot és kosarascipot  visel, és
senki nem látott semmit.
 - Viszlát a teherportán - mondja Marino barát-
ságtalanul. - Öt-tíz perc.
 A havazás elállt, és az ido elég enyhe ahhoz, hogy
a várost ne zárhassa be újból a lefagyó latyak. A bel-
város ünnepi díszbe öltözött, a magas épületek kör-
vonalait fehér villanykörték szegélyezik, némelyikük
kiégett. A James Center elott az emberek leálltak az
autóikkal, hogy szemügyre vegyék a rénszarvasokat
mintázó fényszobrokat, a Kilencedik utcán pedig a
kongresszusi épület kupolája tojásdadan ragyog a
vén fák pucér ágai közt, mellette az elegáns, hal-
ványsárga kormányzói rezidencia, az összes ablak-
ban gyertyák. Egy odavetett pillantással estélyi ru-
hás párokat látok kiszállni autóikból a parkolóban,
és rémület fog el, mert eszembe jut, hogy a kor-
mányzó ma este ad karácsonyi partit az állami tiszt-
viselok krémjének. Bo egy hónapja jeleztem vissza a
részvételemet. Te jó Isten. Miké Mitchell kormány-
zó és felesége, Edith észre fogják venni, hogy nem
vagyok sehol, és olyan eros a késztetés, hogy beka-
nyarodjak a kongresszus épülete felé, hogy még az
indexet is kiteszem. Ugyanolyan gyorsan le is kap-
csolom. Semmiképpen nem mehetek be, még ne-
gyed órára sem. Mit kezdenék Jaime Bergerrel? Vi-
gyem  magammal? Mutassam  be mindenkinek?
Szomorúan elmosolyodom, és fejcsóválva elképze-
lem sötét vezetofülkémben, milyen tekinteteket kap-
nék, vagy hogy mi történne, ha a sajtó megorronta-
ná a dolgot.
  Teljes szakmai pályafutásom alatt a kormánynak
dolgoztam, nem becsülöm alá a társasági összejöve-
telekben rejlo lehetoségeket. A kormányzói palota
telefonszáma nyilvános, és a tudakozó plusz ötven
centért rögtön automatikusan kapcsolja is. Kisvár-
tatva az orszemélyzet egyik magas rangú tisztje van
a vonalban, és mielott elmagyarázhatnám, hogy csak
egy üzenetet kellene továbbítania, a rendor tartásra
 kapcsol.  Szabályos idoközönként csipogó hangot
 hallok, mintha mérnék a hívásom hosszát, és eltu-
 nodöm, hogy vajon rögzítik-e a kormányzói palotá-
 ba befutó hívásokat. A Broad Street túloldalán egy
 öregebb,  lehangolóbb városrészt vált fel a Biotech
 új  tégla-üveg birodalma, melyben az én intézetem
 az  igazodási pont. Ellenorzöm Berger autóját a visz-
 szapillantómban. Kitartóan követ, mozog az ajka a
 tükörben. Telefonál, és ettol kényelmetlen érzésem
 támad: a  szemem láttára mond szavakat, melyeket
 nem hallhatok.
  - Kay?  -  szólal  meg váratlanul Mitchell  kor-
 mányzó hangja Anna kihangosítós kocsitelefonján.
  Saját hangom elakad a meglepodéstol, azután lé-
 lekszakadva hadarom, hogy nem  akartam zavarni,
 és  rettentoen sajnálom, hogy lemaradok a ma esti
 partijáról. Nem válaszol azonnal, a maga módján
 így adja tudtomra,  hogy hibát  követek el, amikor
 nem megyek el a partira. Mitchell olyan ember, aki
 tudja, mi az a lehetoség, és tud is élni vele. Az o ész-
 járása  szerint ostobaság lemondanom arról, hogy
 akár egy pillanatot eltöltsek az o és a nemzetközös-
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 ség többi befolyásos vezetojének a társaságában.
 Különösen most. Igen, most aztán végképp.
  - A  New York-i ügyész a városban van. - Nem
 kell mondanom, mely ügyek miatt. - Most éppen
 vele lesz  találkozóm,  kormányzó úr.  Remélem,
 megérti.
  -  Szerintem az is jó ötlet volna, hogy mi ketten
 találkozzunk, maga meg én. - Mitchell rendíthetet-
 len. - Félre akartam vonni magát a partin.
  Olyan érzésem van, mintha üvegcserépen lépdel-
nék, félek  lenézni, nehogy esetleg azt találjam, vér-
zek. - Bármikor, amikor az ön számára is alkalmas,
Mitchell kormányzó úr - felelem tisztelettudóan.
  -  Miért  nem ejti útba a rezidenciát hazafelé?
 - Két óra múlva talán el is szabadulhatok - köz-
löm vele.
 - Akkor  két  óra  múlva,  Kay.  Üdvözölje Ms.
Bergert a nevemben - folytatja. - Foügyész korom-
ban volt egy ügyünk, amiben az o irodája is részt
vett. Egyszer mesélek róla.
 A Negyedik utca feloli oldalon a fallal körülvett
teherporta, ahol a holttesteket fogadjuk, úgy néz ki,
mint egy négyszögletes, szürke iglu, amit az épület
oldalához tapasztottak. Felhajtok a rámpán, megál-
lok a masszív garázsajtónál, és mélységes csalódott-
sággal állapítom meg, hogy képtelen vagyok bejut-
ni. A távirányító a kocsimban van, az meg a gará-
zsomban, annak a háznak a garázsában, melybol
számuztek. Tárcsázom a hullaház éjszakai ügyeleté-
nek a számát. - Arnold? - szólok bele, amikor hato-
dik csengésre fölveszi. - Kinyitná, kérem, a teher-
porta ajtaját?
 - Ó, igen, asszonyom. - Kótyagosnak és zavaro-
dottnak tunik, mintha felébresztettem volna. - Már
nyitom is,  asszonyom. Nem muködik a távirányí-
tója?
  Próbálok türelmes lenni vele. Arnold azon embe-
rek egyike, akiket legyur a tehetetlenség. Hadakozik
a nehézségi erovel. A nehézségi ero gyoz. Folyama-
tosan emlékeztetnem kell magam, hogy nincs értel-
me dühösnek lennem rá. Eros motivációjú emberek
nem mennek ölre egy ilyen állásért. Berger beáll
mögém, omögötte meg Marino, együtt várjuk, hogy
fölemelkedjen  az ajtó, bebocsátást  nyerjünk a hol-
tak birodalmába. Megcsörren a mobilom.
  - Hát  nem  egy baráti  találkozó? -  mondja
Marino a fülembe.
  - A jelek szerint Berger és a kormányzó ismerik
egymást. - Elnézem, ahogy egy sötét színu furgon a
rámpára kanyarodik Marino éjkék Crown Victoriája
mögött. A teherporta  ajtaja csikorgó tiltakozással
felvonódik.
  - Nahát, nahát. Csak nem gondolja, hogy a kor-
mányzónak köze  lehet  ahhoz, hogy a Farkasember
elpályázik tolünk  New Yorkba?
  - Én már nem tudom, mit gondoljak - vallom be.
A teherporta elég nagy, hogy mind elférjünk az ud-
varán. Egyszerre szállunk ki, a betonfalak felerosítik
a motorzajt és az ajtócsapódásokat. A csípos hideg
levego újra belemar törött könyökömbe, és elképed-
ve látom, hogy Marino öltönyt és nyakkendot visel.
- De fess valaki -  jegyzem meg szárazon. Marino ci-

- 98 -



garettára gyújt, tekintete Berger nercbundás alakjá-
ra szegezodik, amint a  Mercedes hátsó ajtaján be-
hajolva a holmiját szedi össze az ülésrol. Két hosz-
szú, sötét kabátos férfi kinyitja a furgon hátulját,
elotunik a raktérben a hordágy és vészjósló, zsákba
rejtett rakománya.
  - Ha hiszi, ha nem - mondja Marino nekem -,
már úgy volt, hogy brahiból beugrok Bray szertartá-
sára, csak aztán ez az alak úgy döntött, hogy haza-
vágatja magát. - A holttest felé bök a furgon rakte-
rében. - Úgy néz ki, hangyabokányit bonyolultabb
az eset, mint elsore tippeltük. Valószínuleg több van
benne szimpla városkép-megújításnál.  -  Berger
könyvekkel, harmonikarekeszes irattartókkal és egy
vaskos bor irattáskával  megrakodva felénk tart.  -
Maga aztán felkészült. - Marino szenvtelen arckife-
jezéssel bámul az ügyésznore. Alumínium  kattan,
ahogy a hordágy lábai lenyílnak. A furgon hátsó aj-
taja dörrenve bevágódik.
  -  Nagyon köszönöm, hogy mindketten ilyen ku-
tyafuttában hajlandók voltak a rendelkezésemre áll-
ni - mondja Berger.
  A kivilágított teherporta ragyogásában finom rán-
cokat  veszek észre az arcán és a nyakán, kétfelol az
orcáin alig látható horpadás árulkodik a koráról. El-
so pillantásra, vagy amikor kamerához van sminkel-
ve, elmenne harmincötnek. Gyanítom, hogy néhány
évvel idosebb, mint én vagyok, ötvenhez közelebb.
Szögletes vonásai, rövid sötét haja és tökéletes fogai
ismeros portrévá  olvadnak össze,  magamban  a
szakemberrel társítom, akit a Court TV-n láttam.
Berger kezd emlékeztetni a fényképekre, melyeket
az internetrol töltöttem le, amikor szabadon enged-
tem a keresoprogramokat, hogy rátaláljanak a száj-
bertérben, és felkészülhessek erre az invázióra, mely
mintha egy idegen naprendszerbol tartana felém.
  Marino nem ajánlkozik, hogy segít cipelni a hol-
miját. Ugyanúgy semmibe veszi Bergert, ahogy en-
gem szokott, amikor sértodött vagy  féltékeny, vagy
neheztel valamiért. Kinyitom az épületbe vezeto aj-
tót. A két  halottszállító  felénk tolja a hordágyat,
felismerem oket, de nem jut eszembe a nevük. Egyi-
kük úgy bámul Bergerre, mint borjú az új kapura. -
Maga a hölgy a tévébol - szólal meg. -Te jó szagú
atyaúristen. A bíróno.
  - Attól tartok, téved. Nem vagyok bíróno. - Ber-
ger a szemükbe néz, és elmosolyodik.
  - Nem maga a bíróno? így görbüljön meg?  -
A hordágy átcsattog a küszöbön. - Gondolom,  a
hutokamrába  tetszik akarni - mondja az egyikük
nekem.
  - Igen - felelem. - Tudja, hol az átadás-átvétel.
Arnold itt van valahol a környéken.
  - Igenis, asszonyom, tudom, mi a teendo. - Egyik
halottszállító  sem  utal  rá semmilyen  formában,
hogy múlt héten én is  a furgonjukban végezhettem
volna, ha nem alakul másként a sorsom. Megfigyel-
tem, hogy a  ravatalozókban  és halottszállításban
dolgozó emberek nemigen szoktak megdöbbenni
vagy elérzékenyülni akár. Nem kerüli el figyelme-
met, hogy erre a  két alakra nagyobb hatással van
Berger, mint az, hogy helybéli vezeto  orvos szakér-
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tojük hajszál híján otthagyta a fogát, és megleheto-
sen gyengén szerepel mostanság a közfelfogás sze-
rint. - Fel tetszett már készülni a karácsonyra? -
kérdezi egyikük.
  - Arra soha - felelem. - De a maguké, jóembe-
rek, legyen nagyon boldog.
  - Hát az övénél biztos boldogabb lesz. - A zsák-
ban fekvo holttestre böknek, aztán eltolják az iroda
irányába,  ahol  majd  kitöltenek egy lábcédulát, és
lajstromba veszik a legújabb pácienst. Gombokat
nyomkodva kinyitok egy sor acélajtót, fertotlenített
padlókon haladunk át, hutokamrák és bonctermek
mellett. Ipari erosségu szagtalanítók tömény jelen-
léte érzodik, és Marino a Mosby Court-i esetrol be-
szél. Berger nem kérdez tole semmit, o mégis látha-
tóan úgy  gondolja, az ügyésznot érdekli a dolog.
Vagy csak imponálni akar Bergernek.
  - Elsore úgy festett, mintha lelotték volna egy el-
haladó autóból, mivelhogy ott feküdt az úton, és vé-
res volt a feje. De most már azon tipródok, nem gá-
zolás volt-e inkább -  tájékoztat bennünket. Miköz-
ben kinyitom az adminisztratív szárny csendes  fél-
homályába vezeto ajtókat, Marino az összes részletet
taglalja Bergernek egy olyan esetrol, amit velem még
nem is beszélt meg. Betessékelem oket saját külön
tárgyalómba, és levesszük a kabátunkat. Berger feke-
te gyapjúnadrágot visel és vastag  fekete pulóvert,
ami nem hangsúlyozza, igaz, elrejteni sem tudja eros
keblét. Testalkata egy  karcsú, ruganyos atlétáé, ösz-
szecsikartVibram bakancsa sejteni engedi, hogy bár-
hová elmegy és bármit megcsinál, ha a munkája úgy
kívánja. Kihúz egy széket, nekilát, hogy szétrakja az
irattáskát, dossziékat és könyveket  a kerek faaszta-
lon.
  - Tudják, égési sebek vannak rajta itt és itt. -
Marino saját bal arcára és nyakára mutat, és Pola-
roid fotókat húz  elo zakója belso zsebébol. Okos
döntéssel nekem nyújtja át oket elsoként.
  - Mit keresnének égési sebek egy cserbenhagyá-
sos gázolás áldozatán? - Kérdésem ellenvetés, ké-
nyelmetlen érzés fog el.
  - Ha kilökték a mozgó kocsiból, vagy ha megpör-
költe a kipufogócso - veti fel Marino. Nem biztos a
dolgában, nem is  igazán érdekli. Más dolgok járnak
a fejében.
  - Nem valószínu - felelem vészjósló hangon.
  - A rohadt életbe - mondja Marino, és ahogy a
szemembe néz, derengeni kezd neki. - Nem is lát-
tam a pofát, mire odaértem, már a zsákban volt. Az
istenit, készpénznek vettem, amit  a fickóktól hallot-
tam a helyszínen. A rohadt életbe  - mondja megint,
Bergerre pillant,  arca elsötétül növekvo zavarában
és ingerültségében. - Be is tették a zsákba, mire oda-
értem. Annyi eszük van, mint egy marék lepkének.
  A férfinak a Polaroid felvételeken világos bore van
és  kellemes arcvonásai, rövid, erosen  göndörödo
haja tojássárgája színure festve. Bal fülében kis arany-
karika. Azonnal tudom, hogy égési sérüléseit nem
kipufogócso okozta, mert az  elliptikus nyomot ha-
gyott volna, nem ilyen tökéletesen kerek, ezüstdol-
lárnyi méretu,  felhólyagosodottakat. Még élt, ami-
kor beszerezte oket. Hosszan Marinóra nézek. Veszi
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a lapot, és fejcsóválva fújtat. - Ismerjük a személy-
azonosságát? - kérdem tole.
  -  Gozünk sincs. - Hátrasimítja haját, mely életé-
nek ebben a szakaszában nem több ritkás, szürke
koszorúnál, amit széles, kopasz feje tetejére zseléz.
Sokkal jobban nézne ki, ha egyszeruen tarra borot-
válná a koponyáját. - A környéken nem látták az-
elott, és az embereim  szerint  se hasonlít  senkire,
akiket az utcán szoktunk látni.
  - Most azonnal meg kell néznem a holttestet. -
Felállok az asztaltól.
  Marino hátralöki a székét. Berger engem figyel ve-
sébe látó kék szemével. Abbahagyta az iratok szétra-
kását. - Nem bánja, ha én is megyek? - kérdezi.
  Bánom, de ha egyszer itt van. Berger szakember.
Elképzelhetetlen otrombaság lenne jeleznem,  hogy
esetleg nem viselkedhet akként, vagy hogy nem bí-
zom meg benne. Visszalépek a szomszédos irodába
a köpenyemért. - Ha  jól sejtem, nem  áll módunk-
ban feltételezni, hogy a fickó esetleg meleg lett vol-
na. Ha jól  sejtem, ez nem kifejezetten olyan kör-
nyék, ahol melegek tanyáznak - tesztelem Marinót,
miközben kifelé tartunk a tárgyalóból.  - Mi a  hely-
zet a férfi prostituáltakkal a Mosby Court környé-
kén?
  - Most, hogy mondja, tényleg úgy néz ki a pofa -
feleli Marino. - Az  egyik zsaru szerint amolyan
szépfiú lehetett, az a nyálas-kigyúrt, fülbevalós faj-
ta. Viszont ahogy  az  elobb mondtam, én magam
nem láttam a holttestet.
  - Eloítéletbol jeles - jegyzi meg Berger Marinó-
nak. - És még a saját férfi ismeroseimet hittem go-
nosznak.
  - Ó, igen? Kegyednek vannak férfi  ismerosei? -
Marinót hajszál választja el attól, hogy gunyoros le-
gyen Bergerrel.
  - Az irodámban - mondja Berger blazírtan.  -
A nyomozócsoport.
  - Ó, igen? Saját New York-i zsarucsapata  van?
Hát  nem édes. Hányan vannak?
  - Úgy ötven fo.
  - És ott dolgoznak a maga épületében? - Hallom
Marino hangján, hogy Berger a frászt hozza  rá.
  - Igen. - Ezt Berger nem leereszkedo vagy pök-
hendi módon mondja, egyszeru tényközlés.
  Marino  az ügyészno elott lépkedve  hátraveti:  -
Hát, nem semmi.
  A halottszállítók az irodában beszélgetnek  Ar-
nolddal. Arnold olyan képet vág, amikor megjele-
nek, mintha valami tiltott dolgon kaptam volna, de
hát Arnold már csak ilyen, egy gyámoltalan, halk
szavú férfi. Mint a környezete színét felvevo pille,
Arnold fehér, mint a  krumplicsíra, bore egészségte-
lenül szürkés árnyalatú, szeme a krónikus allergiától
piros cirkás körben, és állandóan nedvedzik. A  nap
második John Doe-ja a folyosó közepén, borvörös
hullazsákba cipzárazva, a zsákon a halottszállító cég
neve, Whitkin testvérek. Egyszerre beugrik a két ha-
lottszállító neve. A Whitkin testvérek, hát persze. -
Innen én intézem. - így adom a testvérpár tudtára,
hogy nem kell betolniuk a holttestet a hutokamrába
vagy áttenni egy boncasztalra.
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  - Csak tessék - vágják rá idegesen, mintha lazsá-
lással vádoltam volna meg oket.
  - Helyes. De elobb még el kell töltenem vele egy
kis idot - mondom, és betolom a hordágyat a dupla
acélajtón, és lábzsákokat és gumikesztyuket osztok
ki. Beletelik pár percbe, míg elvégzem a szükséges
házimunkát, beírom John Doe-t a boncolási napló-
ba, számot adok neki, és lefényképezem. Vizeletszag
csapja meg az orromat.

A boncterem ragyog a tisztaságtól, nyoma sincs a
szokásos látványoknak és hangoknak. Megnyugtató
a csend. Az acéllefolyókban csobogó víz, a  Stryker-
furészek és  az acélnak csendülo  acél folyamatos
lármája ennyi év után  is feszültté  és fáradttá tesz.
A hullaház meglepoen zajos tud lenni. A  halottak
harsányak követeléseikben és vérmocskos színeik-
ben, és ez az új páciens ellen fog állni nekem. Máris
meg tudom állapítani. A test teljesen merev, és nem
fogja hagyni, hogy levetkoztessem, vagy hogy az áll-
kapcsát kinyitva megnézzem a nyelvét vagy a fogait,
kínlódás nélkül nem. Kicipzárazom a  hullazsákot,
és vizeletszag csapja meg az orromat. Lehúzok egy
mutolámpát, megtapogatom a férfi fejét. Nem ér-
zek töréseket. Az állkapcsán elkenodött és  a mele-
gítofelso elejét pöttyözo vér arra utal, hogy függole-
ges helyzetben volt, amikor vérzett. Felvilágítok az
orrlyukába. - Eleredt az orra vére - jelentem Mari-
nónak és Bergernek. - Eddig semmilyen fejsérülést
nem találtam.
  Nekilátok  az égési sérülések nagyítólencsés vizs-
gálatának, Berger közelebb húzódik, figyel. Észrevé-
telezem, hogy a hólyagos borhöz  szennyezodés és
elemi szálak tapadnak, a szájzugokban és a szájüreg
belso felén horzsolásokat találok. Felhúzom a férfi
piros melegítofelsojének ujját,  és megnézem a csuk-
lóját. A borbe vágó kötél egymással hegyesszöget
bezáró,  hangsúlyos benyomódásokat hagyott, és
amikor kicipzárazom a felsot, két égési sebet találok
a köldökön és a  bal mellbimbón. Berger annyira kö-
zel hajol, hogy hozzám súrlódik a ruhája. -  Elég hi-
deg  van ahhoz, hogy valaki  egy szál melegítoben
kint tartózkodjon, és ne vegyen alá se egy pólót, se
semmit  - jegyzem meg Marinónak. - Átkutatták a
zsebeit a helyszínen?
  - Inkább megvártam, hogy itt csináljuk, ahol lát-
ni is valamit - feleli Marino.
  Benyúlok a melegíto  zsebeibe, nem találok sem-
mit. Lehúzom a nadrágot, és  alatta a kék futósort
egy  mero vizelet,  és az  ammóniaszag vészjelzést
küld az  agyamnak, és parányi  szorszálak merednek
fel orkatonákként szerte a testemen. A halottak rit-
kán ijesztenek rám. Ennek a férfinak sikerült. Meg-
nézem a kis  zsebet a rövidnadrág passzentrészének
belso felén, és egy acélkulcsot húzok elo, rajta graví-
rozott felirat, Ne készíttessen másolatot, és alkoholos
filccel egy szám: 233. - Egy szálloda vagy talán egy
ház? - tunodöm fennhangon, miközben átlátszó kis
muanyag tasakba teszem  a kulcsot, és még jobban
elhatalmasodik rajtam az üldözési mánia. - Esetleg
egy értékmegorzo. - A ketto-harminchárom a csalá-
dunk postafiókszáma volt kislánykoromban, Mia-
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miban. Túlzás volna azt állítani, hogy a 233 a sze-
rencseszámom, mindenesetre gyakran alkalmazom
felhasználói kódokban és zárkombinációkban, mert
nem az a magától értetodo szám, és mindig eszem-
be jut.
  - Bármi jele,  hogy mi  végzett vele? - kérdezi
Berger tolem.
  - Eddig semmi. Jól sejtem, hogy nem sok szeren-
csénk volt a SZUAR-ral és az Interpollal? - mon-
dom Marinónak.
  - A gép nem dobott ki egyezést, úgyhogy akárki
is a moteles pofa, a SZUAR-ban nincs benne. Az In-
terpol meg se nyikkant eddig, ami szintén nem fel-
tétlenül jelent jót. Ha egyértelmu a dolog, általában
egy órán belül tudunk róla - feleli.
  - Vegyük le ennek az alaknak az ujjlenyomatát és
minél gyorsabban tápláljuk be a SZUAR-ba. - Igyek-
szem nem túl aggodalmas hangot megütni. Nagyí-
tóval átvizsgálom a kezeket, tenyeret, kézhátat egy-
aránt, ha esetleg szembeötlo mikronyom volna raj-
tuk, ami  az ujjlenyomatvételkor  leválhat  a borrol.
Levágom a halott körmeit, a nyesedéket borítékba
helyezem, és az egyik munkapulton hagyom a meg-
kezdett papírmunka mellett. Azután betintázom az
ujjbegyeket, Marino pedig segít a kanállal. Két so-
rozat ujjlenyomatot készítek. Berger mindeközben
szótlan és igen érdeklodo, aprólékos figyelme akár
egy eros fényu lámpa melege. Követi minden moz-
dulatomat, hallja minden kérdésemet és utasításo-
mat. Nem összpontosítok a személyére, mégis tuda-
tában vagyok figyelmének, és agyam távoli zugaiban
tudom, hogy folyamatosan értékítéleteket hoz, me-
lyek vagy kedvemre vannak, vagy nem. Összehaj-
tom a leplet a holttest körül, becipzárazom a hulla-
zsákot, és intek Marinónak és Bergernek, hogy kö-
vessenek. A hutokamrához gurítom a hordágyat, és
kinyitom az acélajtót. A halál buze fagyos légtömeg-
ként tör elo. Ma este alacsony a létszám, mindössze
hat. A motelbeli azonosítatlan holttestünket keresve
nézegetem a cédulákat a hullazsákok cipzárján. Ami-
kor megtalálom, kitakarom az arcát, és végigmuto-
gatom az égési sérüléseit és a hámsérüléseket a száj-
zugoknál, illetve a csuklókon.
  - Jézusom - hüledezik Marino.  - Mi a füttyöm
ez? Valami  sorozatgyilkos  azzal élvezkedik, hogy
összekötözi és egy hajszárítóval megkínozza az em-
bereket?
  - Azonnal értesítenünk kell Stanfieldet - felelem
neki, mert egyértelmu, hogy  a motelbeli John Doe
halála és a Mosby Courtban  kihajított hulla között
kapcsolat lehet. Marinóra pillantok, olvasok a gon-
dolataiban. - Tudom. - Meg sem próbálja leplezni
ellenszenvét, hogy be kell avatnunk Stanfíeldet. -
Muszáj elmondanunk neki, Marino - teszem hozzá.
  Kisétálunk a hutokamrából, Marino a falitelefon-
hoz lép. -Visszatalál a tárgyalóba? - kérdezem Ber-
gertol.
  - Persze. - Majdhogynem üveges a tekintete, va-
lószínuleg a szemébe kiülo távoli gondolatok fölött
nem tud  napirendre térni.
  - Megyek mindjárt én is - mondom neki. - Elné-
zést a fennakadásért.
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  Berger  megáll az ajtóban, a  sebészköpenyt bogoz-
za a háta mögött.  - Különös. De két  hónappal
ezelott volt egy esetem, holégfuvóval kínoztak meg
egy not. Az égési sérülései nagyon hasonlítottak ah-
hoz, amit ennél a kettonél talált. - Kétrét görnyedve
lehúzza cipojérol a lábzsákot, és a szemetesbe poty-
tyantja.  - Kipeckelték  a száját, összekötözték, és
ugyanilyen kerek égési  sebek voltak az arcán  és a
mellein.
 - Elfogták a tettest? - kérdezem gyorsan. Nem
örülök a párhuzamnak.
 - Egy melós volt, aki a no épületében dolgozott -
mondja Berger kis fintorral. - A holégfúvót a régi
festék leégetéséhez használták. A pasas igazi töket-
len balfácán - hajnali háromkor betört a no lakásá-
ba, megeroszakolta,  megfojtotta, meg ami kell, és
mire órákkal késobb  távozott, ellopták a teherautó-
ját. Üdvözöljük New Yorkban. Mit tesz isten, a pa-
sas felhívja a zsarukat, aztán már bent is ül egy jár-
orkocsiban, a térdén egy sporttáska, és  feljelentést
tesz az ellopott teherautójával kapcsolatban. Köz-
ben befut az áldozat  takarítónoje, megtalálja a holt-
testet, hisztérikus sikoltozásba kezd, és tárcsázza a
kilenc-tizenegyet. A  gyilkos még ott ül a  rendor-
autóban,  amikor bedöngetnek a nyomozók. Meg-
próbál megugrani. Ráutaló magatartás. A sporttás-
kából ruhaszárító kötél és egy holégfúvó kerül elo.
  - A médiában nagy port vert fel az ügy? - kérde-
zem.
  - Ott helyben. Hozta a Times, a bulvárlapok.
  - Reméljük, hogy  nem adott ötletet valaki más-
nak - felelem.

10.

Elvileg bármilyen  látványt, képet, szagot, hangot
rezzenéstelen arccal kellene elviselnem. Nem sza-
bad szörnyuségekre úgy reagálnom, ahogy a nor-
mális emberek teszik. Az a munkám, hogy fájdalmat
rekonstruáljak, anélkül hogy átérezném, fejvesztett
rémületet idézzek meg, de ne hagyjam, hogy az ér-
zés hazáig kövessen. Anélkül kellene alámerülnöm
Jean-Baptiste Chandonne szadista muvészetében,
hogy eszembe jutna: úgy tervezte, hogy következo
megcsonkított mualkotása én leszek.
  Chandonne egyike az általam látott néhány olyan
gyilkosnak, aki úgy is néz ki, mint amit  csinál, a
klasszikus szörny. Csakhogy o nem Mary Shelley
könyvének lapjairól lépett elo. Chandonne valósá-
gos. Förtelmes látványt nyújt, arcának két felét mint-
ha egymáshoz képest eltolva rakták volna össze,
egyik szeme alacsonyabban van, mint a másik, távol
ülo fogai kicsik  és hegyesek, mint valami állatéi.
Egész testét hosszú, pigmentálatlan, babahaj finom-
ságú szor fedi, de ami engem leginkább nyugtalanít,
az a  szeme. A poklot láttam abban a tekintetben,
olyan bujaságot, melytol  kigyúlt a levego, amikor
Chandonne benyomakodott a házamba, és a sarká-
val berúgta maga mögött az ajtót. Ördögi ráérzo
képessége és intelligenciája tapintható, és noha le-
heletnyi  könyörületességet sem  vagyok  hajlandó
érezni iránta, tudom, hogy a szenvedés, melyet má-
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soknak okoz,  tulajdon nyomorúságának kivetítése,
annak a rémálomnak az újraalkotása, melyet o gyu-
löletes szívének minden dobbanásával elviselni kény-
telen.
  Megtaláltam Bergert a tárgyalómban, és most,
miközben a folyosón végigkísér, elmagyarázom ne-
ki, hogy Chandonne a hipertrichózisnak nevezett
igen ritka veleszületett rendellenességben szenved.
A betegség egymilliárdból mindössze egy embert
érint, már ha az efféle statisztikáknak hinni lehet.
Chandonne elott egyetlenegy másik esetben talál-
koztam ezzel a kegyetlen genetikai rendellenesség-
gel, amikor annak idején cselédkönyvesként a gyer-
mekosztályon dolgoztam Miamiban, és egy mexikói
asszony életet adott az emberi létforma egyik legkí-
sértetiesebb elfajulásának, melyet valaha láttam. Az
újszülött  kislányt  hosszú,  szürke szor  borította,
mely egyedül nyálkahártyáit, tenyerét és talpát hagy-
ta szabadon. Hosszú szorcsomók meredeztek elo
fülébol és orrlyukaiból, és három mellbimbója volt.
A hipertrichózisos emberek alkalomadtán kórosan
túlérzékenyek a fényre, illetve rendellenes a fogaza-
tuk és a nemi szervük. Szám fölötti kéz- és lábujjak
is elofordulhatnak. A középkorban ezeket a szeren-
csétleneket vándorcirkuszoknak vagy királyi udva-
roknak adták el. Egynémelyiket vérfarkasnak kiál-
tották ki.
  -  Szóval  maga  jelentoséget tulajdonít  annak,
hogy Chandonne összeharapdálja az áldozatai tal-
pát  és  tenyerét? - kérdezi Berger. Eros, modulált
hangja van. Már-már televíziós hangnak nevezném:
mély és kifinomult, megragadja az ember figyelmét.
- Esetleg mert neki magának ezek az egyedüli test-
tájai, melyeket nem borít szor? Hát, nem tudom -
tunodik.  - Nekem viszont muszáj valamiféle sze-
xuális szálat feltételeznem, mint például azoknál az
 embereknél, akik a lábat fetisizálják. Olyan esettel
viszont még soha nem volt dolgom, ahol valaki a
 talpat és a tenyeret harapdálja össze.
  Villanyt gyújtok az elso irodában, és áthúzok egy
 mágneskártyát a bunjelszobaként emlegetett tuz-
 biztos páncélterem ajtózárján. Ebben a helyiségben
 az ajtó és a falak acéllal vannak megerosítve, és szá-
 mítógépes rendszer tartja nyilván az ide  belépok
 kódját, illetve a bent tartózkodás idotartamát. Rit-
 kán zárunk el ide különösebb személyes ingóságo-
 kat. Általában vagy a rendorség tárolja az ilyesmit,
 vagy visszajuttatjuk a családnak. Az ok, amiért meg-
 építtettem ezt a helyiséget az volt, hogy szembesül-
 tem a realitással, mely szerint semmilyen iroda nem
 mentes a kiszivárogtatástól, nekem  pedig szüksé-
 gem van egy helyre, ahol  szélsoségesen  érzékeny
 ügyek tartozékait biztonságban tárolhatok. A hátsó
 falnál  súlyos acél iratszekrények sorakoznak, kinyi-
 tom az egyiket, és két vaskos irattartót veszek elo.
 Az irattartókat a  szignómmal ellátott vastag szalag
 fogja át, így senki sem kíváncsiskodhat a tudtom
 nélkül. Beírom Kim Luong és Diane Bray esetszá-
 mait a naplóba, mellettem a nyomtató éppen a kó-
 domat és az idot prüntyögi ki. Berger és én a folyo-
 són is folytatjuk a beszélgetést, miközben visszame-
 gyünk a tárgyalóba, ahol Marino vár ránk, türel-
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 metlenül és feszülten.
  - Miért nem nézette meg profilossal ezeket az
 eseteket? - kérdezi tolem Berger, ahogy belépünk az
 ajtón.
  Az asztalra teszem az irattartókat,  és célzatosan
 Marinóra nézek. Ez az o reszortja. Nem kötelessé-
 gem, hogy eseteket profilalkotó szakembereknek to-
vábbítsak.
  - Profilossal? Mi  a  bánatnak? -   felel   Marino
Bergernek olyan hangon, melyet csak izgágaként le-
hetne jellemezni.  - A profilkészítésben az  a pláne,
hogy kiderítsük, miféle mocsadék csinálta azt, amit.
Azt meg már boven tudjuk.
  - És a miértek? A jelentés, az érzelem, a jelkép-
rendszer? Ilyesfajta elemzések. Engem érdekelne,
mit tud mondani egy profilos. - Berger nem figyel
Marinóra. - Különösen a talpakról és a tenyerekrol.
Hátborzongató. - Még mindig ez a részlet foglal-
koztatja.
  - Ha engem kérdez, a profilosok nagy része kávé-
zaccból meg kristálygömbbol is dolgozhatna - fejte-
geti Marino. - Nem mintha szerintem nem volná-
nak páran, akik tényleg értenek hozzá, de legtöbb-
ször csak porhintés  az egész.  Az ember  kifog egy
ilyen mocsadékot, mint ez a Chandonne,  aki össze-
harapdálja a kezeket meg a lábakat, és nem kell pro-
filosnak lennie az FBI-nál, hogy eszébe jusson, nyil-
ván ezek a  testrészek fontosak  valamiért az ürge
számára. Mint, mondjuk, hogy valami nem stimmel
a saját kezével-lábával. Vagy momentán pont ellen-
kezoleg: egyedül itt nincs rajta szor, kivéve a pofáz-
mánya belsejét meg talán a segglyukát.
  - Meg tudom érteni Chandonne-t, hogy elpusz-
títja azt, amit önmagában is gyulöl,  hogy  megcson-
kítja az áldozatok bizonyos testrészeit, mint például
az arcukat. - Berger nem hagyja magát megfélemlí-
teni Marinótól. - Ugyanakkor nem is tudom. A ke-
zek és  a lábfejek. Valami  többrol lehet  itt szó. -
Berger minden  egyes gesztusával és hangsúlyával
rácáfol Marinóra.
  - Ja, de legjobban a melle húsát szereti  a pipikbol
- üti tovább a vasat Marino. Berger és o úgy bánnak
egymással, mint az egymás ellen fordult  szerelme-
sek. - Erre utazik a faszikám. Nagy csöcsu nok. Be-
figyel az anyakomplexus, amikor testalkatra választ
magának áldozatot. Ehhez se  kell pszichozsarunak
lenni, hogy kitotózza az ember.
  Nem szólok semmit, de a tekintetem sokat elárul
Marinónak. Úgy  viselkedik,  mint  egy  érzéketlen
tuskó, láthatóan annyira beleélte magát, hogy meg-
 küzd ezzel a novel, hogy észre sem veszi, miket hord
 össze elottem. Piszkosul jól tudja, hogy Benton te-
 hetsége valódi volt, a  tudomány és az a jelentos
 adatbázis képezte alapját, melyet az FBI több ezer
 eroszakos bunelköveto tanulmányozása és kihallga-
 tása nyomán állított össze. És nem értékelem az ál-
 dozatok testalkatára tett megjegyzéseit sem, mivel
 Chandonne engem is kiszemelt magának.
  - Tudja,  nem szeretem a „csöcs" szót. - Berger
 ezt olyan szenvtelenül mondja, mintha a pincérrel
 közölné, hogy várjon még a béarnaise-mártással.
 Marinóra függeszti tekintetét. - Szavakkal meg le-
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 het sérteni a másikat. Aki viszonozhatja is a sértést.
 A golyó például  lehet olyasmi, amit játékokban
 használnak  -  kugliban, biliárdban. Vagy vonatkoz-
 hat a csöcsöket emlegeto férfiak diónyi agyára, a lá-
 buk között.  - Berger nyomatékos hallgatással Mari-
 nóra pillant. - Most, hogy a nyelvi problémák elhá-
 rultak, folytathatjuk? - Várakozásteljesen felém for-
 dul.
  Marino arca pipacsvörös.
  - Beszerezte már a boncolási jegyzokönyvek má-
 solatait? - Tudom a választ, de azért megkérdezem.
  - Többször át is olvastam oket - feleli Berger.
  Lefejtem a szalagot az irattartókról, és Berger elé
 tolom a dossziékat. Marino a tekintetünket kerülve
 a bütykeit  ropogtatja. Berger színes fényképeket
 csusszant ki egy borítékból. - Mit tudnak mondani
 errol? - kérdezi.
  - Kim Luong - kezdi Marino egy munkásember
 hangján, M. I. Callowayt juttatva eszembe, miután
 Marino olyan állhatatosan megszégyenítette. Mari-
 no fortyog. - Harmincéves ázsiai, részmunkaidoben
 dolgozott a Quik Cary nevu West End-i élelmiszer-
boltban. A jelek szerint Chandonne kivárta,  míg
senki nem maradt a boltban, csak a no. Ez este volt.
  - December kilencedike, csütörtök - mondja Ber-
ger a Luong megcsonkított, félmeztelen testérol ké-
szített helyszíni felvételt nézve.
  - Ja. A riasztó tizenkilenc-tizenhatkor szólalt meg
- mondja Marino, én meg nem gyozök csodálkozni.
Mirol beszélt Marino és Berger tegnap este, ha nem
errol? Feltételeztem, hogy Berger az esetek nyomo-
zati aspektusait akarta átvenni Marinóval, de a jelek
szerint sem a Luong-, sem a Bray-gyilkosságot nem
beszélték meg.
  Berger homlokráncolva néz egy másik fényképet.
- Este hét óra tizenhat? Ez az, amikor a gyilkos be-
ment az üzletbe, vagy amikor tettét bevégezve távo-
zott?
  - Amikor távozott. A hátsó ajtón ment ki, ami
egy külön rendszeren állandóan be van riasztózva.
Vagyis ennél valamivel korábban jött be, az elso aj-
tón, valószínuleg rögtön sötétedés után. Fegyver
volt nála, besétált, lelotte a pult mögött ülo eladó-
not. Aztán kitette a Zárva táblát, kulcsra zárta a be-
járatot, és  hátravonszolta a not  a raktárba,  hogy
kiélje magát rajta. - Marino szukszavú és jó magavi-
seletu, de kezdem felismerni, mi rejlik az illékony
hangulatelegy vegytana mögött. Mariónak az a szán-
déka, hogy lehengerli és ágyba viszi Jaime Bergert,
és mindez a magány és bizonytalanság sajgó sebei-
nek és irántam érzett keseruségének a terméke. El-
szomorodva figyelem, hogyan küzd, hogy zavarát a
szenvtelenség fala mögé rejtse. Ha legalább nem zú-
dítaná erovel saját nyakába  a  nyomorúságot. Ha
legalább nem menne még külön elébe az ilyen kínos
pillanatoknak.
  - Életben  volt Luong, amikor  gyilkosa ütlegelni
és harapdálni kezdte? - Berger ezt nekem címzi, mi-
közben lassan újabb fényképeket vesz sorra.
  - Igen - válaszolom.
  - Ezt arra alapozza, hogy...?
  - Az arcsérülések esetében fellépo szöveti reakció
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 alapján Luong életben volt, amikor az ütlegelés el-
 kezdodött. Amit nem tudunk, az az, hogy tudatánál
 volt-e. Pontosabban, hogy meddig volt tudatánál -
 mondom.
  - Vannak videofelvételeim a tetthelyekrol - szólal
 meg Marino unott hangon.
  - Mindenre szükségem lesz - szögezi le Berger.
  - A Luong-  és a Diane Bray-helyszíneken  leg-
 alábbis filmeztem.  Thomasszal  nem veszodtünk.
 Nem vettük fel, ahogy szétfolyt  a  konténerben, és
 lehet, hogy ez  a szerencsénk. -  Marino elfojt egy
 ásítást, viselkedése egyre nevetségesebb, egyre  ide-
 gesítobb.
  - Maga ment ki az összes helyszínre? - kérdi to-
 lem Berger.
  - Igen, én.
  Ujabb fényképet vesz szemügyre.
  - Ki  van csukva,  hogy még egyszer  kék sajtot
 egyek, most, hogy így összeszurtük a levet az öreg
 Thomasszal. - Az ellenséges indulat már közvetle-
 nül Marino bore alatt horgadozik.
  - Tudja, éppen oda  akartam tenni egy kávét -
 mondom Marinónak. - Nem volna kedve esetleg?
  - Esetleg mit? - Nyakassága a székben tartja.
  - Odatenni helyettem. - Tekintetem félreérthe-
 tetlenül azt sugallja, hogy ugyan hagyjon már ket-
 tesben néhány percre Bergerrel.
  - Fogalmam  sincs, hogyan kell kezelni az itteni
 masináját. - Marino esetlen kifogása.
  - Rá fog jönni - felelem.
  - Látom, maguk ketten rendesen nyírják egymást
- jegyzem meg, amikor a folyosón távolodó Marino
már nem hallhat bennünket.
  - Boven volt alkalmunk összeismerkedni ma reg-
gel, jobban mondva ma hajnalban. - Berger felpil-
lant rám. -A kórházban, mielott Chandonne-t nagy
vidáman útjára bocsátották.
  - Javasolhatom, Ms. Berger, hogy amennyiben
huzamosabb ideig itt szándékozik tartózkodni, eset-
leg már az elején közölje Marinóval, hogy a feladat-
tal foglalkozzon? A jelek szerint Marino  és maga
között valóságos háború folyik, ami minden mást
beárnyékol, és ez egyszeruen nem egészséges.
  Kifejezéstelen arccal nézegeti tovább a fényképe-
ket. - Atyaisten, mintha valami vadállat mart volna
beléjük. Teljesen mint  Susan Pless, az  én esetem.
Ezek a képek simán készülhettek volna az o holttes-
térol is. Kezdek hinni a vérfarkasokban. Természe-
tesen a néprajztudományban ismert a feltevés, hogy
a vérfarkas mondakörnek esetleg hipertrichózisban
szenvedo hús-vér emberek szolgáltatták az alapját. -
Nem tudom, azt próbálja-e  bemutatni, mennyi
kutatómunkát végzett, vagy csak el akarja  terelni
a szót arról,  amit az  imént Marinóról mondtam.
A szemembe  néz. - Köszönöm a Marinóval kapcso-
latos tanácsát. Tudom, hogy idotlen idok óta együtt
dolgoznak, úgyhogy csak kell lennie valami jónak is
a pasasban.
  - Van is. Keresve sem talál nála jobb nyomozót.
  - És hadd  tippeljek. Amikor eloször  találkoztak,
Marino vérlázítóan  otromba volt.
  - Ma is az  - felelem.
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  Berger elmosolyodik. - Marino és én  pár kérdés-
ben még nem tudtunk dulore jutni egymással. Ma-
rino egyértelmuen  nincs hozzászokva,  hogy ügyé-
szek mondják meg neki, mi lesz a dolgok menete
ebben vagy abban  az ügyben. New Yorkban kicsit
másként van  minden - emlékeztet. - Például a rend-
orök a körzeti ügyész  jóváhagyása nélkül orizetbe
sem vehetik a vádlottat gyilkossági ügyben. Odafent
mi irányítjuk az ügyeket, és,  oszintén szólva - fel-
vesz pár laborjelentést -, ennek eredményeként sok-
kal jobban  is muködik a rendszer. Marino kínos
szükségét érzi, hogy o dirigáljon, ráadásul túlzottan
védelmezi magát. És mindenkire féltékeny, aki meg-
jelenik a maga életében - összegzi, a jelentések közt
tallózva. - Sehol semmi alkohol, kivéve Diane Brayt.
Három század százalék. Pizzázott, megivott egy-két
sört, mielott a gyilkos  megjelent az ajtajánál, ez az
elgondolás, nem? - Fényképeket lök körbe az aszta-
lon. - Nem hiszem, hogy valaha is láttam volna em-
bert így összeverve. Düh, hihetetlen düh. És kéj-
vágy. Ha az ilyesmi kéj vágynak nevezheto. Nem hi-
szem, hogy van arra szó, amit a tettes érzett.
  - „Gonoszság", az a szó.
  - Gondolom, az egyéb drogokról még jó darabig
nem fogunk tudni.
  - Lefuttatjuk a teszteket a szóba jöheto szerekre.
De hetekbe telik - közlöm vele.
  Még több  fényképet terít  szét, úgy  szortírozza
oket, mintha pasziánszozna. - Milyen érzés tudni,
hogy ez itt maga is lehetett volna?
  - Ezen nem szoktam gondolkodni - válaszolom.
  - Min szokott?
  - Amit a sérülések közölnek velem.
  - Vagyis?
  Felveszem az egyik fényképet, amin Kim  Luong
látható - egy csodálatos, ragyogó fiatal no, aki azért
dolgozott, hogy elvégezhesse az ápolónoképzot. -
A vér mintázata - szólalok meg. - Luong fedetlen
borfelületének szinte  minden egyes négyzetcenti-
méterét véres kacskaringók borítják, ez része a gyil-
kos szokásos rituáléjának. Kifestette az áldozatait az
ujjával.
  - Miután meghaltak.
  - Vélhetoleg. Ezen a fényképen - mutatom neki
- világosan látni a lott sebet Luong nyakának fron-
tális oldalán. A  golyó  eltalálta a nyaki  ütoeret  és
a gerincvelot. Luong  valószínuleg nyaktól lefelé
mozgásképtelen volt, amikor hátravonszolta a rak-
tárba.
  - És dolt belole a vér. Az átszakított nyaki veroér
miatt.
  - Pontosan. A polcokon jól láthatóak a vonszolás
közben keletkezett  artériás  vérfreccsenési ívek. -
Közelebb hajolok Bergerhez, és több képen is meg-
mutatom neki.  -  Nagy, legyezoszeru vérfreccsené-
sek, melyek úgy lettek egyre  alacsonyabbak és lagy-
matagabbak, ahogy a gyilkos egyre távolabbra von-
szolta Luongot  a bolthelyiségben.
  - Tudatállapot? - Berger  átszellemült és komor.
  - A gerincvelot ért sérülés nem okozott azonnali
halált.
  - Mennyi ideig maradhatott életben, ekkora vér-
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veszteség mellett?
  - Perceket. - Találok egy boncolási fotót, ame-
lyen a holttestbol  eltávolított gerincvelo egy zöld tö-
rülközo  közepén  látható, mellette fehér muanyag
vonalzó a méretek érzékeltetésére. A részlegesen át-
metszett, sima, krémszínu gerincvelon harsány ké-
keslilás bevérzés látható a lott seb környékén, a go-
lyó az  ötödik és hatodik nyakcsigolya között hatolt
Luong nyakába. - Azonnal  megbénult - magyará-
zom -, a bevérzés arra utal, hogy volt vérnyomása, a
szíve tovább pumpált,  ezt persze a tetthelyen talált
artériás vérfreccsenésekbol  amúgy is tudjuk. Úgy-
hogy igen. Elképzelheto, hogy tudatánál  volt, mi-
közben a gyilkos a lábánál  fogva végigvonszolta a
polcok között,  hátra a raktárba. Amit nem tudok
megmondani, hogy meddig  volt tudatánál.
  - Vagyis láthatta, mit muvel a gyilkos, és akár fi-
gyelhette, hogyan spriccel a  nyakából a tulajdon vé-
re, miközben kiszenvedett? - Berger felpezsdült, ar-
ca kíváncsi, fényesen ragyog a szeme.
  - Az megint  attól függ, milyen sokáig volt tudatá-
nál - közlöm.
  - De elképzelheto, hogy egész ido alatt tudatánál
volt, mialatt a gyilkos a polcok közötti átjárón be-
vonszolta a raktárhelyiségbe?
  - Abszolút.
  - Tudott beszélni vagy sikoltozni?
  - Valószínuleg semmit nem tudott csinálni.
  - De az állítás, hogy senki nem hallotta sikoltoz-
ni, nem jelenti, hogy nem is volt tudatánál?
  - Nem, nem feltétlenül jelenti azt - felelem. - Ha
magát nyakon  lövik, és dol a vére, és a lábánál fogva
vonszolják a...
  - Különösen, ha aki  vonszol, úgy néz ki, mint
Chandonne.
  - Igen. Elképzelheto, hogy maga is túl rémült vol-
na ahhoz, hogy sikoltozzon. Ami azt illeti, lehet, hogy
a gyilkos rá is parancsolt, hogy fogja be a száját.
  - Nagyszeru. - Berger elégedettnek tunik. - Hon-
nan tudja, hogy a lábánál fogva vonszolta?
  - A no hosszú haja véres vonszolási mintát ha-
gyott, az  ujjai pedig vércsíkokat húztak a feje fölött
- taglalom. - Ha valaki megbénul, és, teszem azt, a
bokájánál fogva vonszolják, ki fog tárulni a karja.
  - Nem az volna az ösztönös emberi reakció, hogy
a nyakához kap és megpróbálja elállítani a vérzést?
- kérdezi Berger. - Csakhogy képtelen rá. Mozgás-
képtelen, de tudatánál van, végignézi saját halálát,
és a gyilkos következo pokoli tettét találgatja. -  Ha-
tásszünetet tart. Bergernek máris az esküdtszék le-
beg a szeme elott, nem véletlenül tett szert hihetet-
len szakmai hírnevére. - Ezek a nok aztán tényleg
szenvedtek - teszi hozzá csendesen.
  - Az bizony nagyon valószínu. - Nyirkos  a blú-
zom, és megint fázom.
  - Maga is ugyanerre a bánásmódra számított? -
Berger rám néz, a tekintetében kihívás, mintha  arra
biztatna,  kutassak ki mindent, ami  átszaladt az
agyamon, amikor Chandonne benyomakodott a be-
járati ajtómon, és megpróbálta kabátját a fejemre
dobni. - Vissza tud emlékezni bármire, amit akkor
gondolt? - nógat Berger. - Mit érzett? Vagy olyan
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gyorsan történt, hogy...
  - Gyorsan - szakítom félbe. - Igen, gyorsan tör-
tént - tolatok  vissza. - Gyorsan. És végtelenül las-
san. A belso óránk nem muködik, amikor pánikfélel-
münkben az életünkért küzdünk. Ez nem orvostu-
dományi tény, csak személyes megfigyelés - teszem
hozzá, hiányos emlékképek között tapogatózva, ku-
takodva.
  - Vagyis Kim Luong számára óráknak tunhettek
a percek - állapítja meg Berger. - Chandonne való-
színuleg magával is csak perceket  volt együtt, mi-
közben átkergette a  nappalin. Mennyinek  tunt? -
Teljesen erre összpontosít, rám szegezodik minden
figyelme.
  - Olyan... - Küszködve próbálom leírni. Nincs
mihez hasonlítanom. - Olyan repesésszeru volt. -
A hangom elvékonyodik,  rezzenéstelenül bámulok
a semmibe, izzadok, és hideglelésem van.
  - Repesésszeru? - Berger hangja enyhén hitetlen.
- Meg tudná magyarázni, mit ért ezen, mit ért repe-
sésen?
  - Mint amikor a valóság eltorzul, hullámzik, mint
amikor szél fodrozza a vizet, ahogy egy tócsa lúdbo-
rözik, amikor ráfúj a szél, az ember összes érzéke
egyszerre kiélesedik, ahogy a túlélés állati ösztöne
felülbírálja az  agyat. Az ember hallja, ahogy mozog
a levego. Látja a levegot mozogni. Mintha minden
lassítva történne, a dolgok önmagukba zuhannak,
vég nélkül. Az ember mindent lát, minden egyes
részletét annak, ami történik, és észreveszi...
  -  Észreveszi? - ösztökél Berger.
  -  Igen, észreveszi - beszélek tovább. - Észreveszi,
ahogy Chandonne kezén  monofil  szálakként felra-
gyog a fényben a szor, víztisztán, mint a horgászzsi-
nór. Észreveszi, hogy a gyilkos már-már boldognak
tunik.
  - Boldognak? Ezt hogy érti? - kérdezi Berger hal-
kan. - Mosolygott talán?
  - Én  máshogy jellemezném.  Nem annyira mo-
soly volt, mint inkább az  a fajta primitív öröm, bu-
jaság, mardosó éhség, amit a friss nyers húshoz jutó
ragadozó szemében látni. - Mély lélegzetet veszek,
a tárgyaló falára összpontosítok, egy naptár behava-
zott karácsonyi látképére. Berger nyársat nyelten ül,
keze mozdulatlan az asztal  lapján. - A probléma
nem is a megfigyelés, hanem az emlékezés - folyta-
tom tisztábban. - Azt hiszem, a sokkhatás egyfajta
merevlemezhibát okoz,  és  képtelenek vagyunk
ugyanolyan részletesen felidézni a  történteket. Ta-
lán túlélés  ez is. A felejtés  része a gyógyulásnak.
Mint a Central Park-i kocogó, akit  elmart egy gale-
ri, végigmentek rajta, összeverték, aztán otthagyták
meghalni. O  miért  akarna emlékezni? És tudom,
hogy maga behatóan ismeri az ügyet - teszem hoz-
zá ironikusan. Az ügy Bergeré volt természetesen.
  Berger helyettes körzeti ügyész fészkelodik a szé-
kén. - De maga nagyon is emlékszik - mutat rá hal-
kan. - És maga azt  is látta, mit muvel Chandonne
az áldozataival. „Súlyos repesztett  sérülések az ar-
con." Fennhangon tallózni kezd Kim Luong bon-
colási jegyzokönyvébol. „Masszív szilánkos törések
a jobb  koponyafalcsonton... a jobb oldali homlok-
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csont repedése  a középvonal mentén... kétoldali
szubdurális vérömlenyek... agytörzsi sérülés járulé-
kos pókhálóburoki vérzéssel...  a belso koponyale-
mez  a benyomatos törések hatására az alatta elhe-
lyezkedo agyvelobe  nyomódott... tojáshéjtörések...
a véralvadás alapján..."
  - A véralvadás alapján legalább  hat  perc  volt a
túlélési  idotartam. -Visszatérek a  halottak tolmá-
csának szerepéhez.
  - Az pokoli hosszú ido - jegyzi meg Berger, és el
tudom képzelni, ahogy hatperces néma csendet kér
az esküdtektol, hogy megmutassa nekik, mennyire.
  - Az összezúzott arccsontokat és itt - helyenként
megérintem az egyik fényképet - a bor repedéseit és
anyaghiányait egy olyasfajta eszköz okozta, ami ke-
rek és lineáris sebmintázatokat hagy maga után.
  - Agyba-fobe verte a pisztollyal.
  - Ebben az esetben, Luong esetében  igen. Bray
esetében egy szokatlan kalapácsszeruséget használt.
  - Fejtokalapácsot.
  - Látom, készült.
  - Vannak ilyen furcsa szokásaim - mondja.
  - Elore megfontolt szándék - folytatom. - Magá-
val hozta a fegyvereit a tetthelyre, ahelyett hogy azt
használta volna, amit éppen talált. Ez a fotó pedig -
újabb  borzadályt  veszek  fel -  kézbütykök  után
visszamaradt zúzódásokat mutat. Vagyis a gyilkos az
öklét is használta az ütlegelésben,  ebbol a szögbol
pedig látni Luong  pulóverét és  melltartóját  ott a
padlón. A jelek szerint a  gyilkos a puszta kezével
tépte le oket.
  - Ezt mire alapozza?
  - A mikroszkóp alatt látható, hogy a szövetszála-
kat nem vágták, hanem tépték.
  Berger egy testdiagramot néz meredten. - Azt hi-
szem, soha életemben nem  láttam ennyi harapás-
nyomot egy emberi testen. Ez eszelos düh. Van bár-
mi okunk feltételezni, hogy az illeto esetleg kábító-
szerek hatása alatt  állhatott, amikor ezeket a gyil-
kosságokat elkövette?
  - Nincs rá módom, hogy megtudjam.
  - És  amikor maga találkozott  vele?  - kérdezi
Berger. - Amikor szombaton, nem  sokkal éjfél után
megtámadta magát. És egyébként  jól tudom, hogy
ugyanaz a furcsa kalapácsszeruség volt nála? Egy
fejtokalapács?
  - Az „eszelos" jó szó rá. Azt viszont nem tudha-
tom, hogy élt-e kábítószerrel. - Elhallgatok. - Igen,
egy  fejtokalapács  volt nála, amikor megpróbált
megtámadni.
  - Megpróbálta? Állapítsuk meg a tényeket. - Me-
gint rajtam az ügyészi szempár. - Chandonne meg-
támadta magát. Nem megpróbálta.  Megtámadta
magát, maga pedig megmenekült. Jól megnézte a
kalapácsot?
  - Fontos  kérdés, ha a tények megállapításáról
van szó. Valami szerszámféle volt. Tudom, hogy néz
ki egy fejtokalapács.
  - Mire emlékszik? A repesés... - utal vissza külö-
nös megfogalmazásomra. - Azok a végtelen percek,
a  gyilkos kezén monofil szálakként felragyog  a
szor...
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  Egy fekete gyurus markolat jelenik meg elottem. -
Láttam a gyuruket - mondom legjobb tudásom
szerint. - Arra emlékszem. Mert annyira különös.
A fejtokalapács nyele úgy néz ki, mint egy vastag,
fekete rugó.
  - Biztos ebben? Ezt látta, amikor Chandonne ül-
dözobe vette? - Berger hajt elore.
  - Nagyjából biztos vagyok benne.
  - Hasznos volna, ha egészen biztosra  mondaná.
  - Láttam a hegyét.  Egy nagy fekete csorszerusé-
get. Amikor fölemelte, hogy belém vágja. Igen, biz-
tos vagyok benne. Fejtokalapács volt nála. - Elfog a
dac. - Az volt nála, határozottan.
  - Chandonne-tól vért vettek a sürgosségi  osztá-
lyon - közli Berger. - Kábítószerekre és alkoholra
negatív.
  Tesztel engem. Tudta, hogy Chandonne kábító-
szerekre és alkoholra is negatív volt, mégis mindad-
dig visszatartotta az információt, míg végig nem
hallgatta a benyomásaimat.  Látni akarja, objektív
tudok-e maradni, amikor a saját esetemrol beszé-
lek. Látni akarja, képes vagyok-e ragaszkodni a té-
nyekhez. Hallom Marinót végigslattyogni a  folyo-
són. Három gozölgo muanyag pohárral  a kezében
besétál, leteszi a kávét az asztalra, az enyémet, ame-
lyikben nincs semmi, felém csúsztatja. - Nem tu-
dom, maga hogy issza, de ez most tejszínnel van -
közli otrombán Bergerrel. - Alázatos szolgájuk pe-
dig egy rahedli tejszínnel és  cukorral issza, mert
piszkosul nem bírom, ha megfosztanak a  kalóriától.
  - Mennyire komoly kárt tesz valakiben, ha for-
malin megy a szemébe? - kérdezi tolem Berger.
  - Attól függ, milyen gyorsan sikerül kiöblíteni az
illetonek - felelem objektíven, mintha a kérdés elvi
jelentoségu volna, nem pedig utalás arra, hogy meg-
nyomorítottam egy másik emberi lényt.
  - Pokolian fájhat. Ez egy sav, igaz? Láttam, mit
muvel  a testszövettel - átalakítja gumivá -  jegyzi
meg.
  - Nem szó szerint.
  - Természetesen nem szó szerint - egyezik bele
kis félmosollyal, mintegy javaslatként, hogy viduljak
már fel kicsit, ha lehetséges.
  - Ha testszövetet hosszú idore formalinba helyez,
vagy a formalint injektálja be, mint például balzsa-
mozáskor - magyarázom -, akkor igen, fixálja, gya-
korlatilag a végtelenségig eltarthatóvá teszi a szöve-
teket.
  Csakhogy Bergert igen kevéssé érdekli a formalin
hatásmechanizmusa. Abban sem vagyok biztos, hogy
egyáltalán az érdekli, okozott-e  tartós károsodást
Chandonne-nak a vegyszer. Érzésem szerint inkább
arra összpontosít,  hogy nekem milyen érzés, hogy
fájdalmat  és esetlegesen maradandó sérülést okoz-
tam. Nem kérdez.  Csak néz. Kezdem érezni  annak
a tekintetnek a súlyát. Olyan a szeme, mint egy rend-
ellenesség vagy érzékeny pont után kutakodó ta-
pasztalt kéz.
  - Van róla sejtésünk, kit akar felfogadni védojé-
nek? - emlékeztet bennünket Marino a jelenlétére.
  Berger kortyol a kávéjából. -  Hatmillió dolláros
kérdés.
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  - Szóval sejtése sincs - mondja Marino gyana-
kodva.
  - Ó, sejtésem, az van. Olyasvalaki lesz, akit ma-
guk nagyon nem fognak szeretni.
  - Na ja - vág vissza Marino. - Azt könnyu megjó-
solni. Még nem találkoztam védoügyvéddel, akit
csíptem volna.
  - Az legalább  az  én  gondom lesz - mondja
Berger. - Nem a magáé. - Megint helyére rakja Ma-
rínót.
  Ettol énbennem is fölmegy a  pumpa. - Nézze -
mondom  Bergernek  -,  nem örülök, hogy Chan-
donne-t New Yorkban állítják bíróság elé.
  - Megértem, mit érez.
  - Azt erosen kétlem.
  - Nos, beszéltem a barátjával, Mr. Righterrel -
eleget ahhoz, hogy elmondhassam magának, ponto-
san mi lenne a dolgok menete, ha Monsieur Chan-
donne-t itt, Virginiában állítanák bíróság elé. - Ber-
ger most huvös, a szakember, csipetnyit gunyoros
csak. - A bíróság elvetné a „magát intézkedo rend-
ornek kiadva" kitételt, a gyilkossági kísérletet pedig
„behatolás gyilkosság elkövetésének szándékával"-
ra enyhítené. - Elhallgat, várja a  reakciómat. -Való-
jában egy ujjal se ért magához. Ez a probléma.
  - Valójában inkább lenne probléma, ha hozzám
ért volna - felelem. Nem vagyok hajlandó kimutat-
ni, hogy kezd istenigazából felhúzni.
  - Lehet, hogy Chandonne fölemelte  a kalapá-
csot, hogy megüsse, de nem tette meg. - Berger rez-
zenéstelenül  állja tekintetemet. -  Mindannyiunk
örömére.
  - Tudja, hogy szól a mondás, akkor tudod meg,
mik a jogaid, ha megsértik oket. - Fölemelem a ká-
vémat.
  - Righter  indítványozta volna, hogy valamennyi
vádpontot egyetlen tárgyalásban egyesítsek,  Scar-
petta doktorno. És akkor mi lett volna a maga sze-
repe? Szakérto tanú? Szemtanú? Vagy áldozat? Or-
dít az összeférhetetlenség. Vagy tanúvallomást tesz
orvos szakértoként, és a  maga elleni támadás teljes
egészében kimarad, vagy maga egyszeru túlélo ál-
dozat, és valaki más tanúskodik szakértoként. Vagy
még rosszabb - hatásszünetet tart -: Righter csak az
írásos szakvéleményére tart igényt. Abból, amit én
tudok, ez bevett szokása.
  - Annak a pofának annyi tartása van, mint egy le-
vetett zokninak - mondja Marino. - Viszont a doki
jól mondja. Chandonne-nak fizetnie kéne  azért,
amit tenni akart vele. Azért meg pláne, amit azzal a
két másik novel muvelt. És halálbüntetést kéne kap-
nia. Mi itt délen legalább megsütnénk a tojásait.
  - Nem, ha Scarpetta  doktornot valami módon
diszkreditálnák mint tanút, kapitány.  Egy jó  védo-
ügyvéd egykettore kimutatná az összeférhetetlensé-
get, és alaposan összekuszálná a szálakat.
  - Tökmindegy.  Ez az  egész csak rizsa, igen? -
mondja Marino. -  Chandonne-t nem itt állítják bí-
róság elé, én meg nem tegnap jöttem le a falvédo-
rol. Az a mocsadék soha nem fog itt bíróság elé ke-
rülni. Maguk bevágják a börtönbe New Yorkban, mi
meg, kispályások, futhatunk az igazunk után.
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  - Mit  keresett Chandonne New Yorkban két év-
vel ezelott?  - kérdezem. - Errol van  valami  fogal-
munk?
  - Hö - mondja Marino, mint aki olyan részlete-
ket tud, melyekbe én nem lettem beavatva. - Az ám
a történet.
  - Lehetséges, hogy Chandonne családjának kar-
telles kapcsolatai vannak szép városomban? - veti
fel finoman Berger.
  - Biztos luxuskéglijük van valamelyik felhokarco-
ló tetején, hogy rohadnának meg - vagdalkozik Ma-
rino.
  - És Richmond? - mondja Berger. - Richmond
nem afféle köztes állomás a 95-ös államközi mellett
a New York-Miami drogfolyosón?
  - Csak volt - feleli Marino. - Mielott a Számuze-
tés Projekt elindult, és szövetségi börtönbe vágtuk a
fegyverrel meg droggal rajtakapott futárjaikat. Igen,
azelott Richmond tényleg népszeru hely volt a stik-
lijeik lebonyolításához.  Vagyis  ha a Chandonne-
kartell ott van Miamiban - ezt már tudjuk a fedett
ügynöki munkából, amit Lucy végzett odalent -, és
ha van egy izmos New York-i kapcsolat, akkor nem
nagy meglepetés, hogy Richmondnak is jutott  a
kartell fegyvereibol és kábítószereibol.
  - Jutott? - kérdez  rá Berger. - Lehet, hogy még
ma is jut.
  - Azt hiszem, az ADTI-nak még lesz dolga velük
egy darabig - szólalok meg.
  - Hö - horkant Marino újra.
  Súlyos  csend, aztán Berger azt mondja: - Nos, ha
már szóba hozta... -Viselkedése azt közli, olyan hírt
készül megosztani velem, amit nem fogok jó néven
venni. - Az ADTI-nak van egy kis problémája. Ha-
sonlóképpen az FBI-nak és a francia rendorségnek.
Nyilvánvalóan azt remélték, hogy Chandonne letar-
tóztatásával egyben a család párizsi otthonának át-
kutatását elrendelo bírói végzéshez is hozzájutnak
majd, azután pedig perdönto bizonyítékokat szerez-
hetnek a kartell megbuktatásához. Csak azzal gyult
meg a bajunk, hogy Jean-Baptiste-ot a családhoz
kapcsoljuk. Ami  azt illeti,  semmi bizonyítékunk
nincs, hogy ki is o. Sehol egy jogosítvány.  Sehol egy
útlevél vagy egy születési anyakönyvi kivonat. Egyet-
len feljegyzés sincs arról, hogy ez a bizarr férfi egyál-
talán létezik. Csak a DNS-e,  ami olyan közel áll a
maguk kikötojében talált férfiéhoz, hogy feltételez-
hetjük, valószínuleg rokonok, esetleg éppen testvé-
rek. Csakhogy ennél valami kézzelfoghatóbbra lesz
szükségem, ha az esküdteket a saját oldalamra aka-
rom állítani.
  - A családja meg hétszentség, hogy nem fog je-
lentkezni, hogy igen, övék a  loup-garou - mondja
Marino pocsék franciasággal. - Éppen ezért nincs
is a mocsadékról semmilyen hivatalos irat, világos?
A nagyságos Chandonne bagázs nem akarja, hogy a
világ megtudja:  van egy szorös  seggu, torzszülött
fiuk, aki sorozatgyilkos.
  - Várjunk egy percet - szakítom félbe mindkette-
jüket. - Chandonne nem azonosította.magát, ami-
kor orizetbe vették? Honnan vettük a Jean-Baptiste
Chandonne nevet, ha nem tole?
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  - Tole vettük bizony. - Marino megdörgöli az ar-
cát. - A rohadt életbe. Mutassa meg neki a videoka-
zettát - förmed Bergerre hirtelen. Fogalmam sincs,
milyen kazettáról beszél, Berger pedig nem repes az
örömtol, hogy szóba hozta. - A dokinak jogában áll
megtudni - mondja Marino.
  - Az új fordulat  tehát  egy vádlott, akinek  van
DNS-profilja, de nincs személyazonossága. - Berger
kitér a téma elol, amit Marino eroltetni próbál.
  Milyen kazetta?, fut át az agyamon, ahogy elhatal-
masodik rajtam a paranoia. Milyen kazetta?
  - Itt van magánál? - Marino leplezetlen ellensé-
gességgel méregeti Bergert, úgy merednek  egymás-
ra az asztal fölött, mint egy dühös, kobe vésett élo-
kép. Marino arca elsötétül. Arcátlanul megragadja
Berger irattáskáját és maga felé húzza, mintha azt
tervezné, hogy bármi van is a táskában, kiszolgálja
magát belole. Berger tekintélyt parancsoló pillan-
tással a táskára teszi a kezét. - Kapitány! - A hangja
soha nem látott bajokat helyez kilátásba. Marino
rákvörösen visszahúzza a kezét. Berger kinyitja az
irattáskát, és teljes figyelmét rám fordítja. - Abszo-
lút szándékomban állt megmutatni magának a sza-
lagot - mondja kimérten. - Csak éppen nem ebben
a percben, de végül is belefér. - Nagyon visszafo-
gott, de látom rajta, hogy nagyon dühös is, ahogy
kihúz egy videokazettát a nagy barna papírboríték-
ból. Feláll, és a lejátszóba csúsztatja a kazettát. -
Tudja valaki muködtetni ezt a micsodát?

11.

Bekapcsolom a televíziót, és odaadom Bergernek a
távirányítót.
  - Scarpetta doktorno - abszolút nem vesz tudo-
mást Marinóról -, mielott ebbe belemennénk, hadd
adjak némi háttérinformációt, hogyan is muködik a
körzeti ügyész irodája Manhattanben. Mint már em-
lítettem, számos dolgot máshogy csinálunk, mint
ahogyan maguk itt, Virginiában megszokták. Remél-
tem, hogy mindezt elmagyarázhatom, mielott kiten-
ném magát annak, amit hamarosan látni fog. Isme-
ri a gyilkossági ügyeleti rendszerünket?
  - Nem - felelem. Idegeim feszes  húrként züm-
mögnek.
  - A nap huszonnégy órájában, a hét minden nap-
ján a helyettes körzeti ügyészek ügyeletet tartanak
arra az esetre, ha gyilkosság történne, vagy a rend-
orök nyomára akadnának egy gyanúsítottnak. Mint
már elmagyaráztam, Manhattanben a rendorök nem
vehetnek orizetbe gyanúsítottat anélkül, hogy a kör-
zeti ügyész irodájától erre elozetes engedélyt kaptak
volna.  így gondoskodunk arról, hogy  minden - a
házkutatások például - szabályszeruen menjen vég-
be. Bevett dolog, hogy az ügyész vagy helyettese ki-
megy a tetthelyre, egy  olyan szituációban pedig,
ahol a  letartóztatásban  lévo gyanúsított hajlandó
egy feltáró jellegu elbeszélgetésre, kapva kapunk a
lehetoségen. Marino kapitány - fordítja Marino felé
huvös figyelmét -, maga a New York-i rendorségnél
kezdte a pályafutását, de valószínuleg  elobb, sem-
hogy ez a gyakorlat életbe lépett volna.
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 - Most hallok róla eloször - dörmögi Marino, az
arca még mindig veszélyesen vörös.
 - Vertikális ügyészi munka?
 - Nem hangzik túl jól - feleli Marino.
 Berger elengedi a füle mellett. - Morgenthau ötle-
te volt - mondja nekem.
 Robert Morgenthau közel huszonöt éve Manhat-
tan körzeti ügyésze. Legendás figura. Nyilvánvaló,
hogy Berger imád neki dolgozni. Valami mocorogni
kezd bennem mélyen legbelül. Irigység? Nem, eset-
leg némi sóvárgás. Fáradt vagyok. Egyre jobban el-
hatalmasodik rajtam a tehetetlenség érzése. Nincs
senkim, egyedül Marino, aki minden, csak nem ta-
lálékony és felvilágosult.  Marino nem legendás
alak, és jelen pillanatban nem szeretek vele dolgoz-
ni,  de még csak azt se szeretem, ha a közelemben
van.
 - Az ügyész elso perctol rajta van az eseten - kez-
di  magyarázni Berger a vertikális ügyészi munkát. -
így nem kell három-négy emberrel bohóckodnunk,
akik már mind kihallgatták a tanúnkat vagy az áldo-
zatot. Ha  például egy ügy az enyém, elképzelheto,
hogy  szó szerint a tetthelytol a  tárgyalóteremig én
viszem végig. Nem is nagyon lehet vitatni a rend-
szer átláthatóságát. Ha szerencsém van, kihallgat-
hatom a gyanúsítottat, mielott jogsegélyhez jutna -
nincs az a védoügyvéd, aki belemenne, hogy az ügy-
fele szóba álljon velem. - Berger elindítja a videót
a távirányítóval. - Szerencsére sikerült  elkapnom
Chandonne-t, mielott ügyvédet kerített volna ma-
gának. Többször is kihallgattam a kórházban, kezd-
ve rögtön  az embertelenül korai hajnali hármas be-
szélgetésünkkel, ma hajnalban.
 Azt mondani, hogy meg vagyok döbbenve, bodü-
letes bagatellizálása lenne annak, ahogyan a Berger
által  elém tártakat  fogadom. Az nem lehet, hogy
Jean-Baptiste Chandonne bárkivel is hajlandó volt
beszélni.
  - Látom, meg van hökkenve. - Berger megjegy-
zése szónokinak tunik, mintha ki akarna fejteni va-
lamit.
  - Mondhatni - válaszolom.
  - Lehet, hogy eddig eszébe se jutott, hogy a tá-
madója is sétálhat, beszélgethet, rágógumizhat,
üdítozhet? Lehet, hogy nem is tunik teljesen embe-
rinek  a maga szemében? - kérdezi. - Lehet, hogy
maga tényleg azt hiszi, hogy Chandonne egy vérfar-
kas?
  Igazából egy pillanatra sem láttam Chandonne-t,
amikor olyan  meggyozoen  beszélt bejárati ajtóm
túloldalán. Rendorség. Jól van? Azután már egy ször-
nyeteg volt. Igen, szörnyeteg. Igen, egy szörnyeteg
eredt  a nyomomba a kezében egy fekete vasszer-
számmal,  ami  úgy nézett ki, mintha a  londoni To-
werbol származna. Azután nyögött és sikoltozott és
olyan hangokat adott ki magából, mint ahogy kinéz,
ami iszonytató és nem e világi. Egy szörnyeteg.
  Berger kissé csüggedten elmosolyodik. - Kezdi át-
látni, milyen kihívásokkal kell megküzdenünk, Scar-
petta  doktorno. Chandonne  nem orült. Nincsenek
természetfeletti képességei. Mi pedig nem akarjuk,
hogy az esküdtek más normák szerint  ítéljék meg,
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csak mert egy szerencsétlen születési rendellenessé-
ge van. Azt akarom ugyanakkor, hogy  most is lás-
sák, még mielott rendbe  hozzák, és háromrészes öl-
tönyt  adnak rá. Szerintem nem árt, ha  az esküdtek
teljesen át tudják élni azt a rémületet,  amit Chan-
donne áldozatai éreztek, maga szerint  nem? - Te-
kintete  megérinti  az enyémet. - Segíthet ráérez-
niük, miért nem invitálta volna be épelméju ember
Chandonne-t a lakásába.
  - Miért? Azt mondja,  hogy én hívtam be? - Ki-
száradt a szám.
  - Mond o sok minden mást is - feleli Berger.
  - Életemben annyi istenverte baromságot  nem
hallottam - mondja Marino viszolyogva. - De hát
tudtam én kapásból. Bemegyek a szobájába tegnap
késo éjjel, mondom neki, hogy Ms. Berger beszélni
akar vele, o meg azt kérdezi, hogy néz ki az a Ms.
Berger. Nem szólok semmit, hülyére veszem a fic-
kót. Mondom neki, John, fogalmazzunk úgy, hogy
egy csomó pasasnak  keményen kell koncentrálnia,
amikor o a közelben van, nem volt szóvicc, ha értik,
mire gondolok.
  John, gondolom zsibbadtan. Marino Johnnak ne-
vezi Chandonne-t.
  - Mikrofonpróba, egy, ketto, három, négy, öt, egy,
ketto, három, négy, öt - mondja egy hang a felvéte-
len, és egy salakbeton fal tölti ki a képernyot. A ka-
mera csupasz asztalra, székre  közelít. A háttérben
telefon csörög.
  - Azt akarja tudni, hogy jó teste van-e, és remé-
lem, Ms. Berger megbocsátja, hogy szóba hoztam. -
Marinóból csöpög az irónia,  változatlanul dühös
Bergerre, hogy miért, egyelore nem teljesen értem.
- Én viszont csak megismétlem ugyanazt a barom-
ságot, amivel az elobb etettem. Szóval azt mondom
neki: Basszus, nem lenne helyes, ha megjegyzéseket
tennék, de ahogy mondtam, képtelenség hideg fejjel
gondolkodni, ha o a közelben van. Már ha nem me-
leg valaki, mert annál ez alapállapot.
  Rohadt jól tudom, hogy Marino nem ezt mondta.
Sot kétlem, hogy Chandonne egyáltalán kérdezos-
ködött Berger külsejérol.  Valószínubb,  hogy az
ügyészno szexi kinézetét éppen Marino hozta szó-
ba, csalétekként, hogy Chandonne hajlandó legyen
beszélni  vele, és miközben felidézem Marino durva
megjegyzését, melyet akkor tett Bergerre, amikor
tegnap este Lucy autója felé sétáltunk, hirtelen düh
és  neheztelés fog  el. Elegem  van Marinóból és a
tuskó viselkedésébol. Hányingerem van hímsoviniz-
musától és faragatlanságától.
  - Mi a fene van itt? - Kedvem volna hideg vizet
zúdítani rá  egy  locsolócsobol... -  Muszáj minden
egyes istenverte beszélgetésbe noi testrészeket bele-
keverni? Maga szerint  lehetséges, Marino, hogy
esetleg az  ügyre koncentráljon, ahelyett hogy azzal
foglalná el magát, hogy melyik nonek mekkora mel-
le van?
  - Mikrofonpróba, egy, ketto, három, négy, öt -
hallatszik  az operator hangja  újfent a felvételen.
A telefon abbahagyja a csörgést. Lábak csosszannak.
Dörmögo  hangokat hallani. - Itt az asztal és a szék,
ahol ülni fog. - Felismerem Marino hangját a felvé-
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telen, a háttérben pedig valaki kopog egy ajtón.
  - A lényeg, hogy Chandonne beszélt. -  Berger
rám néz,  megint tapogat a tekintetével, keresi a
gyenge pontjaimat, a gyulladt  gócokat. - Egészen
sokat beszélt velem.
  - Hajunkra kenhetjük azt a sokat. - Marino dü-
hösen mered a tévé képernyojére. Szóval ez  a hely-
zet.  Lehet,  hogy Marino segített rávenni  Chan-
donne-t, hogy szóba álljon Bergerrel, de Marino iga-
zából azt szerette volna,  ha o hallgathatja ki Chan-
donne-t.
  A kamera fix helyzetet vesz fel, és csak azt látom,
ami közvetlenül a látóterében van. Marino hordó-
hasa tolakszik a képbe, kihúz egy széket, és egy sö-
tétkék öltönyös, bordó nyakkendos valaki segít Ma-
rinónak a székhez kormányozni Jean-Baptiste Chan-
donne-t. Chandonne rövid ujjú kék kórházi hacu-
kát visel, karján a hosszú, fakó szor hullámos, puha,
mézszínu fürtökben lóg. A V alakú nyakkivágásban
a szorzet kettéválik, és visszataszító, hosszú csigák-
ban növi be a nyakát. Chandonne leül, homloka kö-
zepétol orra hegyéig gézbe bugyolált feje bekerül a
képkivágásba. A kötés közvetlen környékén a bort
leborotválták, és fehér, mint a tej, mintha sosem ér-
te volna nap.
  -  Megkaphatnám a Pepsimet, kérem? - kérdezi
Chandonne. Semmi sem korlátozza  mozgásában,
még bilincs sem.
  -  Teletöltsem? - szól oda neki Marino.
  Nincs válasz. Berger elmegy a kamera mellett, és
megállapítom, hogy csokoládébarna kosztümöt vi-
sel,  válltöméssel.  Leül Chandonne-nal  szemközt.
Csak a tarkóját és a vállát látom.
  -  Töltsek még a poharába, John? - kérdezi Mari-
no a férfitól, aki megpróbált megölni.
  -  Egy pillanat.  Rágyújthatok? - mondja Chan-
donne.
  Hangja lágy és erosen franciás. Udvarias és nyu-
godt. Ki-kihagyó összpontosítással bámulok a kép-
ernyore. Megint elektromos zavarokat tapasztalok
magamon, poszttraumás stressz, az idegeim serceg-
nek, mint a forró zsírba csöppeno víz, és  újabb kel-
lemetlen migrénnek nézek elébe. A fehér mandzset-
tás, sötétkék zakóba bújtatott kar benyúl a képbe,
egy pohár italt és egy csomag Camel cigarettát tesz
Chandonne elé. Ilyen magas, kék-fehér papírpohár-
ban adják az üdítot a kórház büféjében. Szék csikor-
dul hátra, a kék zakóba bújtatott kar meggyújt  egy
cigarettát Chandonne-nak.
  -  Mr. Chandonne. - Berger hangja fesztelen és
magabiztos, mintha mindennap mutáns  sorozat-
gyilkosokkal beszélgetne. - Eloször is bemutatko-
zom. Jaime Berger vagyok, New York megye körzeti
ügyészének helyettese Manhattanben.
  Chandonne fölemeli a kezét, és finoman megérin-
ti a kötést a szemén. Ujjai kézháti oldalát pihés, fa-
kó szor borítja. Fél centi, ha lehet, mintha Chan-
donne nemrégiben  leborotválta volna  keze  fejét.
Képek villannak elém, ahogy azok a kezek utánam
kapnak. Körmei hosszúak és piszkosak, és most elo-
 szor hatalmas ereju izmok körvonalát pillantom meg.
 Chandonne  izmai nem vaskos,  duzzadozó izmok,
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 mint a konditermekben rögeszmésen gyúró férfia-
 ké, hanem szíjasak és kemények, az olyan ember al-
 katához illoen, aki vadállatként használja testét táp-
 lálkozásra, küzdelemre és menekülésre, a túléléshez.
 Ereje  ellentmondani látszik feltevésünknek, mely
 szerint Chandonne meglehetosen vegetatív és ha-
 szontalan életet élt családja hotel particulier-jában,
 ahogy a Szent Lajos-szigeten az elegáns magánhá-
 zakat nevezik.
  - Marino kapitánnyal már találkozott - mondja
 Berger Chandonne-nak. - Jelen van továbbá Escu-
 dero biztos az irodámból - o kezeli a kamerát. Vala-
 mint Jay Talley ügynök az Alkohol, Dohány és Tuz-
 fegyver Irodától.
  Érzem,  hogy megérint Berger tekintete. Igyek-
 szem nem visszanézni. Megállom, hogy közbeszól-
 jak, hogy megkérdezzem: Miért?  Miért volt ott Jay?
 Átfut az agyamon, hogy Berger pontosan az a típu-
 sú no, akihez Jay vonzódik. Papír zsebkendot húzok
 elo kabátomból,  és  felitatom a hideg  verejtéket
 homlokomról.
  - Ugyebár tudja, hogy a beszélgetést videoszalag-
 ra rögzítjük, és nincs kifogása  ellene - mondja
 Berger a felvételen.
  - Igen. - Chandonne beleszív a cigarettába, és le-
 csippent a nyelve hegyérol egy dohánymorzsát.
  - Uram, kérdéseket fogok feltenni  Susan Pless
 ezerkilencszázkilencvenhét december ötödikén be-
 következett halálával kapcsolatban.
  Semmi reakció Chandonne részérol. A Pepsijéért
nyúl, rózsaszínu, felemás ajkaival rátalál a szívószál-
ra, Berger pedig az áldozat New York, Felso East
Side-i  lakcímének ismertetésével folytatja. Közli
Chandonne-nal, hogy mielott továbbmehetnének,
tájékoztatni akarja a jogairól, jóllehet már eddig is
isten tudja, hányszor tájékoztatták. Chandonne fi-
gyel. Lehet, hogy csak beképzelem magamnak, de
mintha élvezné a helyzetet. Nem látszik, hogy fájdal-
mai volnának, vagy a legcsekélyebb mértékben meg
lenne szeppenve. Csendes és udvarias, szorös, ször-
nyuséges keze az asztalon pihen, vagy a kötést tapo-
gatja a szemén, mintha így akarna emlékeztetni ben-
nünket - engem - arra, hogy mit muveltem vele.
  - Bármi, amit mond, felhasználható ön  ellen a
tárgyalóteremben - folytatja Berger. -  Érti?  És
hasznos volna, ha biccentés helyett  igen-nel vagy
nem-mel válaszolna.
  - Értem. - Szinte behízelgoen együttmuködo.
  - Jogában  áll  ügyvéddel konzultálni most,  mi-
elott bármilyen  kérdés  elhangzik, illetve kérheti,
hogy a kihallgatás során ügyvéd legyen jelen. Érti?
  - Igen.
  - És amennyiben nincs ügyvédje  vagy nem  en-
gedheti  meg magának,  hogy legyen, díjmentesen
rendelkezésére bocsátunk egyet. Érti?
  Chandonne erre újfent a Pepsijéért nyúl.  Berger
könyörtelenül mondja tovább, hogy Chandonne és
az egész világ tudja: ez egy törvényes és méltányos
eljárás, és hogy Chandonne minden információval
rendelkezik, és saját akaratából, szabadon,  bármi-
nemu kényszer nélkül beszél vele. - Most, hogy fel-
világosítottam a jogairól - fejezi be Berger a lendü-
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letes és  magabiztos felvezetést -, elmondja az igaz-
ságot, hogy mi is történt valójában?
  - Én  mindig  az igazságot mondom - feleli
Chandonne lágyan.
  - Továbbá ezen jogait Escudero biztos, Marino
kapitány és Jay Talley különleges ügynök jelenlété-
ben ismertettem önnel, megértette-e ezeket  a jogo-
kat?
  - Igen, meg.
   - Elmondaná a saját szavaival, hogy mi történt
 Susan Pless-szel? - így Berger.
   - Nagyon kedves no volt - feleli Chandonne, el-
 képedésemre. - Ma is felkavar az ügy.
   - Ja, gondolom, mennyire - dörmögi Marino gú-
 nyosan a tárgyalómban.
   Berger azonnal megállítja a szalagot. - Kapitány -
 csattan fel -, tartózkodjon a véleménynyilvánítástól.
 Kérem.
   Marino  mufurcsága mint valami mérgezo pára.
 Berger a készülékre irányítja a távkapcsolót. A felvé-
 telen éppen azt kérdezi Chandonne-tól, hogyan is-
 merkedett meg Susan Pless-szel. Chandonne azt fe-
 leli, hogy a Hetvenedik utcában egy Lumi nevu ét-
 teremben találkoztak, a Harmadik sugárút és a Le-
 xington között.
  -  Ön hogy került oda? Étkezett, dolgozott ott? -
 nyomul elore Berger.
  -  Egyedül vacsoráztam. Aztán besétált Susan,
 ugyancsak egyedül. Egy palack nagyon kellemes
 olasz bort fogyasztottam. Kilencvenhármas Masso-
 lino Barolót. Susan nagyon szép volt.
  A  Barolo kedvenc olasz borfajtám. Az évjáratért,
 amit Chandonne említ, borsos árat kérnek. Chan-
 donne folytatja történetét. Eloételt evett - Crostini
 dipolenta confunghi trifolati e olio tartufato - mondja
 tökéletes olasz  kiejtéssel, amikor észrevette, hogy
 egy lélegzetelállítóan csinos afroamerikai no lép az
 étterembe, egyedül. A teremfonök fontos, visszatéro
 vendégként bánt vele, és egy sarokasztalnál ültette
 le. - Jól öltözött volt - mondja Chandonne. - Egy-
 értelmu volt, hogy nem prostituált. - Chandonne
 megkérte  a teremfonököt,  derítené ki, átülne-e
 Susan  az asztalához, és a no nagyon könnyu eset
volt.
 - Hogy érti azt,  hogy nagyon könnyu eset? - fir-
tatja Berger.
  Chandonne finoman megvonja a vállát, és megint
a Pepsijéért nyúl. Ráérosen kortyol a szívószálon
keresztül. -Azt hiszem, kérek még egyet. - Feltartja
a poharat, egy sötétkék kar - JayTalley karja - pedig
elveszi tole. Chandonne vakon tapogatózik a ciga-
rettásdobozért, szorös keze matat az asztal lapján.
  - Hogy érti, hogy Susan nagyon könnyu eset volt?
- kérdezi Berger újra.
  - Nem kellett gyozködni, hogy csatlakozzon hoz-
zám. Átjött az asztalomhoz, és leült. És igen kelle-
mesen elbeszélgettünk.
  Nem ismeros a hangja.
  - Mirol beszélgettek? - kérdezi Berger.
  Chandonne  újfent megérinti a kötést a szemén,
én pedig elképzelem ezt a  szörnyuséges embert a
hosszú testszorzetével,  ahogy ül egy nyilvános  he-
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lyen, finom ételeket eszik, finom borokat kortyol-
gat, és noket szed fel. Az a hátborzongató gondolat
fut át rajtam, hogy Chandonne valószínuleg sejtet-
te, hogy Berger meg fogja mutatni nekem ezt a vi-
deofelvételt. Csak az én kedvemért említette volna
az olasz ételt  és a bort? Engem akarna gyötörni?
Mit  tud rólam? Semmit, válaszolok magamnak.
Semmi oka rá, hogy bármit is tudjon. Most azt me-
séli Bergernek, hogy Susan Pless és o politikáról és
zenérol beszélgettek vacsora közben. Amikor Ber-
ger megkérdezi tole, tisztában volt-e Pless foglalko-
zásával, azt feleli, hogy a no azt mondta, egy tévé-
adónál dolgozik.
  - Erre azt mondtam neki: „Szóval maga híres."
Nevetett - mondja Chandonne.
  - Látta a tévében? - kérdezi Berger.
  - Nem  sokat nézek tévét. - Lassan kifújja a füs-
töt. - Most persze nem nézek már semmit. Nem lá-
tok.
  - Megkérném, hogy a kérdésre válaszoljon, uram.
Nem azt kérdeztem, milyen gyakran néz televíziót,
hanem hogy látta-e Susan Plesst a televízióban.
  Miközben fülemet hegyezve próbálom felismerni
a hangját, félelem csiklandozza testemet, és remeg-
ni kezd a kezem. Teljesen ismeretlen a hangja. Egy-
általán nem olyan, mint a hang az ajtóm túloldalán.
Rendorség. Asszonyom, kaptunk egy hívást, hogy gya-
nús személyt láttak ogyelegni a háza körül.
  - Nem emlékszem, hogy láttam volna a televízió-
ban - feleli Chandonne.
  - Aztán mi történt? - kérdezi Berger.
  - Ettünk. Borozgattunk, és megkérdeztem tole,
volna-e kedve eljönni velem valahová és inni egy kis
pezsgot.
  - Valahová? Ön hol szállt meg?
  - A  Barbizon Hotelben, de nem az  igazi neve-
men. Akkor jöttem Párizsból,  mindössze néhány
napja voltam New Yorkban.
  - Milyen néven jelentkezett be?
  - Nem emlékszem.
  - Hogyan fizetett?
  - Készpénzzel.
  - És milyen okból jött New Yorkba?
  - Nagyon meg voltam rémülve.
  A tárgyalómban Marino fészkelodik a székén, és
fújtat visszatetszésében.  Megint véleményt nyilvá-
nít. - Kapaszkodjanak, emberek. Most jön a jó rész.
  - Meg volt  rémülve? - hallatszik Berger hangja
felvételrol. - Mi rémisztette meg?
  - Ezek az emberek, akik üldöznek engem. A ma-
guk kormánya. Ez a lényege az egésznek. - Chan-
donne megint megérinti a kötést,  ezúttal egyik ke-
zével csak, azután azzal is, amelyikben a Camel ci-
garettát tartja. Füst bodorodik a feje körül. - Mert
használnak engem  -  jó  ideje használnak már -,
hogy így férkozzenek a családomhoz. Merthogy a
családomról hamis pletyka...
  - Várjunk csak. Álljunk meg egy pillanatra - sza-
kítja félbe Berger.
  A szemem sarkából látom, hogy Marino dühösen
rázza  a fejét. Hátradol a székén, karját összefonja
dagadt pocakján. - Azt kapta, amit megérdemelt -
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dörmögi, és csak feltételezhetem, hogy arra gondol,
Bergernek  soha  nem lett volna szabad kihallgatni
Chandonne-t. Hiba volt. A felvétel többet árt majd,
mint amennyit használ.
  - Kapitány, kérem - inti komolyságra Marinót
ebben a szobában az igazi Berger. Hangja a felvéte-
len közben azt kérdi Chandonne-tól: - Ki használja
önt, uram?
  - Az FBI, az Interpol. Talán még a CIA is. Nem
tudom pontosan.
  - Ja - szólal meg Marino epésen. - Az ADTI-t
azért nem mondja, mert az ADTI-ról még soha sen-
ki nem hallott. Még a helyesírási szabályzat se tud
róla.
  Talley iránti gyulölete, plusz a Lucyval történtek
Marinóban áttétes gyulöletgócokat hoztak  létre
mindennel szemben, ami ADTI-s. Berger ezúttal
nem szól semmit. Ignorálja Marinót. A felvételen
elotör belole tréfát nem ismero természete, kérdore
vonja Chandonne-t: - Uram, okvetlenül  meg kell
értenie, mennyire fontos, hogy most csakis a  szín-
tiszta igazat mondja. Érti, mennyire fontos, hogy
abszolút oszinte  legyen hozzám?
  - Igazat beszélek - mondja Chandonne halkan,
komolyan. - Tudom, hogy hihetetlenül hangzik.
Képtelenségnek  tunik, de az egészet a befolyásos
családomnak köszönhetem. Franciaországban  min-
denki ismeri oket. Több száz éve a Szent Lajos-szi-
geten élnek, és  a pletyka szerint összeköttetésben
állnak a szervezett bunözéssel, például a maffiával,
amibol persze egy szó sem igaz. Itt kuszálódnak
össze a szálak. Soha nem éltem velük.
  - Ön mégis tagja egy befolyásos családnak. A fiuk?
  - Igen.
  - Vannak testvérei?
  - Volt egy bátyám. Thomas.
  - Volt?
  - Meghalt. Tudja azt maga. Ezért vagyok itt.
  - Erre még szeretnék visszatérni. De most be-
széljünk a párizsi családjáról. Azt akarja mondani,
hogy nem él a családjával, és soha nem is élt velük?
  - Soha.
  - Mi ennek az oka? Miért nem élt soha a család-
jával?
  - Soha nem tartottak rám igényt. Egészen kis ko-
romban fizettek  egy  gyermektelen házaspárnak,
hogy viseljék gondomat, és soha ne tudódhassék ki.
  - Mi ne tudódhassék ki?
  - Hogy Monsieur Thierry Chandonne fia va-
gyok.
  - Miért akarta volna titokban tartani az apja,
hogy ön az o fia?
  - Képes rám nézni és feltenni egy ilyen kérdést? -
Düh vonja feszesebbre az ajkát.
  - Felteszem önnek a kérdést. Miért akarta volna
az apja titokban tartani, hogy ön a fia?
  - Ó, értem. Játsszuk azt, hogy maga nem látja,
hogy nézek ki. Nagyon kedves magától, hogy úgy
tesz, mintha nem vette volna észre. - Hangjába gu-
nyoros él férkozik. - Súlyos rendellenességben szen-
vedek. Szégyen, a családom szégyenkezik miattam.
  - Hol lakik ez a házaspár? Ezek az emberek, akik-
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rol azt mondja, hogy a gondját viselték?
  - Quai  de l'Horloge, a Conciergerie közvetlen
közelében.
  - A börtön közelében? Ahol Marié Antoinette-et
tartották fogva a francia forradalom idején?
  - A Conciergerie nagyon híres, természetesen.
Turistalátványosság. Az embereket láthatóan na-
gyon foglalkoztatják a börtönök, kínzókamrák, a le-
fejezések. Különösen az amerikaiakat. Sosem értet-
tem. És maguk most megölnek engem. Az Egyesült
Államok könnyuszerrel meg fog ölni engem. Maguk
mindenkit megölnek. Mindez része a nagy tervnek,
az összeesküvésnek.
  - A Quai de l'Horloge-on pontosan hol? Azt hit-
tem, az egész hatalmas épülettömb az igazságügy-
minisztérium és a Conciergerie. - Berger úgy ejti a
francia szavakat, mint  aki beszéli a nyelvet. - Igen,
van  ott néhány lakás,  méregdrága lakások. Azt
mondja, a neveloszülei ott laktak?
  - A közvetlen közelben.
  - Hogy hívják oket?
  - Olivier és Christine Chabaud. Sajnos mindket-
ten meghaltak, sok évvel ezelott.
  - Mit csináltak? Mi  volt a foglalkozásuk?
  - A férfi boucher volt. A felesége coiffeureuse.
  - Egy mészáros és egy fodrász? - Berger hangjá-
ból kitunik, hogy nem hisz Chandonne-nak, és pon-
tosan tudja, hogy a férfi  gúnyt uz belole és mind-
annyiunkból. Jean-Baptiste Chandonne a mészáros.
O az, aki saját szorrel benott testén fodrászkodik.
  - Igen, egy mészáros és egy fodrász - erosíti meg
Chandonne.
  - Találkozott  egyszer  is  a családjával, Chan-
donne-ékkal, mialatt ezzel  a másik házaspárral élt
a börtön közelében?
  - Idorol idore megjelentem a házuknál. Mindig
sötétedés után, nehogy meglássanak az emberek.
  - Nehogy meglássák az emberek?  Miért nem
akarta, hogy meglássák az emberek?
  - Már mondtam. -Vakon lepöccenti a pernyét. -
A családom nem akarta, hogy az emberek megtud-
ják, hogy a fiuk vagyok. Beindult volna a pletykál-
kodás. Az apám igen-igen ismert ember. Úgyhogy
nem is igazán hibáztatom. Mindig késo éjjel men-
tem, amikor sötét volt, a Szent Lajos-sziget utcái ki-
haltak, és néha pénzt meg egyebeket kaptam tolük.
  - A házba beengedték? - Berger mindenáron sze-
retné a családi palotán  belülre helyezni Chan-
donne-t, hogy a hatóságoknak elfogadható okuk le-
gyen a házkutatáshoz. Chandonne pontosan tudja,
miért akarja Berger a Chandonne család hihetetlen,
Szent Lajos-szigeti hotel particulier-jébe helyezni ot,
abba a házba, melyet a tulajdon két szememmel lát-
tam, amikor nemrégiben Párizsban voltam. Az én
életemben ebbol nem lesz házkutatási parancs.
  - Igen. De nem maradtam sokáig, és nem volt
bejárásom az összes helyiségbe - közli Bergerrel
Chandonne nagy nyugodtan cigarettázva. -A csalá-
dom házában sok helyiség van, ahol még sosem jár-
tam. Engem csak a konyhába és a személyzet szál-
láshelyére engedtek be, éppen csak az ajtón belülre.
Tudják, többnyire önellátó vagyok.
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  - Uram, mikor látogatta meg legutóbb a családja
otthonát?
  - Hát nem mostanában volt. Legalább két évvel
ezelott. Nem igazán emlékszem.
  - Nem emlékszik? Ha nem tudja, csak mondja
azt, hogy nem tudja. Nem várom el, hogy találgas-
son.
  - Nem tudom. De nem mostanában volt, az biz-
tos.
  Berger meglendíti  a távirányítót, a kép kimered. -
Nyilván maga is látja, mire utazik a pasas - mondja
nekem. - Eloször  információt ad ki, amit képtele-
nek vagyunk ellenorizni. Rég halott emberek. Kész-
pénzfizetés egy hotelben, ahol hamis néven jelent-
kezett be, ami viszont nem jut az eszébe. Most pe-
dig nincs alap a család otthonának átkutatásához,
mert, ahogy mondja, sohasem lakott ott, és jófor-
mán alig járt a házban. Mostanában meg végképp
nem. Nincs elfogadható friss indok.
  - A francba is! Nincs elfogadható ok és pont - te-
szi hozzá Marino. - Hacsak nem találunk egy szem-
tanút, aki látta ki-be szambázni  a család otthoná-
ban.

12.

Berger továbbengedi a felvételt. Éppen azt kérdezi
Chandonne-tól: - Áll-e vagy állt-e valaha is alkal-
mazásban?
  - Alkalmi munkából élek - mondja Chandonne
szelíden. - Amit találok.
  - Mégis megengedhette magának, hogy egy szép
szállodában vegyen ki szobát és egy drága New
York-i étteremben vacsorázzon? És  egy palack mi-
noségi olasz bort  rendeljen. Honnan volt pénze
minderre, uram?
  Chandonne hezitál. Ásít, elénk tárja groteszk fog-
sora meghökkento látképét. A fogak kicsik és hegye-
sek, távol ülnek egymástól és szürkék. - Elnézést.
Nagyon fáradt vagyok. Alig van bennem ero. - Új-
fent megérinti szemén a kötést.
  Berger erre emlékezetébe idézi, hogy önszántából
vállalkozott a kihallgatásra.  Senki sem kényszeríti.
Berger felajánlja, hogy fejezzék be, de Chandonne
azt mondja, kicsit még folytatja, meglehet, néhány
percig csak. - Amikor nem találok munkát, az utcán
élek - közli Bergerrel. - Néha kéregetek, de minden
munkát elvállalok, amit el tudok végezni. Mosoga-
tás, utcaseprés. Egyszer még moto-crottes-t is vezet-
tem.
  - És az micsoda?
  - Trottin'net. Egy ilyen zöld motorkerékpár, ami-
vel a párizsi járdákat takarítják, tudja, felszippantják
a kutyapiszkot.
  - Önnek van jogosítványa?
  - Nincs.
  - Akkor hogyan vezette ezt a trottin 'net-t?
  - Százhuszonöt köbcenti alatt nem kell jogosít-
vány, és a moto-crottes valószínuleg csak olyan húsz
kilométer per óra körül megy.
  Egyetlen szó nem igaz az egészbol. Chandonne
már megint gúnyt uz belolünk. Marino fészkelodik
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a széken a tárgyalómban. - Mindenre van válasza a
mocsadéknak, mi?
  - Más úton-módon is jutott pénzhez? - kérdezi
Berger Chandonne-tól.
  - Hát, idonként noktol.
  - És hogyan jut pénzhez noktol?
  - Ha adnak. Beismerem, a nok a gyengém. Imá-
dom a noket - ahogy kinéznek, az illatukat, a borük
tapintását, az ízüket. - Mindezt gyengéden mondja,
o, aki brutálisan bántalmazza és meggyilkolja a no-
ket, majd beléjük mélyeszti fogait. Tökéletes ártat-
lanságot színlel. Most hajtogatni kezdi ujjait az asz-
talon, mintha elgémberedtek volna, lassan ki-be jár-
nak az ujjai, szorszálak csillognak.
  - Szereti az ízüket? - Berger agresszívebbre fogja.
- Ezért harapja meg oket?
  - Nem harapom meg oket.
  - Susan Plesst sem harapta meg?
  - Nem.
  - Uram, Susan Pless  testét elborították a hara-
pásnyomok.
  - Azt nem én csináltam. Ok voltak. Követnek en-
gem, és ok azok, akik gyilkolnak. Megölik a szerel-
meimet.
  - Ok?
  - Mondtam  magának. A  kormány ügynökei.
FBI, Interpol. így akarnak hozzáférni a családom-
hoz.
  - Ha a családja olyan gondosan rejtegette önt a
világ elol, honnan tudják mégis ezek az emberek -
az FBI, az Interpol és  a többi -, hogy ön Chan-
donne?
  - Nyilván láttak alkalmanként kijönni a házból,
követtek engem. Vagy esetleg valaki elmondta ne-
kik.
  - És azt mondja, legalább két éve, hogy utoljára a
családja otthonában járt? - Berger megint próbál-
kozik.
  - Legalább.
  - Mit gondol, mióta követik?
  - Évek óta. Lehet, hogy öt éve is megvan. Nehéz
megmondani. Nagyon ravaszak.
  - És hogyan  segíthetne ön abban, hogy ezek az
emberek, idézem, hozzáférjenek a családjához? - kér-
dezi Berger.
  - Ha sikerül  szörnyuséges gyilkosként beállíta-
niuk engem, akkor a rendorség esetleg bejuthat a
családom otthonába. Nem találnának semmit. A csa-
ládom ártatlan. Ez az egész csak politika. Az apám
igen befolyásos politikailag. Ezen túlmenoen nem
tudom. Én csak annyit tehetek, hogy elmondom,
hogy mi történik velem, az életemmel, és hogy ez az
egész egy nagy összeesküvés, hogy idecsábítsanak
ebbe az országba, és letartóztassanak és kivégezze-
nek. Mert maguk, amerikaiak akkor is megölik az
embert, ha ártatlan. Ez köztudott. - Állításai látha-
tóan kimerítik, mintha unná, hogy ilyesmit kell fej-
tegetnie.
  - Uram, hol tanult meg angolul? - kérdezi ekkor
Berger.
  - Úton-útfélen. Plusz fiatalabb koromban apám
könyveket adott nekem, amikor megjelentem a há-
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zuknál. Sok könyvet olvastam.
  - Angolul?
  - Igen. Nagyon jól meg akartam tanulni angolul.
Az apám több nyelven beszél,  mert nemzetközi
szállítmányozással foglalkozik, és  sok külföldi or-
szággal van dolga.
  - Beleértve ezt az országot is? Az Egyesült Álla-
mokat?
  - Igen.
  Ismét Talley karja jelenik meg a képkivágásban,
letesz egy újabb Pepsit. Chandonne mohón ajka kö-
zé kapja a szívószálat, és hangos szürcsölésbe kezd.
  - Miféle könyveket olvasott? - folytatja Berger.
  - Egy halom történelmi témájút és másokat is,
hogy  képezzem magam, mert tudja, engem senki
sem tanított. Soha nem jártam iskolába.
  - Most hol vannak ezek a könyvek?
  - Ó, nem is tudom. Eltuntek. Merthogy idonként
hajléktalanná válok, illetve sokat változtatom a he-
lyemet. Állandóan mozgásban vagyok, menekülök
ezek elol az emberek elol, akik a sarkamban vannak.
  - Ismer más nyelveket is a francián és az angolon
kívül? - kérdezi Berger.
  - Az olaszt. És pár szót németül. - Halkan böf-
fent.
  - És ezeket is egyedül sajátította el?
  - Párizsban sokféle külföldi újságot szoktam ta-
lálni,  és így is ragadt rám egy kevés. Tudja, idonként
újságpapírral  ágyazok  meg  magamnak. Amikor
nincs hol aludnom.
  - Meg kell a szívnek szakadni. - Marino képtelen
türtoztetni magát, miközben Berger ezt mondja
Chandonne-nak a felvételen: - Térjünk vissza Su-
sanhoz, illetve a két évvel ezelott, december ötödi-
kén New Yorkban bekövetkezett halálára. Meséljen
nekem  arról  az estérol,  amikor állítása  szerint
megismerkedtek a Lumiben. Mi történt pontosan?
  Chandonne  felsóhajt, mintha percrol percre fá-
radtabb volna. Állandóan a kötést tapogatja a sze-
mén,  és észreveszem, hogy remeg a keze.  - Ennem
kell valamit - szólal meg. - Szédülök, nagyon gyen-
gének érzem magam.
  Berger fölemeli a távirányítót, a kép elmosódottan
kimered. - Nagyjából egyórás szünetet tartottunk -
közli velem. - Elég hosszút ahhoz, hogy egyen vala-
mit, és kipihenje magát.
  - Hétszentség, hogy az ürge nagyon ismeri a rend-
szert - mondja nekem Marino, mintha magamtól
nem jöttem volna rá. - Amit meg errol a házaspár-
ról összehordott, akik felnevelték, az egy az egyben
rizsa. Csak a maffiózó családját védi.
  Berger így szól hozzám: - Nem tudom, ismeri-e a
Lumi nevu éttermet?
  - így kapásból nem ugrik be - felelem.
  - Nos, ez is érdekes. Amikor két évvel ezelott nyo-
mozni kezdtünk a Susan Pless-ügyben, rögtön tud-
tuk, hogy a Lumiben vacsorázott a meggyilkolása
estéjén, mivel a pincér, aki felszolgált neki, abban a
percben telefonált a rendorségnek, amint meghal-
lotta a hírt. Az orvos szakérto nyomokban meg is
találta az ételt Susan gyomrában, ami arra utalt,
hogy az áldozat a halála elott legfeljebb néhány órá-
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val evett.
  - Susan egyedül ment vacsorázni? - tudakolom.
  - Egyedül ment be, és ott csatlakozott hozzá egy
férfi, aki szintén egyedül érkezett, csak  éppen egyál-
talán nem volt torzszülött. A személyleírás szerint
magas, széles vállú, jól  öltözött, jó megjelenésu.
Egyértelmuen olyasvalaki, akinél a pénz nem gond,
legalábbis ezt a benyomást keltette.
  - Tudjuk, mit rendelt? - kérdezem.
  Berger a hajába túr. Eloször látom  bizonytalan-
nak. Sot a riadt szó ötlik föl bennem. - Készpénzzel
fizetett, de a pincér emlékezett rá, hogy mit szolgált
fel Susannak és a társaságában lévo férfinak. A pa-
sas polentát rendelt gombával és egy palack Baroló-
val, pontosan, ahogy Chandonne leírta a felvételen.
Susan grillezett zöldséges, olívaolajos antipastót
evett báránysülttel, ami mellesleg egybevág a gyo-
mortartalmával.
  - Jézusom - hüledezik Marino. Ez a rész látha-
tóan számára is új. - Ez meg hogy a rossebbe lehet-
séges? Hollywoodi maszkmester kéne hozzá, hogy
abból a rusnya szorgombócból szívtiprót csinálja-
nak.
  - Feltéve, hogy o volt egyáltalán - szólalok meg. -
Nem lehet, hogy Thomas volt az, a testvére? Jean-
Baptiste  pedig követte ot? - Magamat is sikerül
meglepnem. Nevén neveztem a szörnyeteget.
  - Nagyon logikus felvetés - mondja Berger. - De
más probléma is van a történettel. Susan házának a
portása emlékszik rá, hogy Susan egy olyasfajta fér-
fival tért haza, akire illik a Lumiben adott személy-
leírás. Ez olyan este kilenc óra körül volt. A portás
másnap reggel hétig szolgálatban volt, úgyhogy ak-
kor is ott volt, amikor a férfi hajnali fél négy körül
távozott. Susan ilyentájt általában már a munkahe-
lyére tartott. Négyre, fél ötre kellett beérnie a tévé-
stúdióba, mert ötkor kezdodik az adás. Reggel hét
körül találtak rá a holttestére, és az orvos szakérto
szerint ekkor már órák óta halott volt. Az elso szá-
mú gyanúsított mindig az ismeretlen férfi volt, aki-
vel az étteremben találkozott. Sot magam nem is
igazán látom, hogyan lehetett volna más, mint ez
a pasas. Megöli a not. Elidozik, amíg megcsonkítja
a holttestet. Fél négykor távozik, és soha többé
semmi nyoma. És ha nem bunös, miért nem jelent-
kezett a  rendorségen,  amikor hallott  a gyilkosság-
ról? Isten a tudója, a csapból is ez folyt.
  Különös érzéssel nyugtázom,  hogy hallottam az
ügyrol annak idején.  Homályosan emlékszem is a
részletekre,  melyekbol szenzációhajhász története-
ket hoztak  össze. Zsibbasztó belegondolni, hogy
amikor két évvel ezelott hallottam Susan Plessrol,
nem is sejtettem, hogy végül magam is részese le-
szek az ügynek, pláne ilyen formában.
  - Kivéve, ha nem helybeli vagy még  csak nem is
amerikai - veti fel Marino.
  Berger kifordítja a tenyerét, vállat von. Próbálom
összegezni a  bizonyítékokat, amiket elém tárt, és
nem kapok olyan választ, aminek kicsit is értelme
volna. - Ha Susan este hét és kilenc között evett, es-
te tizenegyre gyakorlatilag meg kellett volna emész-
tenie az ételt - mutatok rá. - Feltételezve, hogy az
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orvos szakérto helyesen becsülte meg a halál bekö-
vetkeztének idejét, és Susan néhány órával azelott
halt meg, hogy a  holttestére rábukkantak, hajnali
egykor-kettokor, mondjuk, az  ételnek ekkorra ki
kellett volna ürülnie a gyomrából.
  - A stressz a magyarázat. Halálra volt rémülve, és
ettol valószínuleg lelassult az emésztése - mondja
Berger.
  - Ez akkor van így, ha egy idegen rejtozik a szek-
rényemben, és kiugrik, amikor hazaérek. Susan vi-
szont a tanúk szerint eléggé komfortosan érezte ma-
gát ennek az embernek a társaságában,  hogy felhív-
ja magához a  lakásába - vélekedem. -  És a férfi is
eléggé fesztelen volt, hogy ne érdekelje, hogy a por-
tás látja bejönni és aztán jóval késobb távozni. Mi a
helyzet a hüvelykenetmintával?
  - Kimutattuk ondó jelenlétét.
  - Ezt a pasast - Chandonne-ra mutatok - nem
foglalkoztatja a vaginális behatolás, és arra sincs bi-
zonyíték, hogy ejakulálna - emlékeztetem Bergert. -
Nem volt a párizsi gyilkosságoknál sem, az itteniek-
nél meg végképp  nem. Az  összes áldozaton rajta
volt a ruha derékon alul. Sérülés sincs  rajtuk deré-
kon alul. Úgy tunik, a pasas abszolút nem foglalko-
zik velük derékon alul, a lábukat leszámítva. Azt hit-
tem, hogy Susan Plessen is rajta volt a ruha derékon
alul.
  - Igen, pizsamanadrágot viselt. Viszont magfolya-
dékot találtunk a hüvelyében, ami nemi aktust való-
színusít, akár beleegyezésen nyugvót is, legalábbis
eleinte. Utána már nyilván nem, látta, miket muvelt
vele - feleli Berger. - A magfolyadékból nyert DNS
megegyezik Chandonne-éval. Aztán ott voltak azok
a fura, hosszú szorszálak, amik teljesen úgy néznek
ki, mint az övéi. - A tévé felé biccent. - Maguk pe-
dig elvégezték a tesztet Thomason, a bátyján, igaz?
És  a DNS-e nem egyezik meg Jean-Baptiste-éval,
úgyhogy a jelek szerint nem Thomastól  származott
a magfolyadék.
  - A DNS-térképek nagyon hasonlóak, de nem
egyformák - hagyom helyben. - Nem is lehetnek,
hacsak nem egypetéju iker a két testvér, mint ahogy
egyértelmuen nem azok.
  - Ezt meg honnan tudja ilyen biztosan? - húzza
el a száját Marino.
  - Ha  Thomas és Jean-Baptiste egypetéju  ikrek
volnának - magyarázom -, mindketten  hipertri-
chózissal jöttek volna a világra. Nem csak egyikük.
  - Szóval maga hogyan magyarázná meg? - kérde-
zi tolem Berger. - A genetikai örökítoanyag az ösz-
szes esetben megegyezik, a tettes személyleírása még-
is mintha arra utalna, hogy a gyilkosságokat külön-
bözo személyek követték el.
  - Amennyiben a Susan Pless  esetében fellelt
DNS megegyezik Jean-Baptiste Chandonne DNS-
ével, nem tudok más magyarázatot adni, mint hogy
nem a hajnali fél négykor távozó férfi gyilkolta meg
Susant - felelem. - Susant Chandonne ölte meg.
A férfi viszont, akit Susannal láttak, nem Chan-
donne.
  - Szóval lehet, hogy a Farkasember mégis be-
játssza nekik idonként - teszi hozzá Marino. - Vagy
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legalábbis bepróbálkozik, csak  nem  tudunk róla,
mert általában nem marad utána rittyó.
  - És azután? - vonja kérdore Berger Marinót. -
Visszahúzza rájuk a nadrágot? Az aktus után felöl-
tözteti oket derékon alul?
  - Hé, nem mintha a pofa, akirol beszélünk, nor-
mális ember módjára csinálná a dolgait. Igaz is,
majdnem elfelejtettem szólni magának. - Marino
rám néz. - Az egyik ápolóno megkukkolta  Chan-
donne micsodáját. Vágatlan változat. - Marino-féle
szakzsargon a körülmetéletlen péniszre. -  És ki-
sebb, mint egy szottyadt virsli. - Hüvelyk- és muta-
tóujjával két-három centiméteres távolságot mutat.
- Naná, hogy állandóan szar kedve van csonkám-
nak.

13.

  A távirányító egyetlen  kattintásával visszatérek  az
  egyetemi klinika igazságügyi részlegének salakbe-
  ton kihallgatóhelyiségébe. Visszatérek Jean-Baptiste
  Chandonne-hoz, aki azt akarja  velünk elhitetni,
  hogy valami módon képes egyedülálló rútságából
  elegáns, jó  megjelenésu férfivá átalakulni, amikor
  olyan kedve támad, hogy étterembe megy, és fel-
  szed egy not. Képtelenség. A felsotestét borító sely-
  mes,  örvénylo  szorzet kitölti a képernyot, ahogy
  visszasegítik a székébe,  és amikor a feje bekerül a
  képbe, meghökkenten fedezem fel, hogy kötéseit el-
  távolították, a szemét most sötét színu muanyag
  Solar Shield napszemüveg takarja3 körben a kimar-
 jult bor haragos rózsaszínu. Szemöldöke hosszú és
 összenott, mintha egy prémcsíkot ragasztottak vol-
 na a szeme fölé. Ugyanez a pelyhes fakó szorzet fe-
 di homlokát és halántékát.
   Berger és én a tárgyalómban ülünk.  Fél nyolc
 sincs még, és Marino két okból pártolt el tolünk:
 egyrészt rácsipogtak, hogy valószínusítheto a Mosby
 Court-i holttest személyazonossága, másrészt Ber-
ger közölte vele, hogy nem muszáj visszajönnie, úgy-
is szeretne kis idore  négyszemközt  maradni velem.
Plusz azt hiszem, egyszeruen csak rosszul volt Ma-
rinótól, nem mintha hibáztatnám ezért. Marino bo-
séges jelét adta, hogy rossz szemmel nézi azt, aho-
gyan Berger kihallgatta Chandonne-t,  sot eleve azt
is, hogy kihallgatta egyáltalán. Ez részben - nem is,
teljes egészében - féltékenység. Nincs az a nyomo-
 zó, aki ne akarna  kihallgatni egy ilyen visszaeso,
 szörnyszülött gyilkost. A szörnyeteg viszont a szép-
 séget választotta, és Marino most fortyog.
  Hallgatom, ahogy Berger a kamera elott emlékez-
 teti Chandonne-t, hogy megértette a jogait, és be-
 leegyezett a kihallgatás folytatásába, és egyre hatá-
 rozottabban  hatalmába kerít egy bizonyos valóság.
 Kicsiny kis lény vagyok egy ördögi háló fogságában,
 melynek szálai mintha hosszúsági és szélességi kö-
 rökként hálóznák be  a földgolyót. Chandonne kí-
 sérlete, hogy meggyilkoljon,  semmiség ahhoz ké-
 pest, amit a férfi összességében képvisel. Szórakozás
 voltam a számára. Ha úgy okoskodik, hogy most
 éppen a vele készített felvételt nézem, szórakozás
 vagyok még  mindig.  Semmi  több. Eszembe jut,
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 hogy  ha sikerrel  szétmarcangolt volna, máris egy
 újabb valakire összpontosítana, én pedig nem len-
 nék több egy rövid véres pillanatnál, egy múltbeli
 erotikus álomnál  gyulöletes, pokolfenéki életében.
  - És a nyomozó  hozott  magának enni  és inni,
 nem igaz, uram? - kérdezi  Berger Chandonne-tól.
  - De igen.
  - Pontosan mit is?
  - Egy hamburgert és egy Pepsit.
  - És hasábburgonyát?
  - Mais oui. Hasábburgonyát is.
  - Vagyis  mindent kapott, amire  szüksége van,
igaz? - kérdezi Berger.
  - Igen.
  - A kórházi személyzet  pedig eltávolította a köté-
seit, és kapott egy különleges szemüveget. Jól érzi
magát?
  - Minimális fájdalmaim vannak.
  - Kapott fájdalomcsillapítót?
  - Igen.
  - Tylenolt,  jól mondom?
  - Igen, azt hiszem. Két  tablettát.
   - És semmi többet. Semmit, ami megzavarhatná
 a gondolkodását.
   - Nem, semmit. - A fekete szemüveg Bergerre
 szegezodik.
   - És senki  nem kényszeríti önt, hogy beszélges-
 sen velem, senki nem kecsegtette bármilyen ígéret-
 tel, így van? - Bergernek megmozdul a válla, ahogy
 lapoz, feltételezem, a jegyzettömbjében.
   - Senki.
   - Uram, tettem  én bármilyen fenyegetést vagy
 ígéretet, hogy ezzel rábírjam a velem való beszélge-
 tésre?
   Ez így megy tovább és tovább, Berger sorra kipi-
 pálja a teendoi listáját. így gondoskodik arról, hogy
 Chandonne leendo jogi képviseloinek esélye se le-
 gyen azt mondani, hogy védencüket kihasználták,
 megfélemlítették, kényszerítették vagy bármi más
 módon szabálytalan elbánásban részesítették. Chan-
 donne egyenesen ül a székén, összefont karjai kusza
 szorgubancot  képeznek, mely szétterül  az asztal
 lapja fölött, és piszkos kukoricahajként, visszataszí-
 tó csimbókokban lóg ki a rövid ujjú kórházi ingbol.
 Semmi nem klappol abból, ahogyan össze van rakva
 anatómiailag.  Régi  másodosztályú filmekre emlé-
 keztet, melyekben idétlen fiúk eltemetik egymást a
 homokban, és szemeket festenek a homlokukra, és
 olyan a szakálluk, mint a hajas fejbor, vagy a tarkó-
 jukon viselik a napszemüveget, vagy cipojükbe tér-
 delve törpének adják ki magukat - akik karikatúra-
 szeru torzszülötteket csinálnak magukból, mert azt
 hiszik, hogy ez mókás. Chandonne-ban nincs sem-
 mi mókás. Még csak szánalmasnak sem találom.
 Sztoikus  nyugalmam felszíne alatt hatalmas cápa-
 ként köröz a düh.
 - Térjünk vissza az estéhez, amikor Susan Pless-
szel megismerkedett - mondja Berger a felvételen
Chandonne-nak. - A Lumiben. A Hetvenedik és a
Lexington sarkán ugyebár?
  - Igen, igen.
  - Ön azt mondta, hogy együtt vacsoráztak, az-
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után ön megkérdezte Susant, inna-e egy pezsgot
önnel valahol. Uram, tisztában van  azzal, hogy an-
nak a férfinak a személyleírása, aki aznap este meg-
ismerkedett és együtt vacsorázott Susannal, a legke-
vésbé sem illik önre?
  - Nem áll módomban tudni.
  - De annak  csak tudatában  van, hogy  súlyos
egészségügyi problémája miatt egészen máshogy néz
ki, mint a többi ember, következésképpen nehezen
elképzelheto, hogy összekeverjék olyasvalakivel, aki-
nek  nincs ilyen problémája. Hipertrichózis.  Ugye
abban szenved?
  Elkapom arcizmának alig észlelheto apró rándu-
lását, ahogy  hunyorít a  sötét szemüveg mögött.
Berger  eleven idegre tapintott.  Chandonne  arcán
megfeszülnek az izmok. Újra hajtogatni kezdi az uj-
jait.
  - Ez a neve a betegségének? Vagy tudja egyálta-
lán, hogy mi a neve? - mondja neki  Berger.
  - Tudom, minek hívják - feleli Chandonne fesze-
sebb hangon.
  - És egész életében együtt élt vele?
  Chandonne csak néz rá.
  - Kérem, válaszoljon a kérdésre, uram.
  - Természetesen. Ostoba kérdés  volt. Mégis mit
gondol? Elkaptam, mint a náthát?
  - Arra akarok kilyukadni, hogy nem úgy néz ki,
mint a többi ember, ennélfogva nehezemre esik el-
képzelni, hogy összetéveszthetik egy arcszorzet nél-
küli férfival, akit a szemtanúk a jóvágású és kelle-
mes megjelenésu jelzokkel írtak le.  - Berger elhall-
gat. Szándékosan piszkálódik. Ki akarja hozni Chan-
donne-t a béketurésbol. - Egy drága öltönyt viselo,
 ápolt férfival. - Megint csend. - Nem épp az imént
 mesélte, hogy gyakorlatilag úgy él, mint valami haj-
 léktalan? Hogyan lehetett volna ön az a férfi a Lu-
 miben, uram?
  - Fekete öltönyt viseltem, inget és  nyakkendot. -
 Gyulölet. Chandonne valódi természete  távoli, hi-
 deg csillagként ragyog át sötét színlelése köpönye-
 gén. Arra számítok, hogy bármelyik pillanatban át-
 veti magát az asztalon,  és  összeroppantja Berger
 nyakát, vagy a falhoz csapja a fejét, mielott Marino
 vagy bárki más megfékezhetné. Szinte a lélegzést is
 abbahagyom. Aztán  emlékeztetem  magam  arra,
 hogy Berger ép és egészséges, itt ül velem az asztal-
 nál a tárgyalómban. Csütörtök este van.  Négy óra
 híján pontosan öt nap telt el  azóta, hogy Chan-
 donne benyomakodott a házamba, és megpróbált
 agyonverni egy fejtokalapáccsal.
  - Vannak periódusaim, amikor az állapotom nem
 olyan rossz, mint most. - Chandonne rendezte so-
 rait. Most megint udvarias. - Az idegfeszültségtol
 jobban  kijön. Az utóbbi idoben  rengeteg idegfe-
 szültségben volt részem. Omiattuk.
  - És kik azok az ok?
  - Az amerikai ügynökök, akik belekevertek ebbe
 az egészbe. Amikor rájöttem, mi történik, hogy gyil-
 kosként  akarnak beállítani, földönfutóvá lettem.
 Egészségi állapotom annyira megromlott, mint még
 soha, és minél rosszabbul lettem, annál inkább rej-
 toznöm kellett. Nem mindig így néztem ki. - Sötét
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 szemüvege elnéz a kamera mellett, ahogy Bergerre
 függeszti tekintetét. - Amikor Susannal megismer-
 kedtem, teljesen másmilyen voltam. Tudtam borot-
válkozni. Alkalmi munkákat vállalhattam, boldogul-
tam, még jól is néztem ki. Idonként a  bátyám is se-
gített ruhákkal meg pénzzel.
  Berger megállítja a szalagot, és így szól hozzám: -
Elképzelheto, hogy igaz, amit az idegfeszültségrol
mond?
  - A stressztol általában minden csak rosszabb -
felelem. - De ez az ember soha nem nézett ki jól.
Mondhat, amit akar.
  - Most Thomasról beszél - folytatja Berger hang-
ja a felvételen. -  Thomas adott önnek  ruhákat,
pénzt és esetleg más dolgokat is?
  - Igen.
  - Azt mondja, fekete öltönyt viselt a Lumiben az-
nap este. Azt az öltönyt is Thomas adta önnek?
  - Igen. Thomas szerette a jó ruhákat. Nagyjából
egyezett a méretünk.
  - Szóval megvacsorázott Susannal. És azután?
Mi történt, amikor befejezték az étkezést? A számlát
ön egyenlítette ki?
  - Persze. Úriember vagyok.
  - Mennyi volt a számlán?
  - Kettoszázhuszonegy dollár, borravaló nélkül.
  Berger  a  tévéképernyore  merevült  tekintettel
megerosíti a Chandonne által mondottakat. - Pon-
tosan ennyi állt a számlán. A férfi készpénzben fize-
tett, és két húszdollárost hagyott az asztalon.
  Rákérdezek Bergernél, mennyire verték nagydob-
ra az étteremmel, a számlával, a borravalóval kap-
csolatos részleteket. - Bekerült ebbol bármi a hírek-
be? - kérdezem.
  - Nem. Úgyhogy ha nem o volt, honnan a fené-
bol tudta, mennyi állt azon a rohadt számlán? -
Hangjába csalódottság szüremlik.
  A felvételen épp a  borravalóról  kérdezi Chan-
donne-t, aki azt  állítja, negyven dollárt hagyott. -
Két húszdollárost, úgy hiszem - mondja.
  - És azután? Távoztak az étterembol?
  - Úgy döntöttünk, hogy megiszunk valamit Su-
san lakásán - mondja Chandonne.

14.

 Chandonne ezen a ponton aprólékos, részletezo stí-
 lusra vált. Azt állítja, hogy Susan Pless és o együtt
 távoztak az étterembol. Nagyon hideg volt, mégis
 úgy döntöttek, hogy gyalog mennek, mert Susan la-
 kása mindössze pár sarokra volt az étteremtol. Chan-
 donne érzékeny, már-már poétikus részletességgel
 írja le a holdat és a felhoket. Az eget hatalmas ké-
 kesfehér krétavonások  csíkozták, a teliholdat rész-
 ben felhok takarták. A  telihold mindig szexuális iz-
 galmat váltott ki benne, mondja, mert terhes pocak,
 noi fenék, mell jut róla eszébe. A magas lakóházak
 között fel-feltámadt a szél, és Chandonne levette a
 sálját és  Susan köré  tekerte, hogy meg ne fázzon.
 Azt állítja,  hogy  hosszú, sötét színu kasmírkabátot
 viselt, és eszembe jut, mit mondott Ruth Stvan dok-
 torno, Franciaország vezeto igazságügyi orvos szak-
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 értoje, hogyan találkozott az általunk Chandonne-
 nak vélt férfival.
  Két hete  sincs, hogy  Stvan doktornonél jártam a
párizsi Institut Medico-Légalban, mert az Interpol
megkért, tekinteném át vele a párizsi eseteket. Be-
szélgetésünk  során a doktorno beszámolt arról az
estérol, amikor egy férfi jelent meg a küszöbén, és
autóbalesetre hivatkozva megkérdezte, használhat-
ná-e a telefont. A doktorno szerint a férfi hosszú, sö-
tét kabátot  viselt, és egyértelmuen úriember látsza-
tát keltette. Csakhogy Stvan doktorno valami mást
is mondott, amikor nála jártam. Emlékezete szerint
a férfinak különös, orrfacsaró testszaga volt. Ázott-
kutya-szagot árasztott magából. Stvannak kifejezet-
ten kényelmetlen érzése támadt. Ördögi gonoszsá-
got érzékelt. Ettol függetlenül simán beengedte vol-
na a férfit, vagy ami még valószínubb, a férfi benyo-
makodott volna az ajtón, ha nincs egy csodaszámba
meno véletlen.
  Stvan doktorno férje szakács  a Le Döme nevu hí-
res párizsi étteremben. Aznap este történetesen be-
tegen feküdt otthon, és kikiáltott bentrol, azt tuda-
kolván, hogy ki van az ajtónál.  A sötét kabátos ide-
gen erre kereket oldott. Stvan doktornohöz másnap
egy levelet juttattak el. A levelet nyomtatott nagybe-
tukkel írták egy véres, barna papírfecnire, az aláírás:
Le Loup-Garou. A mai napig nem tisztáztam ma-
gamban, miért nem voltam hajlandó levonni az egy-
értelmu  következtetést. Stvan doktorno boncolta
Chandonne francia áldozatait,  azután célponttá lett
maga is.  Én boncoltam Chandonne amerikai áldo-
zatait, mégsem  tettem komolyabb óvintézkedése-
ket, hogy célponttá ne válhassak. Vonakodásom mö-
gött egy  közkeletu téveszme rejlik, nevezetesen: Az
ember hajlamos azt hinni, hogy rossz dolgok csak
másokkal történhetnek.
  - Le tudná írni a portás külsejét? - kérdezi Ber-
ger Chandonne-tól a felvételen.
  - Vékony bajusz. Egyenruha - mondja Chan-
donne. - Susan Jüannak szólította.
  - Egy  pillanat - szólalok meg.
  Berger újfent megállítja a szalagot.
  - Volt testszaga? - kérdezem. - Amikor ma reggel
ült vele abban a helyiségben. - A televízióra muta-
tok. - Amikor kihallgatta, volt neki...
  - Viccel? - szakít félbe Berger. - Buzlött, mint va-
lami koszos kutya. A nedves szor és  az áporodott
testszag  különös elegyét árasztotta magából. Majd'
kifordult a gyomrom. A jelek szerint a kórházban el-
felejtették megfürdetni.
   Téves elképzelés,  hogy a kórházban mindenkit
  automatikusan megfürdetnek. Általában csak a sé-
  rülések környékét tisztítják meg, kivéve, ha az illetot
  hosszú távon a kórházban ápolják. - Amikor két év-
  vel ezelott nyomoztak Susan meggyilkolásának ügyé-
  ben, említett bárki a Lumiben testszagot? Hogy a
  férfi, akivel Susan volt, buzlött? - kérdezem.
   - Nem - feleli Berger. - Semmi ilyesmi nem volt.
  Ismétlem: egyszeruen nem értem, hogyan lehetett
  Chandonne az a valaki. De hallgassa csak. Jön még
  cifrább is.
   A következo tíz percben nézem, ahogy a Pepsit
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 kortyolgató, dohányzó Chandonne eloadja hihetet-
 len beszámolóját a  Susan Pless lakásán tett állítóla-
 gos látogatásáról. Elképeszto részletességgel leírja a
 no lakását, a keményfa padlóra terített szonyegektol
 a virágmintás huzatú bútorokon át a Tiffany-után-
 zat lámpákig. Azt mondja, nem volt odáig Susan íz-
 lésétol, és hogy a lakásban egy halom meglehetosen
 érdektelen kiállítási plakát, tengerparti látképeket
 meg lovakat ábrázoló reprodukció volt.  Susan sze-
 rette a lovakat, mondja. Elmesélte neki,  hogy lovak
 közt nott fel, és hogy szörnyen hiányoznak neki.
 Berger  megkocogtatja az asztalt  a  tárgyalómban,
 valahányszor visszaigazolja, amit a férfi mond. Igen,
 a leírás, melyet Chandonne adott Susan lakásának
 berendezésérol, valóban arra enged következtetni,
 hogy valamikor járt a lakásban. Igen, Susan valóban
 lovak közt nott fel. Igen, igen, mindenre.
  - Jézus. - A  fejemet csóválom,  a félelem kígyó-
 ként tekereg a bensomben. Félelemmel tölt el, aho-
vá ez az egész tart. Nem vagyok hajlandó rágondol-
ni. Csakhogy egy részem nem is tud nem erre gon-
dolni. Chandonne azt fogja mondani, hogy meghív-
tam a házamba.
  - És ekkor hány óra van? - kérdezi Berger a felvé-
telen. - Ön azt mondta, Susan kinyitott egy üveg fe-
hérbort. Hány óra volt, amikor ezt csinálta?
  - Talán tíz-tizenegy. Nem emlékszem. Nem volt
valami jó bor.
  - Mennyit ivott ön eddigre?
  - Ó, talán fél üveggel az étteremben. Abból, amit
Susan töltött késobb, nem sokat ittam. Olcsó kali-
forniai bor volt.
  - Vagyis nem volt részeg.
  - Sosem vagyok részeg.
  - Világosan tudott gondolkodni.
  - Természetesen.
  - Mit gondol, Susan részeg volt?
  - Legfeljebb csak becsiccsentett. Inkább boldog-
nak mondanám, boldog volt. Úgyhogy ültünk a ka-
napén a nappalijában. Nagyon szép délnyugati kilá-
tás esett a lakásból. A nappaliból látni lehetett az
Essex Hotel piros tábláját a parknál.
  - Mind igaz - mondja Berger nekem, és megint
az asztalra koppint. - Susannak nulla-tizenegy volt
a véralkoholszintje. Szalonspicces lehetett. -  Rész-
leteket közöl Susan boncolási eredményeibol.
  - És mi történt azután? - kérdezi Chandonne-
tól.
  - Fogjuk egymás kezét. Susan a számba dugja az
ujjait, egyiket a másik után, nagyon izgató. Csóko-
lózni kezdtünk.
  - Tudja, hogy ekkor mennyi volt az ido?
  - Nem volt rá okom, hogy az órámra nézzek.
  - Ön  viselt órát?
  - Igen.
  - Megvan még az az óra?
  - Nincs. Az egész életem rosszabbra fordult miat-
tuk. -A  „miattuk" szót úgy köpi maga elé.Valahány-
szor kimondja, nyál permetez a levegobe, a gyulölet
valódinak tunik. - Elfogyott a pénzem. Úgy egy év-
vel ezelott zálogba adtam azt az órát.
  - Miattuk? Ezek ugyanazok az emberek, akikre
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állandóan célozgat? Rendvédelmi ügynökök?
  - Amerikai szövetségi ügynökök.
  - Térjünk vissza Susanhoz - utasítja Berger.
  - Szemérmes ember vagyok. Nem tudom, mit
akar, mennyire menjek bele részletekbe ezen a pon-
ton. - Chandonne fölemeli a Pepsijét, ajka szürkés
hernyóként görbül a szívószál köré.
  - Azt akarom, hogy mindent mondjon el, amire
emlékszik - mondja neki Berger. - Az igazságot
mondja el, uram.
  Chandonne leteszi a Pepsit, én pedig enyhén meg-
ütközve látom, hogyTalley zakóba bújtatott karja is-
mét megjelenik a képkivágásban. Egy újabb Camelt
gyújt meg Chandonne-nak. Azon tunodöm, vajon
felmerül-e Chandonne-ban, hogyTalley is szövetsé-
gi ügynök, hogy o is pontosan azok közül való, akik
szerinte követik, és tönkreteszik az életét. - Nos, hát
akkor elmondom magának. Nem akarom, de igyek-
szem együttmuködo  lenni. - Chandonne  kifújja a
füstöt.
  - Kérem, folytassa. Amilyen részletesen csak visz-
sza tud emlékezni.
  - Egy darabig csókolóztunk, és a dolog gyorsan
haladt elore. - Nem is mond  többet.
  - Mit ért azon, hogy a dolog gyorsan haladt elore?
  Rendesen elég, ha valaki annyit mond, szeretkez-
tek, és ennyiben hagyja a dolgot. Rendesen a kihall-
gatást vezeto, illetve keresztkérdéseket feltevo rend-
or vagy ügyészségi nyomozó  nem tartja fontosnak,
hogy kifejezetten rákérdezzen a részletekre. A Su-
sannal és a hitünk szerint Chandonne által meggyil-
kolt többi novel muvelt szexuális  töltetu eroszakos
cselekmények fényében viszont úgy gondoljuk, fon-
tos megtudnunk a részleteket, az összes  részletet
abban a tekintetben, hogy mit is ért o szeretkezé-
sen.
  - Nem szívesen beszélek errol - mondja Chan-
donne. Már megint játszik Bergerrel. Kéreti magát.
  - Miért? - kérdezi Berger.
  - Nem beszélek ilyesmirol, különösen egy no je-
lenlétében nem.
  - Mindannyiunk  számára  jobb volna, ha  ön
ügyészként és nem pedig noként gondolna rám -
közli vele Berger.
  - Nem tudok beszélgetni magával és  nem arra
gondolni,  hogy no - mondja Chandonne lágyan.
Kissé elmosolyodik. - Maga nagyon csinos.
  - Ön lát engem?
  - Nem igazán látok, csak alig valamit. De azt meg
tudom állapítani, hogy maga csinos. Hallottam,
hogy az.
  - Uram, megkérném, hogy a továbbiakban ne te-
gyen személyes megjegyzéseket irányomban. Meg-
értettük egymást?
  Chandonne mereven  visszabámul rá, bólint.
  - Uram, pontosan mit csinált ön  azután, hogy
csókolózni kezdtek Susannal? Mi  következett  ez-
után? Megérintette, simogatta, levetkoztette? Susan
megérintette, simogatta, levetkoztette önt? Emlék-
szik, mit viselt Susan aznap este?
  - Barna bornadrágot. A belga csokoládé színéhez
hasonlítanám. A nadrág szuk volt, de nem az alpári
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módon. Csizma is volt rajta, félhosszú szárú barna
borcsizma. Fekete topot viselt, olyan testhez ta-
padó, hosszú ujjú fajtát. - Chandonne felpillant a
mennyezetre. - Dekoltált, meglehetosen mélyen de-
koltált nyakrésszel. Az a fajta top volt, ami patenttal
záródik a lábak között. - Mutatja az ujjával, hogyan.
Rövid, fakó szoru ujjai  kaktuszra, palackmosó kefé-
re emlékeztetnek.
   - Egy body - segíti ki Berger.
  - Igen. Eleinte kicsit zavarban is voltam, amikor
meg akartam érinteni Susant, és nem bírtam kihúz-
ni a topot a nadrágjából.
  - Be akarta dugni a kezét Susan topja alá, de nem
tudta, mert Susan bodyt viselt, ami patenttal záró-
dik a lábak között.
  - Igen, úgy van.
  - És hogyan reagált  Susan,  amikor ön megpró-
bálta kihúzkodni a topját a nadrágjából?
  - Nevetett a zavaromon, és kifigurázott.
  - Susan kifigurázta önt?
  - Ó, nem rosszindulatból csinálta. Úgy gondol-
ta, hogy mókás vagyok. Még egy viccet is faragott.
A francia férfiakról mondott valamit. Tudja, hogy
elvileg milyen gyakorlott szeretok volnánk.
  - Ezek szerint Susan tudta, hogy ön francia.
  - Ez csak természetes - feleli Chandonne szenv-
telenül.
  - Susan beszélt franciául?
  - Nem.
  - Ezt tole tudja, vagy egyszeruen feltételezte?
  - Vacsora közben megkérdeztem, hogy tud-e fran-
ciául.
  - Szóval  Susan évodött önnel a body miatt.
  - Igen. Évodött. Becsúsztatta a kezem a nadrág-
jába, és segített kikapcsolni a  patentokat. Emlék-
szem, mennyire be volt gerjedve, kicsit meg is le-
podtem, hogy milyen gyorsan izgalomba jött.
  - És mibol tudta, hogy Susan izgalomba jött?
  - Nedves volt - mondja Chandonne. - Nagyon
nedves. Igazán nem szívesen mondom el mindezt. -
Az arca megelevenedik. Imádja  elmondani mind-
ezt. - Tényleg szükséges ilyen részleteket elmonda-
nom?
  - Kérem, uram. Mindent, amire csak emlékszik.
- Berger határozott és  szenvtelen. Chandonne egy
vekkeróráról is mesélhetne, amit szétszedett.
  - Megérintettem a mellét, és kikapcsoltam a mell-
tartóját.
  - Emlékszik, hogy nézett ki Susan melltartója?
  - Fekete volt.
  - Égett a villany?
  - Nem. De a melltartó sötét színu volt, azt hi-
szem, fekete. Lehet, hogy tévedek. De világos színu
nem volt.
  - Hogyan kapcsolta ki?
  Chandonne hallgat, sötét szemüvege a kamerára
szegezodik. - Egyszeruen kikapcsoltam hátul. - Mu-
tatja ujjaival a mozdulatot.
  - Nem tépte le Susanról a melltartót?
  - Persze hogy nem.
  - Uram, Susan melltartóját az elülso részen ket-
tészakították. Letépték róla szembol. Szó szerint
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kettészakították.
  - De nem én. Valaki más  csinálhatta, miután én
távoztam a lakásból.
  - Rendben, térjünk vissza a melltartólevételhez.
Susan nadrágja is ki van  gombolva ezen a ponton?
  - Kigombolva,  de továbbra is rajta van. Felhú-
zom a topot. Tudja, nagyon  orális típus vagyok. Ez
aztán tényleg a kedvére volt. Alig tudtam lelassítani.
  - Magyarázza el, kérem, mit ért azon, hogy „alig
tudta lelassítani".
  - Fogdosni kezdett. A lábam között,  le akarta
venni a nadrágomat, de én még nem akartam. Még
mindig sok tennivalóm volt.
  - Sok tennivalója? Mi  mást kellett még megten-
nie, uram?
  - Még nem akartam véget vetni neki.
  - Hogy érti, hogy „véget vetni neki"? A szexnek?
Minek akart véget vetni?
  Susan életének akart véget vetni, gondolom  ma-
gamban.
  - Nem akartam, hogy vége legyen a szeretkezés-
nek - feleli Chandonne.
  Gyulölöm ezt. Forgó gyomorral hallgatom Chan-
donne fantáziálásait, különösen amikor belegondo-
lok, hogy valószínuleg tudja is, hogy éppen hallga-
tom, gyulölöm, hogy ugyanúgy rám ömleszti oket,
ahogyan Bergerre is a felvételen, és hogy Talley is
ott ül, és figyel és néz. Talley nem sokban különbö-
zik Chandonne-tól.  Akármennyire sóvárognak  is
utánuk, titokban mindketten gyulölik a noket. Tal-
leyt illetoen csak akkor ismertem fel az igazságot,
amikor már késo volt, amikor már szállodai ágyam-
ban feküdt  Párizsban. Elképzelem Berger közelé-
ben a  kis kórházi kihallgatóhelyiségben. Szinte  lá-
tom, mi jár a fejében, miközben Chandonne beszá-
mol nekünk egy érzéki éjszakáról, melyet valószínu-
leg soha nem élt át.
  - Susannak imádni való teste volt, szerettem vol-
na kiélvezni egy kicsit, de o nagyon állhatatos volt.
Képtelen volt türtoztetni magát. - Chandonne élve-
zettel csócsál meg minden szót. - Úgyhogy bemen-
tünk a hálószobába. Lefeküdtünk az ágyra, levettük
a ruháinkat, és szeretkeztünk.
  - Susan maga vette le  a ruháit,  vagy ön csinált
mindent? Már azon túl, hogy a patenttal nem boldo-
gult egyedül? - kérdezi Berger, és hangját megfesti
és beárnyékolja a kétkedés, mellyel Chandonne sza-
vahihetosét illetoen viseltetik.
  - Én levettem az o összes ruháját, o pedig levette
az enyéimet - mondja Chandonne.
  - Tett Susan bárminemu megjegyzést az ön tes-
tére? - kérdezi Berger. -Az ön teljes teste le volt bo-
rotválva?
  - Igen.
  - Susan nem is vett észre semmit?
 - Teljesen sima volt a boröm. Susan semmit nem
vett észre. Meg kell értenie, rengeteg minden tör-
tént velem azóta, miattuk.
 - Mi történt?
 - Üldöztek, zaklattak és bántalmaztak. Hónapok-
kal a  Susan társaságában  töltött éjszaka  után  né-
hány férfi rám ijesztett. Nagyon csúnyán  összever-
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ték az arcomat. Felhasadt az ajkam, eltörtek az arc-
csontjaim itt. - A szemgödrére mutatva megérinti a
szemüveget. - Gyerekkoromban  sok problémám
volt a fogaimmal a betegségem miatt, egy sor fogá-
szati beavatkozást kellett elvégezni. Az elso fogaim-
ra korona került, esztétikai okokból.
  - A fogorvost is  a házaspár fizette, akik befogad-
ták magukhoz?
  - A családom pénzzel segítette oket.
  - Mindig megborotválkozott, mielott fogorvos-
hoz ment?
  - Csak ott borotváltam  le, ahol látni. Például az
arcomon. Mindig, ha napközben  emberek közé
mentem. Amikor összevertek, letörtek az elso fo-
gaim, a koronák is eltörtek, utána pedig, nos, lát-
hatja, hogyan néznek ki a fogaim most.
  - Hol került sor erre a megveretésre?
  - Még mindig New Yorkban voltam.
  - Igénybe vett orvosi ellátást vagy tett feljelentést
a rendorségen a bántalmazásért? - kérdezi Berger.
  - Ó, az elképzelhetetlen lett volna. A bunüldözés
legfelsobb vezetoi  mind egy húron  pendülnek eb-
ben az ügyben természetesen. Ok muvelték velem
ezt az egészet. Nem tehettem feljelentést.  Nem vet-
tem igénybe orvosi ellátást. Földönfutóvá lettem,
örökös bujkálásban, tönkretéve.
  - Mi a helyzet a fogorvosa nevével?
  - Ó,  az  nagyon régen  volt. Kétlem, hogy még
mindig életben volna. Corps-nak hívták. Maurice
 Corps-nak. A rue Cabanis-n volt a rendeloje, azt hi-
 szem.
  - Corps, mint holttest angolul? - szólok oda Ber-
 gernek. - A  Cabanis meg szójáték volna a canna-
 bisra vagyis  marihuánára? - Elképedéssel vegyes
 viszolyogással csóválom a fejem.
  - Szóval ön és Susan szeretkeztek a hálószobá-
 ban. - Berger ide tér vissza a felvételen. - Folytassa,
 kérem. Mennyi ideig voltak együtt az ágyban?
  - Azt mondanám, úgy hajnali háromig. Akkor
 Susan elküldött,  mondván, hogy  megy dolgozni,
 készülnie kell. Úgyhogy felöltöztem, és megállapod-
 tunk, hogy este újra látjuk egymást. Abban marad-
 tunk, hogy hétkor találkozunk a L'Absinthe-ben,
 ami egy kellemes francia bisztró a környéken.
  - Azt mondja, felöltözött. Mi a helyzet Susannal?
 O is fel volt öltözve, amikor ön eljött tole?
  - Egy fekete selyem pizsamanadrág volt rajta.
 Csak beleugrott, és az ajtónál adott egy puszit.
  - Ön pedig lement a  földszintre? Látott valakit?
  - Jüant, a portást. Kimentem és sétáltam egyet.
 Találtam  egy kávézót, megreggeliztem.  Nagyon
 éhes voltam.  - Elhallgat. - Neil's. így hívták a he-
 lyet. Ott van  az utca túloldalán, szemközt a Lumi-
 vel.
  - Emlékszik, hogy mit reggelizett?
  - Egy eszpresszókávét.
  - Nagyon éhes volt, mégis csak egy csésze kávét
 ivott? - Berger tudatja Chandonne-nal, hogy fenn-
 akadt az „éhség" szón, és rájött, hogy Chandonne
 gúnyt uz belole, orránál fogva vezeti, szemétkedik
vele. Chandonne nem  reggelire volt éhes.  Az ero-
 szak utóragyogásában,  a hús-vér élet elpusztításá-
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nak utóragyogásában akart sütkérezni, mert egy ha-
lálra ütlegelt és marcangolt not hagyott hátra a la-
kásban. Bármit mond is, ezt tette. A rohadék. Az is-
tenverte hazug rohadék.
 - Uram, mikor tudta meg, hogy Susant meggyil-
kolták? - kérdezi Berger.
 - Este nem jött el a megbeszélt vacsorára.
 - Nos, nyilván nem...
 - Másnap pedig...
 - Ez december ötödike vagy december hatodika
volna? - kérdezi Berger, a tempó fokozásával jelezve
Chandonne-nak, hogy elege van kisded játékaiból.
 - December hatodika - mondja Chandonne. -
Másnap  reggel, hogy találkoznunk kellett volna a
L'Absinthe-ben, olvastam Susanról az újságban. -
Most eljátssza, hogy az eset szomorúsággal tölti el.
- Meg voltam döbbenve. - Az orrát szívogatja.
 - Egyértelmu, hogy  Susan nem jelent  meg a
L'Absinthe-ben elozo este.  Csak nem azt mondja,
hogy ön viszont igen?
 - Megittam egy pohár bort a bárban, és vártam.
Végül eljöttem.
 - Említette bárkinek az étteremben, hogy Susan-
ra vár?
  - Hogyne, megkérdeztem a teremfonöktol, nem
járt-e arra, és nem  hagyott-e esetleg üzenetet szá-
momra. Tudták, ki o, merthogy szerepelt a tévében.
  Berger apróra kifaggatja  a teremfonökrol, meg-
kérdezi,  hogy hívták, mit viselt Chandonne aznap
este, mennyit fizetett a borért, és hogy készpénzzel-e,
és hogy amikor Susanról érdeklodött, megadta-e a
saját nevét. Természetesen nem. Berger mindössze-
sen öt percet tölt el ezzel. Nekem megemlíti, hogy
az étterem felvette a kapcsolatot a rendorséggel, és
elmondták, hogy bejött egy férfi  és  azt mondta,
Susan Plessre vár. Az egészet precízen ellenorizték
annak idején. Igaznak bizonyult. Az illeto ruházatá-
nak leírása megegyezik azzal, ahogyan Chandonne
leírta saját aznap esti  ruházatát. Az illeto  tényleg
rendelt egy pohár vörösbort a bárpultnál, és meg-
kérdezte, nem járt-e arra  Susan,  illetve nem ha-
 gyott-e üzenetet a számára, és nem adta meg a ne-
 vét. Ugyanezen férfira ráillik annak a férfinak a sze-
 mélyleírása, akit elozo este Susannal láttak a Lumi-
 ben.
  -  És ön elmondta bárkinek, hogy a gyilkosság éj-
 szakáján Susannal volt? - kérdezi Berger a felvéte-
 len.
  -  Nem. Amikor megtudtam, mi történt, képtelen
 voltam beszélni róla.
  -  És mi volt az, ami az ön tudomása szerint tör-
 tént?
  -  Ok csinálták. Ok tették ezt Susannal. Hogy már
 megint befeketítsenek.
  -  Már megint?
  -  Régebben is voltak barátnoim Párizsban. Velük
 is ezt muvelték.
  -  Ezek a nok Susan halála elott voltak a barátnoi?
  -  Egy vagy ketto elotte. Néhányan utána is. Mind-
 egyikükkel ugyanaz történt, miattuk. Ezért bujdos-
 tam egyre jobban, a stressz és a  nehézségek pedig
 csak még jobban kihozták a betegségemet. Egy rém-
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 álom volt az egész, és én nem szóltam egy szót sem.
 Ugyan ki hitt volna nekem?
  - Jó kérdés - mondja Berger élesen. - Mert tudja
 mit?  Én sem  hiszek önnek,  uram. Ön  ölte meg
 Susant, igaz, uram?
  - Nem.
  - Ön eroszakolta meg, igaz, uram?
  - Nem.
  - Ön ütlegelte és harapdálta össze, igaz, uram?
  - Nem. Ezért  nem mondtam senkinek semmit.
Ki hinne nekem? Ki hinné el, hogy tönkre akarnak
tenni engem, csak mert az apámat bunözonek, maf-
fiafonöknek tartják?
  -  Ön azért nem mondta el soha sem a rendorség-
nek, sem senki másnak, hogy ön volt az a személy,
aki  utolsóként életben látta Susant, mert ön ölte
meg, nem igaz, uram?
  -  Senkinek nem mondtam el. Ha elmondtam vol-
na,  engem okoltak volna a haláláért, ahogyan maga
is engem okol most. Visszatértem Párizsba. Kóbo-
roltam. Azt reméltem, hogy elfelejtenek, de nem fe-
lejtettek el. Láthatja maga is, hogy nem felejtettek el.
  -  Uram, tisztában van azzal, hogy Susan testét el-
borították a harapásnyomok, és hogy az ön nyálát
megtalálták azokon a harapásnyomokon, és hogy a
nyálmintából és a Susan hüvelyében talált magfo-
lyadékból nyert DNS megegyezik az ön DNS-ével?
  Chandonne Bergerre mereszti a fekete szemüve-
get.
  -  Tudja,  mi az a DNS, igaz?
  -  Számítottam rá, hogy a DNS-em felbukkan.
  -  Merthogy megharapta Susant.
  -  Soha nem haraptam meg. Viszont nagyon orális
típus vagyok... - Elhallgat.
  - Milyen típus? Ugyan mit csinál, ami megma-
gyarázhatná, hogy megtaláltuk a nyálát a harapás-
nyomokon, melyeket állítása  szerint nem  ön ejtett?
  - Nagyon orális vagyok - mondja Chandonne
megint. - Szívogatok és nyalakodom. Az egész tes-
ten.
  - Konkrétan hol? Szó szerint úgy érti, hogy a test
minden egyes négyzetcentiméterét összenyalja?
  - Igen. Az egészet. Imádom a noi testet. Minden
porcikáját.  Talán mert én magam... Tudja,  talán
azért, merthogy annyira szép, és a szépség olyasmi,
amiben nekem magamnak soha  nem lehetett ré-
szem. Úgyhogy oket imádom. A noimet. A hús-vér
testüket.
  - A lábfejüket is nyalogatja és csókolgatja pél-
dául?
  - Igen.
  - A talpukat is?
  - Mindenhol.
  - Elofordult már, hogy beleharapott egy no mel-
 lébe?
  - Nem. Susannak gyönyöru melle volt.
  - De szívogatta és nyalogatta?
  - Rögeszmésen.
  - A mell fontos az ön számára?
  - Ó, igen. Oszintén megmondom, nagyon is.
  - A nagy mellu noket keresi az életben?
  - Megvan a kedvenc típusom.
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  - Pontosan mi az esete?
  - Az igen eros keblek. - Begörbíti kezeit a melle
 elott, és  arcát felragyogtatja a szexuális  feszültség,
 ahogy leírja azt a noi alkatot, amelytol  izgalomba
 jön. Talán  csak képzelgek, de  mintha csillogna a
 szeme a fekete  Solar Shield mögött. - De  kövér
 nem lehet. Nem szeretem a kövér noket, nem, nem.
 Derékban karcsú, mellben erosen telt. - Megint be-
 görbíti a  kezeit, mintha egy-egy röplabdára markol-
 na  rá, és karján kidagadnak az  erek, megfeszülnek
 az izmok.
  - És Susan az esete volt? - Berger rendíthetetlen.
  - Attól a pillanattól  vonzódtam hozzá, amint
 megláttam az étteremben - feleli Chandonne.
  - A Lumiben?
  - Igen.
  - Szorszálakat is találtak a holttesten  - mondja
 azután Berger. - Tisztában van azzal, hogy a Susan
 testén  talált különös, hosszú, babahaj finomságú
 szorszálak megegyeznek az ön különös, babahaj fi-
nomságú szorszálaival? Hogyan lehetséges ez, ha ön
megborotválkozott? Nem azt mondta, hogy a teljes
teste le volt borotválva?
  -  Ok a bunjeleket is meghamisítják. Biztos  va-
gyok benne.
 - Ezek ugyanazok az emberek, akik el  akarják
kapni önt?
 - Igen.
 - És hol tettek volna szert az ön szorszálaira?
 - Volt  egy  idoszak,  Párizsban,  néhány  évvel
ezelott, amikor eloször támadt olyan érzésem, hogy
valaki  rám akaszkodott - mondja Chandonne. -
Úgy éreztem, hogy figyelnek, követnek. Fogalmam
se volt, hogy  miért. Fiatalabb  koromban viszont
nem mindig borotváltam a testemet. Például a há-
tamat, el tudja képzelni. A hátamat  nagyon nehéz,
szinte lehetetlen elérni, leborotválni, úgyhogy idon-
ként hónapok  is elteltek, és tudja, fiatalabb korom-
ban félénkebb voltam a nokkel, és nem is nagyon
közeledtem  hozzájuk. Úgyhogy nem is foglalkoz-
tam annyit  a  borotválkozással,  csak elrejtettem a
nadrág meg a hosszú ujjú ing alá, és csak a kezemet,
a nyakamat és az arcomat borotváltam. - Megérinti
az arcát. - Egyik nap hazamentem a lakásba, ahol a
neveloszüleim laktak...
  - Ekkoriban még életben voltak a neveloszülei?
A házaspár, akiket említett? Akik a  börtön közelé-
ben laktak? - teszi hozzá Berger csipetnyi iróniával.
  - Nem. Viszont egy  darabig még ott lakhattam.
A lakás nem volt drága, és akkoriban még dolgoz-
tam, alkalmi munkákat vállaltam. Hazamegyek, és
rögtön látom,  hogy valaki járt odabent. Furcsa volt.
Semmit nem vittek el, kivéve a takarókat az ágyam-
ról. Gondolom magamban, hát, ez még nem is olyan
vészes. Akárki volt is, legalább nem vitt el mást. Az-
tán ugyanez megtörtént még néhányszor. Most már
tudom, hogy  ok voltak.  A szorszálakra pályáztak.
Ezért vitték el a takaróimat.  Merthogy rengeteget
vedlek, tudja?  - Megérinti a hajbozontot a feje tete-
jén. - Mind kipotyog, ha nem borotválom  le.  És
amikor ilyen hosszú, mindenbe beleakad. - Kinyújt-
ja a karját, hogy megmutassa Bergernek, és hosszú
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szorszálak szállnak súlytalanul a levegobe.
  - Vagyis ön azt mondja, hogy amikor Susannal
megismerkedett, nem volt hosszú a szore? Még a
hátán sem?
  - Sehol, egyáltalán. Ha Susan holttestén hosszú
szorszálakat találtak,  akkor azokat úgy tették oda,
érti, mire  gondolok?  Ettol függetlenül elfogadom,
az én hibám, hogy Susant meggyilkolták.

15.

  - Miért az ön hibája? - kérdezi Berger  Chan-
donne-tól. - Miért mondja, hogy az ön hibája, hogy
Susant meggyilkolták?
  - Mert ok a nyomomban voltak -  feleli  Chan-
donne. - Nyilván rögtön be is mentek, miután én
távoztam, és akkor csinálták azt Susannal.
  - Azok  az emberek  Richmondba  is követték,
uram? Miért jött ide egyáltalán?
  - A testvérem miatt jöttem.
  - Ezt magyarázza el - feleli Berger.
  - Hallottam a kikötoben talált holttestrol, és meg-
gyozodésem volt, hogyThomas az, a bátyám.
  - A bátyjának mi volt a foglalkozása?
  - A szállítmányozásban dolgozott apám mellett.
Pár évvel idosebb volt nálam. Thomas jó volt hoz-
zám. Nem sokat találkoztunk, de mindig nekem ad-
ta a megunt ruháit meg mást dolgokat is, mint már
mondtam. És pénzt is adott. Amikor utoljára lát-
tam, talán két hónappal ezelott Párizsban, attól ret-
tegett,  hogy hamarosan valami rossz  fog történni
vele.
  - Párizsban hol  került sor erre a találkozásra
Thomasszal?
  - A Faubourg Saint Antoine-ban. Thomas szere-
tett olyan helyekre  járni, ahol fiatal muvészek meg
nightclubok vannak, és egy kövezett mellékutcában
találkoztunk. A Cour des Trois Fréres-ben, tudja,
ahol a kézmuvesek vannak, nem messze  a Sans
Sanz-tól  és a Balanjótól, meg persze a Bar Améri-
caintol, ahol a lányok pénzért odaülnek az  ember-
 hez. Thomas pénzt adott nekem, és azt mondta,
 elutazik Antwerpenbe, Belgiumba,  és  onnan to-
 vább, ebbe az országba. Soha többé nem hallatott
 magáról, és aztán már csak a hír jött a holttestrol.
   - És ön honnan értesült a hírrol?
   - Mondtam magának, hogy egy csomó újsághoz
 hozzájutok. Felszedem, amit az emberek elhajigál-
 nak. Ráadásul sok turista, akik nem beszélnek fran-
 ciául, a USA Today nemzetközi kiadását olvassák. Ab-
 ban volt egy rövid híradás, hogy itt találtak egy holt-
 testet, és rögtön tudtam, hogy a bátyám az. Biztos
 voltam benne. Ebbol az okból jöttem Richmondba.
 Tudnom kellett.
   - Hogyan jutott el ide?
   Chandonne  sóhajt.  Megint  elnyuttnek látszik.
 Megérinti  a gyulladt,  nyers  bort az orra körül. -
 Nem akarom elmondani - feleli.
   - Miért nem akarja elmondani?
   - Attól félek, hogy felhasználják ellenem.
   - Uram, muszáj oszintének lennie hozzám.
   - Zsebtolvaj vagyok.  Elloptam egy férfitól a tárcá-

- 143 -



 ját, aki egy sírkore  akasztotta a kabátját a Pére-
 Lachaise-ben,  a leghíresebb párizsi temetoben, ahol
 családom egyes tagjait is  eltemették.  Concession á
perpetuite - mondja  büszkén. -  Ostoba alak.  Egy
 amerikai. Jókora tárca volt, az  a fajta, amiben az  em-
 berek az útlevelüket  meg a repülojegyüket tartják.
 Sajnálattal  közlöm, hogy  sokszor csináltam ilyet.
 Benne van a pakliban,  ha az ember az utcán él, én
pedig egyre inkább az utcán éltem, miattuk.
  - Már megint ugyanazok az emberek. A szövetsé-
gi ügynökök.
  - Igen, igen. Ügynökök, bírák, mindenki. Azonnal
repülore ültem, mert nem akartam idot adni a férfi-
nak, hogy bejelentse a tárcája eltunését, engem meg
lekapcsoljanak  a repülotéren beszálláskor. Oda-visz-
sza érvényes jegy volt, másodosztályon, New Yorkba.
 -  Melyik repülotérrol szállt fel és mikor?
 -  De Gaulle. Ha jól sejtem, múlt csütörtökön.
 -  December tizenhatodikán?
 -  Igen. Kora reggel érkeztem, és felültem a rich-
mondi vonatra.  Hétszáz dollárom volt abból, amit
attól a férfitól elloptam.
 -  Megvan még a tárca és az útlevél?
 -  Nem, dehogyis. Az ostobaság volna. Bedobtam
a szemétbe.
 -  A szemétbe hol?
 -  A pályaudvaron, New Yorkban.  Nem tudom
megmondani, pontosan hol. Felszálltam a vonat-
ra...
 -  És az utazásai során senki nem nézett önre?
Nem volt leborotválva a szore, ugye, uram? Senki
nem bámulta meg, senki nem vett észre semmit?
 -  A fejemen hajháló volt és kalap. Hosszú ujjú és
magas gallérú ruhát  viseltem. - Tétovázik. - Még
egy dolgot szoktam csinálni, amikor így nézek ki,
amikor nem szortelenítettem le magamat. Maszkot
viselek.  Olyasfajta maszkot, amit a súlyos  allergiá-
ban szenvedo emberek tesznek az orruk és a szájuk
elé.  És fekete  pamutkesztyut,  illetve nagy, sötét
szemüveget viselek.
  - Ezt viselte a repülon és a vonaton is?
  - Igen. Nagyon jól muködik a dolog. Az emberek
elhúzódnak tolem, és szempillantás alatt az egész
sor az enyém lett. Úgyhogy aludtam.
  - Megvan még a maszk, a  kalap, a kesztyu és a
szemüveg?
  Mielott válaszolna, Chandonne elhallgat, gondol-
kodik. Berger cseles labdát adogatott neki, ezért el-
bizonytalanodott. - Elképzelheto, hogy elo tudnám
keríteni - köntörfalaz.
  - Mit csinált, amikor megérkezett Richmondba?
- kérdezi Berger.
  - Leszálltam a vonatról.
  Berger percekig kérdezgeti errol. Hol van a pálya-
udvar? Taxival ment tovább? Hogyan igazodott el?
Pontosan mit szándékozott tenni a bátyja ügyében?
Chandonne válaszai világosak. Mindaz, amit leír,
hihetové teszi, hogy tényleg ott volt azokon a helye-
ken, ahol állítása szerint megfordult,  például az
Amtrak pályaudvaron a Staples Mill Roadon, vagy
ült a kék taxiban, ami a Chamberlainé sugárút egyik
lepusztult moteljénél tette ki, ahol is húsz dollárt fi-
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zetett egy szobáért, készpénzben, megint csak ha-
mis nevet használva. Állítása szerint innen telefo-
nált az intézetbe, hogy tudakozódjon az azonosítat-
lan holttest felol, melyrol azt állítja, a bátyjáé. - Kér-
tem, hogy beszélhessek az  orvossal, de senki nem
segített - mondja Bergernek.
  - Kivel beszélt? - kérdezi Berger.
  - Egy novel. Talán valami titkárno volt.
  - Elmondta önnek ez a titkárno, hogy ki az or-
vos?
  - Igen. Egy bizonyos dr. Scarpetta. Úgyhogy kér-
tem, hogy beszélhessek a doktor úrral, mire a titkár-
no közli velem, hogy  dr. Scarpetta  no. Erre én,
rendben, akkor beszélhetnék a doktornovel? Persze
nem ér rá. A nevemet és a telefonszámomat termé-
szetesen  nem  adom meg, mert továbbra  is résen
kell lennem. Lehet, hogy megint követnek. Honnan
tudjam? És aztán kezembe kerül egy újság, és olva-
sok egy itteni gyilkosságról, egy héttel korábban az
eladónot ölték meg az egyik üzletben, és döbbenet
és félelem lesz rajtam úrrá. Itt vannak.
  - Megint ugyanazok az emberek? Azok, akikrol
azt mondja, üldözik?
  - Nem érti, hogy itt  vannak? Megölték a bátyá-
mat, és tudták, hogy el fogok jönni, hogy megkeres-
sem.
  - Azért ezek az emberek elképesztoek, nem igaz,
uram? Mégiscsak elképeszto, hogy honnan tudták,
hogy  ön egészen a virginiai Richmondig utazik,
csak mert véletlenül beleolvasott egy kidobott USA
Today-be, és megtudta, hogy elokerült egy holttest,
vagy hogy ön majd feltételezi, hogy a holttest Tho-
masé, és rögtön útlevelet és tárcát lop, és már útnak
is ered.
  - Tudták, hogy el fogok jönni. Szerettem a bátyá-
mat. A  bátyám volt a mindenem. Egyedül o volt
hozzám jó egész életemben. Úgyhogy ki kell deríte-
nem a papa kedvéért.  Szegény papa.
  - És mi a helyzet az édesanyjával? Ot nem zaklat-
ná fel, ha kiderülne, hogy Thomas meghalt?
  - Anyám nagyon sokat részeg.
  - Az édesanyja alkoholista?
  - Egyfolytában iszik.
  - Mindennap?
  - Mindennap, reggeltol estig. És aztán rengeteget
dühöng meg sír.
  - Ön nem él együtt az édesanyjával, mégis tudja,
hogy mindennap  reggeltol estig iszik?
  - Thomas elmondta. Anyámnak ebbol áll az éle-
te, mióta az eszemet tudom. Mindig mondták, hogy
részeg. Akkor is részeg volt, amikor néhányszor meg-
jelentem a háznál. Egyszer szóba  került, hogy eset-
leg a betegségemet is az okozta, hogy alkoholizált,
amikor velem volt terhes.
  Berger rám néz. - Lehetséges?
  - Magzati alkoholártalom? - Eltunodöm. - Nem
igazán. Krónikus  alkoholista anya újszülöttjére rend-
 szerint súlyos szellemi és testi visszamaradottság
 jellemzo; a kültakarót illeto elváltozás, például a hi-
 pertrichózis, még a gyermek legkisebb baja lenne.
  -  Ettol még Chandonne gondolhatja úgy, hogy
 az anyja okozta a betegségét.
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  -  Igen, könnyen meglehet, hogy azt gondolja -
 helyeslek.
   - Ami segít megmagyarázni a nok iránti olthatat-
 lan gyulöletét.
   - Már amennyire az effajta gyulölet megmagya-
 rázható egyáltalán - felelem.
   A felvételen közben Berger visszatéríti Chan-
 donne-t oda, amikor állítólag itt, Richmondban fel-
 hívta a bonctani  intézetet. - Szóval  megpróbálta
 elérni Scarpetta doktornot telefonon,  de nem sike-
 rült. És azután?
   - Azután másnap, pénteken hallom a tévében a
 szállodai szobámban,  hogy megint meggyilkoltak
 egy not. Ezúttal egy rendornot. Beadják a friss hírt,
 tudja, és a szemem láttára történnek a dolgok, és
 aztán már csak azt látom, hogy egy nagy fekete autó
 érkezik a helyszínre, és bemondják, hogy az orvos
 szakérto az. O az, Scarpetta doktorno. Úgyhogy azt
 találom ki, hogy  azonnal odamegyek. Megvárom,
 míg a doktorno már távozni készül, akkor megkör-
 nyékezem. Megmondom neki, hogy beszélnünk kell
 egymással. Úgyhogy fogok egy taxit.
  Párját ritkító  memóriája ezen a ponton cserben-
 hagyja. Semmire nem  emlékszik a taxistársasággal
 kapcsolatban, még a kocsi  színére sem, csak hogy
 egy „fekete férfi" volt a sofor. Richmondban a taxi-
 sok kábé nyolcvan  százaléka fekete. Chandonne azt
 állítja, hogy miközben a tetthely felé autózott - a cí-
 met onnan tudja, hogy szerepelt a híradásokban -,
 újabb bejelentést hallott a  rádióban. Ezúttal a la-
 kosságot figyelmeztetik a gyilkossal kapcsolatban,
 mondván, hogy feltehetoen egy különös betegség-
 ben szenved, ami igen szokatlan külso megjelenést
 kölcsönöz neki. A hipertrichózis leírása  ráillik Chan-
 donne-ra. - Ebbol aztán biztosan tudom - folytatja.
- Csapdát állítottak nekem, és az egész világ azt hi-
szi, hogy én  öltem  meg ezeket a noket Richmond-
ban. Úgyhogy teljesen összezavarodva próbálom ki-
találni a taxi hátsó ülésén, hogy mitévo legyek. Azt
mondom a taxisnak: „Ismeri ezt a hölgyet, akirol
beszélnek? Ezt a Scarpettát?" Azt mondja, a város-
ban mindenki ismeri. Azt mondom, hogy turista va-
gyok, és  megkérdezem, hogy  hol lakik Scarpetta
doktorno. A taxis elvisz a környékre, de nem me-
gyünk be, mert kapu van és biztonságiak. De már
eleget tudok ahhoz, hogy megtaláljam. Pár sarokkal
odébb kiszállok a taxiból. Feltett szándékom, hogy
megtalálom, mielott késo.
  - Mihez késo? - kérdezi Berger.
  - Mielott  meggyilkolnak még valakit. Vissza kell
mennem késobb, és valahogy elérni, hogy a doktor-
no ajtót nyisson, és beszélhessek vele. Tudja, termé-
szetesen  attól tartok, hogy  legközelebb ot fogják
megölni. Ez  a módszerük, ért engem. Tudja, ezt csi-
nálták Párizsban is. Megpróbálták megölni az otta-
ni orvos szakértot, egy not. Akinek óriási szerencsé-
je volt.
  - Uram, maradjunk annál, hogy ön mit csinált
itt, Richmondban. Mondja el nekem, mi történt ez-
után. Hol is tartunk, péntek délelott, december ti-
zenhetedike, múlt péntek? Mit csinált azután, hogy
kiszállt a taxiból? Mit csinált a nap fennmaradó ré-
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szében?
  - Kóboroltam. Találtam egy elhagyatott házat a
folyó mellett, és behúzódtam az ítéletido elol.
  - Tudja, hogy hol van ez a ház?
  - Meg nem mondanám, mindenesetre nem mesz-
sze attól a környéktol.
  - Scarpetta doktorno környékétol?
  - Igen.
  - Ugye meg  tudná találni újra azt  a házat, ame-
lyikben meghúzta magát, uram?
  - Tatarozzák. Jó nagy ház. Jelenleg éppen senki
nem lakik benne. Igen, tudom, hol van.
  Berger így szól hozzám: - Ez az a hely, ahol a
rendorség szerint Chandonne egész itt-tartózkodá-
sa alatt meghúzta magát?
  Bólintok. Ismerem a házat. A szerencsétlen tulaj-
donosokra gondolok, és nem tudom elképzelni,
hogy még valaha ott akarjanak lakni. Chandonne
azt mondja, sötétedésig megbújt az elhagyatott ház-
ban. Este aztán többször is kimerészkedett, a lakó-
negyedem orzött bejáratát egyszeruen úgy kerülte
meg, hogy követte a folyót, illetve a folyó mentén
futó vasúti síneket. Azt állítja, hogy kora este is ko-
pogtatott az ajtómon, de nem kapott választ. Ezen a
ponton Berger megkérdezi tolem, hogy mikor ér-
tem haza aznap este. Közlöm vele, hogy nyolc óra
után. Az intézetbol  jövet beugrottam a Pleasants
Barkácsáruházba. Meg akartam nézni a szerszámo-
kat, mert nem tudtam napirendre térni a Diane
Bray holttestén talált különös sebek, illetve a matra-
con talált véres minták fölött. Utóbbiak akkor kelet-
keztek, amikor a gyilkos letette az ütlegeléshez hasz-
nált véres eszközt. Barkácsáruház-beli csatangolá-
som során akadtam  rá a fejtokalapácsra, vettem is
egyet, azután hazamentem, mesélem Bergernek.
  A folytatásban Chandonne  azt  állítja, hogy kez-
dett félelemmel gondolni nálam teendo látogatásá-
ra. Azt  állítja, hogy  rengeteg rendorautó cirkált a
környéken, és hogy amikor késo  este a házamhoz
ért, két  járorautó is parkolt a bejárat elott. Ez azért
volt, mert bekapcsolt a riasztóm - amikor Chan-
donne felfeszítette a  garázsajtómat, hogy kijöjjenek
a rendorök. O természetesen tagadja Bergernek,
hogy miatta kapcsolt be a riasztó. Ok voltak - csak
ok lehettek, mondja. Ekkor már éjfélre jár az ido.
Szakad  a hó. Chandonne elbújik egy fa mögött, és
kivárja,  míg a rendorök távoznak. Utolsó esélye ez,
mondja, muszáj találkoznia velem. Szentül hiszi,
hogy ok is a környéken vannak, és hogy meg fognak
gyilkolni engem. Úgyhogy a bejárati ajtómhoz lép
és kopogtat.
  - Mivel kopogtatott? - kérdezi Berger.
  - Emlékeim szerint volt  ott egy kopogtató. Azt
hiszem, azt használtam. - Kihörpinti a Pepsi  utol-
ját, Marino pedig a felvételen megkérdezi tole, hogy
kér-e még egyet. Chandonne a fejét rázza, ásít. Ar-
ról beszél, hogy megjelent  a házamnál, hogy szét-
verje a fejemet, és közben ásítozik a szarházija.
  - Miért nem csöngetett? - tudakolja Berger. Ez
fontos. A csengom aktiválja a kamerarendszert. Ha
Chandonne akkor becsönget, láthattam volna a kép-
ernyon.
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  - Nem tudom - feleli. - Megláttam a kopogtatót,
és használtam.
  - Mondott is valamit?
  - Eloször nem. Aztán hallottam, hogy egy no azt
kérdezi: „Ki az?"
  - És ön mit mondott?
  -  Közöltem vele a nevemet. Azt mondtam, infor-
mációval szolgálhatok a holttesttel kapcsolatban,
akit azonosítani próbál, és hogy legyen szíves, tegye
lehetové, hogy beszélhessek vele.
  -  Közölte Scarpetta doktornovel a nevét?  Jean-
Baptiste Chandonne-ként mutatkozott be?
  -  Igen. Azt mondtam, hogy Párizsból jöttem, és
már próbáltam elérni az irodájában. - Megint ásít.
- Egyszer csak valami egészen elképeszto történik -
folytatja. - Hirtelen felpattan az ajtó, és ott áll a
doktorno. Fáradjak be,  mondja, és amint megte-
szem, becsapja mögöttem  az ajtót, és nem hiszem
el, hirtelen nála van ez a kalapács, és megpróbál
megütni.
  -  Hirtelen van nála egy kalapács? Honnan sze-
rezte? Egyszer csak elotunt a levegobol?
   -  Azt hiszem, a bejáratnál kapta fel egy asztalról.
 Nem tudom. Annyira gyorsan  történt. Megpróbá-
 lok elmenekülni  elole.  Berohanok  a  nappaliba,
 üvöltve, hogy hagyja abba, és ekkor történt csak az
 igazi szörnyuség. Villámgyorsan. Egyedül arra em-
 lékszem, hogy a kanapé túloldalán álltam, és aztán
 valami az arcomba vágódott. Mintha folyékony tuz
 fröccsent volna a  szemembe.  Soha  semmit nem
 éreztem, ami ennyire, ennyire... - Szipákol megint.
 -A fájdalom.Visítva próbáltam kitörölni a szemem-
 bol. Próbáltam kijutni a házból. Tudtam, hogy meg
 fog ölni, és hirtelen átfutott az agyamon, hogy o is
 közülük való. Oközülük. Csak elkaptak végül. Egye-
 nest besétáltam a kelepcéjükbe! Mindvégig az volt a
 terv, hogy o kapja meg a bátyám holttestét, mert-
 hogy o is közülük való. Most letartóztatnak, ok meg
 végre  hozzájutnak  a lehetoséghez, amire vágytak,
 végre, végre.
  - Merthogy mire is vágytak? - kérdezi tole Ber-
 ger. -  Mondja el újra, mert ezt a részt nehezemre
 esik megérteni, elhinni meg aztán végképp.
  - Az apámat akarják! - mondja Chandonne, és
 most eloször látok rajta érzelmet. - A papára fenik a
 fogukat! Okot akarnak találni, hogy üldözobe ve-
 hessék és levadászhassák, tönkretehessék. Hogy azt
 a képzetet kelthessék, hogy apám egy gyilkos apja,
 és így  hozzáférhessenek a családomhoz. Évek óta
 csak erre megy ki a játék! Én pedig Chandonne va-
 gyok, és nézzen rám! Nézzen rám!
  Keresztre  feszítés formán kitárja karját, testérol
 szorszálak libbennek a levegobe. Döbbenten figye-
 lem, ahogy letépi sötét szemüvegét, és a fény beha-
 tol  érzékeny, kimart szemébe. Meredten bámulom
 azt  a fényes piros, vegyszer marta szempárt.  A két
 szem láthatóan nem egyfelé néz, és Chandonne ar-
 cán patakzik a könny.
  -  Tönkre  vagyok téve!  - kiált fel. - Csúnya va-
gyok és vak, és olyan buncselekményekkel vádol-
nak, amiket nem követtem el. Maguk, amerikaiak ki
akarnak végezni egy  francia állampolgárt!  Nem
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igaz? Hogy példát statuáljanak! - Székek csikordul-
nak hangosan, aztán Marino és Talley már  ott is
vannak  mellette, leszorítva tartják a  székében. -
Nem öltem meg senkit! O próbált megölni engem!
Nézze meg, mit tett velem!
  Berger pedig higgadtan így szól hozzá: - Egy órá-
ja beszélgetünk. Most abba fogjuk hagyni. Ennyi
elég lesz. Csillapodjon, csillapodjon.
  A kép ugrálni kezd, a  képernyo  kicsíkosodik, az-
után egy tökéletes  délután ragyogó kékjét ölti fel.
Berger kikapcsolja a videót. Döbbent csendben ülök.
  - Utálok ilyet mondani - töri meg Berger  az
ijeszto varázst, melyet Chandonne  bocsátott kis,
bensoséges tárgyalóhelyiségemre -, de vannak kor-
mányellenes, paranoid idióták a világban, akik hihe-
tonek fogják találni a fickó meséjét. Reméljük, hogy
nem kötnek ki ilyenek az esküdtek között. Nem is
kell több, egy boven elég.

16.

  - Jay Talley - mondja Berger meghökkenésemre.
  Most, hogy Chandonne  a  távkapcsoló egyetlen
 mozdulatára  eltunt  körünkbol,  a  New  York-i
 ügyészno késlekedés nélkül engem vesz kezelésbe a
 maga intenzív módján. Újra itt vagyunk ebben a ki-
 csiny, unalmas valóságban - egy tárgyalóban a ke-
 rek faasztal, a beépített fa könyvszekrények és az el-
 sötétült képernyoju televízió között. Elottünk kite-
 rítve dossziék és véres fényképek, elfeledve és sem-
 mibe véve, mert Chandonne mindent és mindenkit
 háttérbe szorított az elmúlt két órában.
  - Akar maga kitálalni, önként, vagy kezdjem én
 azzal, hogy elmondom,  amit tudok? - szegezi ne-
 kem a kérdést Berger.
  - Nem vagyok benne biztos, mit akar, mirol tálal-
 jak ki. - Eloször meghökkenés, aztán sértettség, vé-
 gül újra düh fog el, amint belegondolok, hogy Talley
 jelen volt Chandonne kihallgatásánál. Elképzelem
 Bergert,  ahogy Talleyvel beszélget Chandonne ki-
 hallgatása elott és után, illetve a szünetben, amikor
 a szörny  pihent és gyorséttermi hasábburgonyát
 evett. Berger órákat töltött Talleyvel és  Marinóval. -
 És ami még fontosabb - teszem hozzá -, mi köze
 ennek a maga New York-i ügyéhez?
  -  Scarpetta doktorno.  - Hátradol a  székén. Úgy
érzem, mintha a fél életemet vele töltöttem volna
ebben a szobában, ráadásul késésben vagyok. Már
rég  találkoznom kellett  volna  a kormányzóval. -
Bármennyire kemény is ez a maga számára - mond-
ja Berger-, mégis arra kérem, hogy bízzon bennem.
Képes rá?
 - Én már  nem tudom, kiben bízhatok és kiben
nem - felelem az igazságnak megfeleloen.
 Berger arcán kis mosoly, sóhajt. - Ez oszinte volt.
Korrekt. Tényleg nincs oka, hogy megbízzon ben-
nem. Talán másban sem. Viszont arra sincs ténysze-
ru oka, hogy kétségbe vonja: szakemberként egyet-
len szándék vezérel, hogy  megfizettessek  Chan-
donne-nal a  buneiért. Feltéve, hogy o gyilkolta meg
ezeket a noket.
 - Feltéve? - kérdezem.
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 - Be kell bizonyítanunk. És bármi, abszolút bár-
mi, amit az itteni, richmondi esetekbol megtudha-
tok, felbecsülhetetlen segítség számomra. Megígé-
rem magának, hogy nem magán élem ki kukkolói
hajlamaimat, és nem ütöm az  orromat a privát
szférájába. Viszont teljesen képben kell lennem.
Tudnom kell, mi a fenével van dolgom egyáltalán,
és a nehézség számomra abban rejlik, hogy nem tu-
dom az összes szereplorol, kicsoda-micsoda, illet-
ve, hogy nincs-e közöttük olyan, aki  az én New
York-i ügyemben is szerepet játszik. Elképzelheto-e
például, hogy Diane Bray gyógyszerügyletei egyéb
törvénytelen tevékenységeket  is  jeleznek, melyek
esetleg kapcsolatban lehetnek a  szervezett bunö-
zéssel,  illetve a Chandonne családdal? Vagy akár
azzal is, hogy miért éppen Richmondban került elo
Thomas holtteste?
  - Apropó. - Leragadtam egy másik  témánál, ne-
vezetesen a szavahihetoségem kérdésénél. - Ho-
gyan magyarázza Chandonne, hogy két fejtokala-
pács is volt  a házamban? Igen, egyet én vettem a
barkácsáruházban, mint már  mondtam. De hon-
nan a másik, ha nem o hozta magával? És ha meg
akartam ölni ot, miért nem a pisztolyt használtam?
A Glockom ott volt az ebédloasztalon.
   Berger tétovázik, aztán egyszeruen kikerüli a kér-
 déseimet. - Ha nem ismerem a teljes igazságot, na-
 gyon nehéz lesz kibogarásznom, mi tartozik az ese-
 temhez és mi nem.
   -  Ezt megértem.
   -  Kezdhetnénk azzal, hogy milyen  stádiumban
 van jelenleg a Jayjel való kapcsolata?
   -  Elvitt az autóján a kórházba. - Feladom. Egyér-
 telmu, hogy nem én vagyok az, aki  ebben a szituá-
 cióban kérdéseket fog feltenni. - Amikor eltörtem a
 karomat. Jay megjelent a rendorséggel, az ADTI
 embereivel, aztán szombat délután is beszéltem ve-
 le röviden, amikor még nálam voltak a rendorök.
  -  Van bármi  ötlete, miért találta Talley szükséges-
 nek, hogy átrepüljön ide Franciaországból, és se-
 gédkezzen a Chandonne utáni hajtóvadászatban?
  -  Csak arra tudok gondolni, hogy az ügy beható
 ismerete hozta  ide.
  -  Vagy csak  ürügyet  keresett, hogy találkozhas-
 son  magával?
  -  Ezt tole kellene megkérdeznie.
  -  Találkozott vele mostanában?
  -  Az imént említett szombat délután óta nem.
  -  Miért nem? Befejezettnek tekinti a  kapcsolatu-
 kat?
  - Nem gondolom,  hogy egyáltalán elkezdodött
 volna.
  - De lefeküdt vele. - Felvonja egyik szemöldökét.
  - Vagyis vétkes vagyok egy rendbeli  elhamarko-
 dottságban.
  - Talley jóképu, okos. És fiatal. Jó ízlés vétkében
 még senkit nem marasztaltak el. Ráadásul egyedül-
 álló. Ahogy maga is. Mégse házasságtörést követett
 el. - Berger elnyújtja a csendet. Bentonra utalna, a
 tényre, hogy a múltban  egyszer már bunös voltam
házasságtörés vétkében? - Jay Talleynek rengeteg
pénze van, nem igaz? - Filctolla hegye rossz közér-
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zetem metronómjaként kopogtat a jegyzettömbön.
- A családi vagyonból, vélhetoleg. Ennek még utána
kell néznem. Apropó, nem árt, ha tudja, vele is be-
széltem, Jayjel. Hosszasan.
 - Egyszerubb feltételeznem, hogy az egész világot
lekáderezte. Csak még azt nem sikerült kitalálnom,
honnan vette rá az idot.
 - Volt egy kis üresjárat az orvosi egyetem kliniká-
ján.
 Elképzelem,  ahogy kávézgatnak, Talley meg o.
Magam elott látom Jay  arckifejezését, a viselkedé-
sét. Azon tunodöm, vajon Berger vonzónak találja-e
Jayt.
 - Talleyvel és  Marinóval is  beszéltem,  mialatt
Chandonne a különbözo pihenoidoit vagy mi a csu-
dáit töltötte. - Berger összekulcsolt keze alatt az
ügyészi hivatal fejlécezett jegyzettömbje. Egyetlen
feljegyzést sem készített, egyetlen  szót nem írt le,
mióta a helyiségben vagyunk. Máris azt tervezi, ho-
gyan izzasztja meg a védelmet. Ami írásban van, azt
a védelem jogosult látni. Úgyhogy ne írj le semmit.
Idorol idore Berger firkálgat. Két oldalt firkált tele,
mióta belépett a tárgyalómba. Piros zászló emelke-
dik fel a tudatom mélyén. Berger tanúként kezel en-
gem. Nem szabad tanúként szerepelnem  az o New
York-i ügyében.
  -  Kezd olyan benyomásom lenni, mintha azt fon-
tolgatná, hogy valami módon  maga Jay is  érintett
ebben az... - kezdem mondani.
  Berger egy vállrándítással félbeszakít. - Semmi-
lyen lehetoséget nem zárunk ki - mondja. - Lehet-
séges? Kezdek ott tartani, hogy mindent lehetséges-
nek tartok. Talley pozíciója csodálatos  volna, ha
esetleg összejátszik a Chandonne családdal, nem
igaz? Interpol, ah, egy bunszövetkezetnél ez igen-
csak kapóra jönne. Talley felhívja magát és áthozza
Franciaországba, valószínuleg azzal a  céllal, hogy
kiderüljön, mennyit tud az ön- és közveszélyes Jean-
Baptiste Chandonne-ról. Aztán Talley Richmond-
ban terem, és részt vesz a hajtóvadászatban. - Ber-
ger keresztbe fonja a karját, és megint rám szegezi
azt az átható tekintetét. - Jay Talley nem nyerte el a
rokonszenvemet. Csodálom, hogy a magáét igen.
  - Nézze  - mondom csipetnyi vereséggel a  han-
gomban -, Jay és közöttem maximum huszonnégy
órán át tartott a bensoséges viszony.
  - A szeretkezést maga kezdeményezte. Aznap es-
te összevesztek egy étteremben, és maga kiviharzott
a helyiségbol féltékenységében, mert Talley egy má-
sik nore nézett...
  - Micsoda? - bukik ki belolem. - Ezt o mondta?
  Berger szótlanul méreget. Hangneme semmiben
sem különbözik attól, amit  Chandonne-nal,  egy
borzalmas  szörnyeteggel szemben  használt.  Most
engem hallgat ki, egy borzalmas noszemélyt. Annak
érzem magam. - Nem volt ott semmilyen másik no
- felelem. - Milyen másik no? Féltékeny aztán biz-
tos nem voltam. Talley volt túlságosan tolakodó és
harcias, nálam meg betelt a pohár.
  - A Café Runtzben a rue Favard-on. Maga egész
rendes patáliát csapott. - Berger folytatja a történe-
temet, legalábbis annak Talley-féle változatát.
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  - Nem csaptam patáliát. Felálltam az asztaltól és
kisétáltam, pont.
  - Az étteremtol  visszatért a szállodához, taxiba
ült, és kiment a Szent Lajos-szigetre, ahol a Chan-
donne család lakik. Sötétedés után körbejárt, meg-
bámulta az épületet, majd vízmintát vett a Szajná-
ból.
  Utolsó szavai elektromos sokként futnak  végig
összes sejtemen.  Csiklandós, hideg patakokban fo-
lyik a verejték a blúzom alatt.  Jaynek soha nem be-
széltem arról, mit csináltam, miután faképnél hagy-
tam az étteremben. Honnan tud Berger ilyen sokat?
Honnan tudta Jay, már ha o mondta el Bergernek?
Marino. Mennyire tálalt ki Bergernek Marino?
  - Mi volt a valódi  szándéka a Chandonne-ház
felkeresésével? Mit  gondolt, mire  vezetheti  rá? -
kérdezi Berger.
  - Ha tudnám, mi mire vezethet rá, nem kellene
vizsgálódnom  - felelem.  - Ami a  vízmintát illeti,
mint a laborjelentésekbol nyilván tudja, a richmon-
di kikötobeli azonosítatlan holttest ruházatán diató-
mákat, parányi algákat találtunk -Thomas testérol.
Azért akartam vízmintát a Chandonne-ház közelé-
bol, hogy eldönthessem, jelen vannak-e ugyanezek
a diatómafajok a Szajna azon szakaszában is.  És je-
len voltak. Az édesvízi  diatómafajok összetétele
megegyezett a holttestet, Thomas holttestét borító
ruházat belsejérol nyert diatómalelettel, és minden-
nek semmi jelentosége. Maga nem emel vádat Jean-
Baptiste  ellen állítólagos bátyjának meggyilkolá-
sáért, mivel arra valószínuleg  Belgiumban  került
sor. Ahogyan ezt világossá is tette.
  - Attól a vízminta még fontos.
  - Miért?
  - Bármi, ami történt, újabb adalékokkal szolgál a
vádlottal kapcsolatban, és esetleg elvezet az indíték-
hoz. Vagy ami még fontosabb, a személyazonosság-
hoz és a szándékhoz...
  Személyazonosság és szándék. Ezek a szavak vonat-
ként morajlanak át az agyamon. Jogász vagyok. Tu-
dom, mit jelentenek ezek a szavak.
  - Miért vett mintát a vízbol? Más esetekben  is
szokása a holttesttel közvetlenül érintkezésbe nem
került bunjelek begyujtése? Más szóval, a vízminták
gyujtése nem  igazán tartozik a hatókörébe, különö-
sen egy idegen ország területén nem.  Eloször  is
miért ment Franciaországba? Nem rendhagyó ez
kissé egy orvos szakértotol?
  - Az Interpol felkérésére mentem át. Maga mu-
tatott rá az elobb.
  - Pontosabban JayTalley felkérésére.
  - Talley az Interpolt képviseli. Az ADTI összekö-
toje.
  - Csak tudnám, miért szervezte meg valójában,
hogy maga odamenjen. - Berger elhallgat, hagyja,
hogy a jeges félelem megérintse az agyamat. Eszem-
be jut, hogy Jay esetleg olyan  okokból manipulált
engem,  melyeket végiggondolni sincs feltétlenül
merszem. -Talley sokrétu személyiség - teszi hozzá
Berger rejtélyesen. - Ha Jean-Baptiste itt állna bíró-
ság elé, attól tartok, Talley inkább a védelem, mint a
vád érdekeit szolgálná ki.  Esetleg, hogy lejárassák
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magát tanúként.
  Forróság araszol föl a nyakamon.  Lángol az ar-
com. Repeszként hasít át rajtam a félelem, cafatokra
szaggatva mindennemu reménységet, ami bennem
élt, hogy ez nem fog bekövetkezni. - Hadd kérdez-
zek valamit.  - Teljes a felháborodásom. Mindössze
annyit tudok tenni, hogy uralkodom a hangomon. -
Van bármi, amit maga nem tud az életemrol?
  - Nem is kevés.
  - Vajon miért érzem úgy,  mintha én volnék az,
aki ellen vádiratot készülnek kiadni, Ms. Berger?
  - Fogalmam sincs. Miért érez így?
  - Igyekszem nem személyes ügynek venni ezt az
egészet. De percrol percre nehezebb.
  Berger nem mosolyodik el. Az eltökéltség csillám-
ló kové változtatja tekintetét, a hangja megkemé-
nyedik. - Pedig igencsak személyes lesz. És nagyon
ajánlom, hogy  ne vegye a szívére. Ha valaki, maga
aztán tudhatja, hogyan muködnek a dolgok. A tulaj-
donképpeni  buncselekmény sokszor kismiska  az
utóhatások okozta károkhoz képest. Jean-Baptiste
Chandonne  egyetlen ütést sem mért magára, ami-
kor betört a házába. Most kezd el kárt tenni magá-
ban. Már kárt is tett magában. És kárt is fog tenni.
Hiába van rács mögött, nap mint nap csapásokat
fog mérni magára. Chandonne kegyetlen, gyilkos
folyamatot  indított el, Kay Scarpetta  kikezdését.
Megkezdodött.  Sajnálom. Olyan ténye ez az élet-
nek, amivel maga túlságosan is tisztában van.
  Némán állom a tekintetét. Száraz a szám. A szí-
vem összevissza kalimpál.
  - Nem igazság, ugye? - mondja Berger azon az
éles hangon, mellyel ugyanúgy ízekre tud szedni egy
embert, ahogyan én a szikémmel. - De hát lefoga-
dom, a maga páciensei sem élveznék, hogy meztele-
nül fekszenek a boncasztalán, a kése alatt, hogy ki-
kutatják a zsebeiket és a testnyílásaikat - már ha
tudnának róla.  És igen,  istentelenül sok minden
van, amit nem tudok az életérol. És nem fog örülni
a kutakodásomnak. Mégis együtt fog muködni ve-
lem, feltéve, hogy az, akinek mondják.  És igen, a ro-
hadt életbe, piszkosul szükségem van  a segítségére,
vagy akkorát bukunk az üggyel, mint ide Wyoming.
  - Merthogy maga Chandonne egyéb  elvetemült-
ségeit is be akarja vonni, igaz? - Csak kiböktem vég-
re. - Molineaux-vádindítvány.
  Tétovázik. A szeme elidozik rajtam  és kigyúl egy
pillanatra, mintha olyasmit mondtam  volna, ami
örömmel, esetleg új keletu nagyrabecsüléssel tölti
el. Azután ugyanilyen gyorsan össze is  zárul a tekin-
tete, és azt mondja: - Egyelore magam sem tudom,
mit fogok tenni.
  Nem hiszek neki. Az egyetlen életben lévo tanú
vagyok. Berger  nyakig bele akar rángatni ebbe az
egészbe, hogy a két évvel ezelott New Yorkban meg-
gyilkolt szerencsétlen  no esetére felfuzve, díszcso-
magolásban vigye a bíróság elé Chandonne összes
buntettét. Chandonne ravasz. Viszont  elképzelheto,
hogy a felvételen elkövetett  egy végzetes baklö-
vést. Ellátta Bergert azzal a két fegyverrel, amire a
Moulineaux-vádindítvány beterjesztéséhez szüksé-
ge lesz: személyazonosság és szándék. Én azonosít-
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hatom Chandonne-t. És pontosan tudom, milyen
szándékkal nyomakodott be a házamba. Az  egyetlen
életben lévo személy vagyok, aki cáfolni tudja a ha-
zugságait.
  - És amíg  kitalálja, brutálisan lemészároljuk  a
szavahihetoségemet. - Az ízetlen metafora szándé-
kos. Berger ugyanúgy nekem esett, ahogyan Chan-
donne, csak persze egészen más okból. O nem akar
megsemmisíteni engem. O azt akarja, hogy  biztosan
ne semmisíthessenek meg.
  - Miért feküdt le Jay Talleyvel? - Már megint
kezdi.
  - Mert ott volt, az isten verje meg - fortyanok fel.
  Sorozatlövés-szeru kacagásban tör ki, a mély, to-
rokhangú nevetés hátrataszítja székében.
  Nem szántam viccnek. Maximum viszolygást ér-
zek. - Ez a banális igazság, Ms. Berger - teszem
hozzá.
  - Kérem, szólítson Jaime-nek. - Sóhajt.
  - Még olyankor se mindig tudom a választ, ami-
kor pedig kellene. Mint például, hogy miért szur-
tem össze a levet Jayjel. De szégyellni szégyellem.
Egészen pár perccel ezelottig buntudatom volt, at-
tól féltem, hogy kihasználtam, fájdalmat okoztam
neki. Viszont én legalább  nem kürtöltem szét a vi-
szonyunkat.
  Erre nincs mit mondania.
  - Tudnom kellett volna, hogy még ott a tojáshéj a
fenekén - folytatom, miközben ragyogó  színekben,
a szemünk elott bomlik ki felháborodásom. - Sem-
mivel se  különb, mint azok a tizenéves  kamaszok,
akik a minap kocsányon lógó szemekkel bámulták
az unokahúgomat a bevásárlóközpontban. Két lá-
bon járó hormonbombák. Szóval Jay eldicsekedett
vele, lefogadom, elmondta mindenkinek, magát is
beleértve.  Megjegyzem...  - Elhallgatok. Nagyot
nyelek. Fojtogat a düh. - Megjegyzem, egyes részle-
tek nem tartoznak magára, és soha nem is fognak
magára tartozni. Arra kérem, Ms. Berger, hogy már
csak szakmai szolidaritásból se kalandozzon olyan
tájakra, ahol semmi keresnivalója.
  - Bárcsak mások is megszívlelnék ezt.
  Célzatosan az órámra pillantok megint. De nem
hagyhatom faképnél, nem, míg fel nem teszem neki
a legfontosabb kérdést. - Elhiszi, hogy o támadott
meg engem? - Tudja, hogy ezúttal Chandonne-ra
gondolok.
  - Van bármi okom, hogy ne higgyem el?
  - Egyértelmu, hogy az én szemtanúi beszámolóm
fényében süket  duma  minden, amit Chandonne
mondott - felelem. - Nem ok csinálták. Nem volt
semmiféle ok. Egyedül az a rohadt szemétláda volt,
aki rendornek adta ki magát,  és agyon akart verni
engem egy fejtokalapáccsal. Kíváncsi volnék, hogy a
fenébe tud erre magyarázatot  adni  Chandonne.
Megkérdezte tole, miért volt két fejtokalapács a há-
zamban? A barkácsáruházi számlával bizonyítha-
tom, hogy én csak egyet vásároltam. - Megint ezt a
vonalat szorgalmazom. - Akkor honnan került oda
a másik?
  - Hadd kérdezzek valamit inkább én. - Megint
kitér a válaszadás elol. - Nem lehetséges, hogy ma-
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ga csak feltételezte, hogy Chandonne meg akarja
támadni?  Hogy meglátta,  és bepánikolt?  Biztos
benne, hogy fejtokalapács volt nála, és agyon akarta
verni magát vele?
  Meredten nézek vissza  rá. - Feltételeztem, hogy
meg akart támadni? Ugyan mit keresett volna a há-
zamban?
  -  Hát, maga nyitott ajtót neki. Ennyit tudunk,
nemde?
 - Ugye nem azt akarja megkérdezni, hogy Chan-
donne meghívott vendég volt-e a házamban? - Da-
cosan farkasszemet nézek Bergerrel, a szám belseje
ragad. Reszket a kezem. Amikor nem válaszol, hát-
ratolom a székemet. - Nem vagyok köteles itt ülni
és  elturni ezt. Az elején is nevetséges volt, most meg
egyenesen röhejes.
 - Scarpetta  doktorno,  milyen érzés  lenne, ha
nyilvánosan felvetodne, hogy valójában  maga invi-
tálta otthonába Chandonne-t, és azután rátámadt?
Minden különösebb  ok nélkül, esetleg csak mert
megrémült. Vagy még rosszabb. Hogy maguk is
benne vannak az összeesküvésben, amirol Chan-
donne a felvételen beszél - maga és Jay Talley. Ami
azt is megmagyarázná, hogy maga miért ment Pá-
rizsba, feküdt le Talleyvel, és találkozott azután
Stvan doktornovel, és vitt el bunjeleket  a hullaház-
ból.
 - Milyen érzés lenne? Fogalmam sincs,  mi mást
mondhatnék még.
 - Maga az egyetlen tanú, az egyetlen  élo ember,
aki tudja, hogy Chandonne nem mond mást, csak
hazugságokat és újabb hazugságokat.  Ha maga ki-
pakol az igazsággal,  az ügy egyes-egyedül magán
múlik.
 - Nem vagyok tanú a maga ügyében - emlékezte-
tem. - Semmi közöm nem volt a Susan Pless-gyil-
kosság nyomozati szakaszához.
 - Szükségem van a segítségére. Igen-igen idoigé-
nyes eljárás lesz.
 - Nem segítek magának. Nem, ha továbbra is
meg akarja kérdojelezni az elmeállapotomat és a sza-
vahihetoségemet.
 - Valójában én egyiket sem kérdojelezem meg.
De a védelem meg fogja. Alapjaiban. Kíméletlenül.
- Óvatosan körvonalazza a valóságot, melyet még
meg kell ismertetnie velem. Az ellenérdekelt ügy-
véd. Gyanítom, hogy Berger tudja, ki az. Pontosan
tudja, ki fogja befejezni azt, amit Chandonne elkez-
dett: nyilvános ellehetetlenítésemet és megszégyení-
tésemet. A szívem émelyíto pufogással dübög. Ha-
lottnak érzem magam. A szemem láttára ért véget
az életem.
  - Egy bizonyos ponton New Yorkban lesz magára
szükségem -  mondja közben  Berger. -  Inkább
elobb, mint utóbb.  Egyébként pedig hadd figyel-
meztessem, legyen nagyon-nagyon óvatos, hogy ki-
vel beszél mostanában. Nem javaslom például, hogy
bárkinek is beszéljen  ezekrol az ügyekrol anélkül,
hogy elobb velem tanácskozna. - Elpakolja az aktá-
kat és a könyveket. - Óva intem attól, hogy bármi-
nemu kapcsolatot tartson fenn Jay Talleyvel. - Te-
kintete félrerebben az enyém elol, ahogy becsattint-
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ja az aktatáskáját. - Sajnos, azt hiszem, mindany-
nyian olyan karácsonyi ajándékot fogunk kapni, ami
nem lesz a kedvünkre. - Felkelünk a székünkbol,
egymás felé fordulunk.
  - Kicsoda? - vágok bele, és teszem fel a kérdést
fáradt hangon. - Maga tudja,  ki fogja  képviselni
Chandonne-t, nem  igaz? Ezért maradt  fenn  vele
egész éjjel. El akarta kapni, mielott a védelem össze-
zárja a sorait.
  - Szent igaz - feleli Berger csipetnyi ingerültség-
gel a hangjában. - A nagy kérdés, hogy engem pali-
ra vettek-e vagy sem. - Egymásra nézünk a faasztal
csillogó lapja  fölött. - Kissé gyanús egybeesésnek
találom, hogy egy óra sem telik el Chandonne-nal
folytatott utolsó beszélgetésem óta, és értesülök ró-
la, hogy ügyvédet választott magának - teszi hozzá.
- Gyanítom, hogy már akkor is tudta, ki lesz az ügy-
védje, sot esetleg a megbízást is kiadta neki addigra.
Csak éppen  Chandonne és az a senkiházi, akivel
összeállt, úgy gondolták, hogy  ez  a felvétel - meg-
paskolja aktatáskáját - nekünk csak kárunkra válik,
Chandonne-nak meg használ.
  - Mert az esküdtek vagy hisznek neki, vagy para-
noiás orültnek tartják majd - foglalom össze tömö-
ren.
  Berger rábólint. - Egyértelmu. Ha minden kötél
szakad, a védelem beszámíthatatlanságra fog játsza-
ni. Mi pedig nem akarjuk Miszter Chandonne-t a
Kirbyben tudni, ugyebár?
  A Kirby egy hírhedt igazságügyi elmekórtani meg-
figyelo intézet New Yorkban.  Itt orizték  Carrie
Grethent, mielott megszökött, és meggyilkolta Ben-
tont. Berger eloéletem újabb fájdalmas mozzanatá-
ra tapintott. - Ezek szerint Carrie Grethenrol is tud
- mondom letörten, ahogy kisétálunk a tárgyalóból,
mellyel kapcsolatban soha többé nem érzek úgy,
mint eddig. Egy bunügy szinhelyévé lett ez is. Las-
san az egész életem azzá lesz.
  - Végeztem egy kis kutatómunkát magával kap-
csolatban - mondja Berger szinte bocsánatkéroen.
- És igaza van, tudom, ki fogja képviselni Chan-
donne-t, és a hír nem örömteli. Sot kifejezetten
csapnivaló. - Fölveszi a bundáját, kilépünk a folyo-
sóra. -Találkozott már  Marino fiával?
  Megállok, és elképedten bámulok rá. - Nem is-
merek senkit, aki találkozott volna Marino fiával -
felelem.
  - Magának még el kell jutnia a fogadására. Majd
menet közben elmagyarázom. - Berger könyvekkel
és dossziékkal a karján, lassan lépdel a  szonyegen. -
Rocco Marino, becenevén „Rocky" egy kivételesen
visszataszító büntetoperes védoügyvéd, aki eloszere-
tettel képvisel maffiózókat és másokat,  akik képesek
megfizetni, hogy bármilyen eszközzel szabadlábra
helyeztesse oket. Szeret villogni. Imádja a nyilvános-
ságot. - Berger rám pillant. - És mindennél jobban
szeret fájdalmat okozni. Ebben éli ki magát.
  Lekattintom a folyosói villanyt, egy pillanatra sö-
tét borul ránk, ahogy az elso rozsdamentes acélajtó-
hoz közeledünk.
  - Néhány évvel ezelott,  állítólag jogi  egyetemi
évei alatt - folytatja Berger -, Rocky a családnevét
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Caggianóra változtatta. Gondolom, így akart végleg
elhatárolódni az apjától, akit mélységesen megvet.
  Tétovázom, állunk egymással szemben a mély ár-
nyak között. Nem akarom, hogy Berger  lássa az
arckifejezésemet, hogy észrevegye, mennyire porig
sújtott a hír. Mindig tudtam, hogy Marino utálja a
fiát. Több elméletem  is volt arra, hogy miért. Le-
het, hogy Rocky meleg vagy kábítószeres, vagy egy-
szeruen csak egy örök  vesztes. Az  mindenesetre
egyértelmu volt, hogy Rocky vörös  posztó az apja
szemében, és most már mindent tudok. Lesújtónak
találom a  helyzet szégyenteljes,  keseru  iróniáját.
Úristen. - Rocky Caggiano hallott az ügyrol, és je-
lentkezett a megbízásért? - kérdezem.
  - Lehetséges. Ahogy az is, hogy Chandonne csa-
ládjának szervezett bunözéssel való kapcsolatai ve-
zették el hozzá, vagy, a francba is, lehet, hogy Rocky
már eleve kapcsolatban állt velük. Esetleg a  ketto
kombinációja  - személyes  ok, illetve Rocky saját
kapcsolatai. Az viszont kicsit büdös, hogy apát és
fiát bedobták az arénába. Apagyilkosság a világ sze-
me láttára, meglehet,  indirekt eszközökkel. Marino
nem feltétlenül fog tanúskodni Chandonne  New
York-i tárgyalásán, de  sor kerülhet rá, attól függoen,
hogyan alakul ez az egész.
  Tudom, hogyan fog alakulni. Napnál világosabb
elottem. Berger azzal  a szándékkal jött Richmond-
ba, hogy ezeket az ügyeket a saját, New York-i ügyé-
be integrálja. Nem lennék meglepve, ha valahogy a
párizsi ügyeket is sikerülne hozzácsapnia.
  - Ettol  függetlenül  azonban - mondja Berger -
Chandonne mindig  Marinóhoz  tartozónak  fogja
érezni az ügyét. A Marino-féle zsaruk követik a tár-
gyalás eseményeit. Ha Chandonne-t Richmondban
állítanák bíróság elé, ex parte bemasíroznék a bíró-
hoz, és rámutatnék a szembeötlo összeférhetetlen-
ségre. Valószínuleg kihajítana az irodájából, és meg-
rovásban részesítene. Viszont esetleg legalább azt si-
kerülne elérnem, hogy eloírná még egy ügyvéd be-
vonását a védelem részérol, hogy ne a fiú tegyen fel
keresztkérdéseket az apjának.
  Megnyomok egy gombot, újabb acélajtók nyílnak
ki.
  - Én továbbra is viharosan tiltakoznék - folytatja
Berger. - És talán a bíróság végül a javamra dönte-
ne, vagy ha másra nem, arra használnám fel a hely-
zetet, hogy elnyerjem az esküdtek rokonszenvét, be-
mutatnám nekik, micsoda gazfickó Chandonne is,
meg a védoügyvédje is.
  - Akárhogyan alakuljon a maga ügye New York-
ban, Marinóból nem lesz tanú. -Tudom, hová akar
kilyukadni ezzel az  egésszel. - A Susan Pless-ügy-
ben  nem. Úgyhogy nem lesz akkora szerencséje,
hogy megszabaduljon Rockytól.
  - Szent igaz. Összeférhetetlenség kilove. Nincs
mit tenni. Márpedig Rocky kész métely.
  Beszélgetésünk  a teherportán folytatódik,  ahol
autóink mellett álldogálunk a hidegben. Körben a
csupasz betonfelületek komorsága mintha  az újon-
nan  elém tárult valóságot jelképezné. Kemény és
engesztelhetetlen lett az élet.  Nincsen se távlat, se
kiút. El  nem  tudom képzelni, milyen  érzés lesz
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Marinónak, amikor megtudja, hogy a szörnyeteget,
akinek kézrekerítésében maga is részt vett, saját, to-
le elidegenedett fia védi majd a tárgyaláson.  -
Marino a jelek szerint nem is sejti - mondom.
  - Valószínuleg mulasztás a  részemrol, hogy még
nem közöltem vele - feleli Berger.  - De így is van
épp  elég, ami  sérti  az önérzetét. Arra gondoltam,
ráérek holnap  vagy holnapután  felrobbantani  a
bombát. Tudja, Marino már annak se örült, hogy
kihallgattam Chandonne-t. - Ahogy ezt hozzáteszi,
a szeme diadalmasan felcsillan.
  - Lerítt róla.
  - Néhány éve Rockynak és nekem volt egy közös
ügyünk. - Berger kinyitja az autója ajtaját. Behajol,
beindítja a motort, és ráadja a futést. - Egy kölyök
késsel megtámadott egy vagyonos férfit, aki üzleti
úton New Yorkban járt.  - Berger fölegyenesedik,
odafordul hozzám. - Védekezés közben a férfinak
sikerül a földre  teperni a kölyköt, addig csapdossa a
járdához a kölyök fejét, míg az el nem ájul, de elobb
még mellbe  szúrja a férfit. A férfi meghal. A kölyök
kórházi ápolásra szorul, de felépül. Rocky a jogos
önvédelmen próbálta megfordítani az ügyet, de sze-
rencsére az esküdtek nem doltek be neki.
  - Biztosra veszem, hogy ezzel életre szóló rajon-
gót szerzett magának Mr. Caggiano személyében.
  - Azt  viszont nem  tudtam  megakadályozni,
hogy Rocky polgári peres eljárásban tízmillió dol-
láros kártérítést követeljen a kölyöknek az állítóla-
gos maradandó lelki sérülésekért, bla-bla-bla-bla.
A meggyilkolt férfi családja végül  peren kívül meg-
egyezett Rockyval.  Hogy miért?  Egyszeruen nem
bírták elviselni az egészet. A színfalak mögött egy
csomó szemétség történt - zaklatás, hátborzonga-
tó dolgok. A család házát kirabolták. Ellopták az
egyik autójukat. A kölyökkutyájukat megmérgez-
ték. És így tovább és így tovább, és meggyozodé-
sem, hogy az egészet Rocky Marino Caggiano irá-
nyította. Csak éppen soha nem tudtam bebizonyí-
tani. - Felkapaszkodik Mercedes sportterepjárója
ülésére. - A módszere pofonegyszeru. Amibol le-
het, kimosakodni, és a  védence  kivételével  min-
denkit a  vádlottak padjára ültetni.  Plusz nagyon
rossz vesztes.
  Eszembe jut, amikor Marino évekkel korábban
elmondta nekem, hogy Rocky halálát kívánja. -
Lehet, hogy részben ez motiválja? - kérdezem. -
A bosszú. Hogy nemcsak az apját, de magát is el-
kaphatja? És mindezt nagy nyilvánosság elott.
  - Elképzelheto -  mondja Berger a vezetoülés
magasából. - Akármi motiválja is, magának azért
elmondom: mindenképpen  tiltakozást fogok beje-
lenteni. Hogy mekkora sikerrel,  meg nem mon-
dom, mivel a dolog  nem igazán meríti ki az etikai
kihágás vétségének fogalmát. A bírón múlik min-
den. - A biztonsági övéért  nyúl, áthúzza a melle
elott. - Mivel tölti a  karácsony estét, Kay?
  Szóval most Kay  vagyok. Egy  pillanatra el kell
gondolkodnom. Karácsony  este  az  holnap lesz. -
Megpróbálom behozni az elmaradásomat ezekkel
az égési sérüléses eseteimmel - felelem.
  Bólint. - Fontos visszamennünk a Chandonne-
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féle tetthelyekre, amíg megvannak egyáltalán.
  Beleértve a házamat is, gondolom magamban.
  - Esetleg holnap délután tudna rám szakítani egy
kis idot? - kérdezi. - Amennyit rám szán. Én átdol-
gozom  az ünnepeket. A magáét nem szeretném
tönkretenni.
  Mosolyognom kell a helyzet iróniáján. Az ünne-
pek. Igen, boldog karácsonyt. Berger megajándéko-
zott, és nem is tud  róla. Segített  meghoznom egy
döntést, egy fontos döntést, talán életem legfonto-
sabb döntését. Lemondok a megbízásomról,  és a
kormányzó lesz az elso, aki ezt megtudja. - Telefo-
nálok,  amint  végeztem James City Countyban -
mondom Bergernek. - A délután  két óra akár jó is
lehet.
  - Magáért megyek.

17.

Tíz órára jár, mire a Kilencedik utcából a Capitol
Square-re  kanyarodom, elsuhanok  George  Wa-
shington kivilágított lovas szobra mellett, és körbe-
kerülök a Thomas Jefferson  által tervezett épület
déli oszlopcsarnokához, ahol üveggömbökkel ékesí-
tett tíz méter magas fa áll lámpadíszben a vaskos fe-
hér oszlopok mögött. Eszembe jut, hogy a  kor-
mányzó nem vacsorát, csak afféle „beugrós" partit
adott, és megkönnyebbülten  látom a vendégek tá-
voztára utaló  jeleket. Egyetlen autót sem találok a
törvényhozók és a látogatók számára fenntartott
parkolóhelyeken.
  A tizenkilencedik század elején épült, halványsár-
ga színu kormányzói palotát fehér élcsíkok és oszlo-
pok díszítik. A  legenda szerint egy északi  dandár
mentette meg, amikor a polgárháború végén a rich-
mondiak felperzselték  tulajdon városukat. A virgi-
niai karácsonyok visszafogott hagyományainak meg-
feleloen minden ablakban gyertyák ragyognak  és
friss koszorúk függnek, a fekete kovácsoltvas kapu-
kat örökzöld  ágak díszítik. A parlamenti orgárda
tisztje lép oda az autómhoz, letekerem az ablakot.
  - Segíthetek? - kérdezi némileg gyanakodva.
  - Mitchell kormányzó úrhoz jöttem. - Már több-
ször jártam  a kormányzónál, de nem ilyen kései
órán és nem egy hatalmas Lincoln sportterepjáró-
val. - Scarpetta doktorno vagyok. Egy kicsit elkés-
tem. Megértem, ha túl késo volna. Legyen szíves
megmondani a kormányzónak, hogy elnézését ké-
rem.
  A rendor arca felderül. - Nem ismertem meg eb-
ben az autóban. Lecserélte a Mercedesét? Ha volna
szíves egy percig itt várakozni.
  Miközben telefonálni kezd a fülkéjében, kinézek a
Capitol Square-re, és elobb bizonytalanság, majd
szomorúság fog el. Elvesztettem ezt a várost. Nincs
visszaút. Okolhatom érte Chandonne-t,  de ha
oszinte akarok lenni magammal, van más is. Ideje a
nehezebb végét megfogni a dolgoknak. Változtatni.
Lucy bátorságot  öntött belém a példájával,  vagy
esetleg csak rányitotta a szememet arra az intézmé-
nyesült, szokásaiban megcsontosodott, vaskalapos
valakire, akivé lettem. Több mint egy évtizede va-
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gyok Virginia állam vezeto igazságügyi orvos szakér-
toje. Erosen közeledem az ötvenhez. Egyetlen hú-
gomat ki nem állhatom. Anyám is nehéz eset, rá-
adásul betegeskedik is. Lucy New Yorkba teszi át a
székhelyét. Benton halott. Magamra maradtam.
  - Boldog karácsonyt,   Scarpetta  doktorno.  -
A rendor közelebb  hajol  az  ablakomhoz,  és hal-
kabbra fogja a hangját. A rézkituzon a  név: Ren-
quist. - Csak szeretném elmondani, milyen rettene-
tesnek tartom, ami magával történt, viszont örülök,
hogy elkapta a rohadékot. Nagyon  helyén  volt az
esze.
  - Igazán kedves, Renquist biztos.
  - Elsejétol nem lát itt engem többé - folytatja
Renquist. - Áttették a civil ruhás nyomozókhoz.
  - Remélem, ez jó.
  - De mennyire, asszonyom.
  - Hiányozni fog nekünk.
  - Helyszíneléskor még összefuthatunk.
  Remélem, hogy nem. Ha Renquist helyszínelés-
kor lát engem, az azt jelenti, hogy megint meghalt
valaki. Katonás mozdulattal beint a kapun. -Tessék
csak a fobejárat elott hagyni a kocsit.
  Változás. Igen, változás. Egyszerre mindenfelol ez
vesz körül. Tizenhárom hónap múlva Mitchell kor-
mányzó is kitunik  a  képbol, és  ez nyugtalanító.
Kedvelem. És különösen kedvelem a feleségét, Edi-
thet. Virginiában a kormányzók mandátuma egyet-
len ciklusra  korlátozódik, úgyhogy négyévente feje
tetejére áll a világ. Több száz alkalmazottat helyez-
nek át, rúgnak ki és vesznek fel. Telefonszámok vál-
toznak meg. Számítógépek merevlemezeit formáz-
zák újra. Munkaköri leírások szunnek meg, még ha
maguk a munkakörök nem is. Dossziék tunnek el
vagy semmisülnek meg. A kormányzó  tájékoztatóit
átírják vagy iratmegsemmisítovel miszlikre aprítják.
Az egyetlen, ami fix, a  rezidencia  személyzete.
Ugyanazok az elítéltek végzik a kerti és egyéb ház
körüli munkákat,  és ugyanazok az emberek foznek
és takarítanak, vagy legalábbis ha lecserélodnek, an-
nak semmi köze a  politikához. Az inas például mind-
végig Aaron volt, mióta Virginiában élek. Aaron ma-
gas, megnyero külseju afroamerikai, kecses  és kar-
csú makulátlanul  tiszta, hosszú fehér zakójában és
csiptetos fekete csokornyakkendojében.
  - Hogy van, Aaron? - érdeklodöm az elocsarnok
szemkápráztató kristályvilágításába lépve, mely ha-
talmas boltíveken át, kristálycsillárról kristálycsil-
lárra  adja tovább a fény fáklyáját az  épület hátsó
traktusáig. A két  bálterem között piros üveggöm-
bökkel és  fehér gyertyaizzókkal dekorált karácsony-
fa. A  falakat és gipszstukkókat és élcsíkokat nemré-
giben állították vissza eredeti  szürke-fehér pom-
pájukba. Aaron elveszi a kabátomat. Közli,  hogy
remekül van,  és hogy örül,  hogy lát, alig néhány
szóban  csak, mert  elsajátította  annak muvészetét,
hogyan lehetünk szívélyesek anélkül, hogy különö-
sebb ricsajt csapnánk.
  Közvetlenül az  elocsarnok mellett, annak két  ol-
dalán, egy-egy meglehetosen komor, brüsszeli szo-
nyegekkel és tekintélyt parancsoló antik bútorokkal
berendezett társalgó van. A férfiak társalgójában a
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tapétán görög-római motívumos szalagdísz, a noké-
ben virágmintás. A két helyiség pszichológiája egy-
szeru. Lehetové  teszik, hogy a kormányzó anélkül
fogadjon vendégeket, hogy igazából be  kellene en-
gednie oket a rezidenciájára. Kormányzói meghall-
gatásra a fobejárat mellett kell jelentkezni, az ilyen
ügyben érkezok nem maradnak sokáig. Aaron elka-
lauzol  a  személytelen,  történelmi helyiségek mel-
lett, majd fel a föderációs mintázatú - borvörös hát-
tér, fekete csillagok - szonyeggel borított lépcson, a
kormányzó családjának lakosztályai felé. Székekkel
és kanapékkal berendezett kemény fenyopadlós nap-
paliféleségben bukkanok elo, ahol Edith Mitchell
vár rám  bo szabású piros selyem nadrágkosztüm-
ben. Enyhén egzotikus illatú az ölelése.
  - Mikor teniszezünk újra? - kérdezi szárazon, te-
kintete begipszelt karomra függesztve.
  - A  tenisz  kíméletlen sport,  ha  valaki  egy éve
nem vett ütot a kezébe, el van törve a könyöke, és
megint a cigarettával hadakozik - válaszolom.
  Az elmúlt egy évre tett utalásom nem marad hatás
nélkül. Azok, akik ismernek, tudják rólam, hogy
Benton halála után eltuntem a kétségbeesett, folya-
matos mozgás fekete forgószelében. Nem találkoz-
tam többé a barátaimmal. Nem jártam  el hazulról,
és nem hívtam vendégeket.  Szinte teljesen felhagy-
tam a testmozgással. Nem csináltam semmit, csak
dolgoztam. Semmit nem láttam abból, ami körülöt-
tem zajlott. Beszéltek hozzám, nem hallottam. Nem
éreztem. Az ételnek nem volt íze. Az idojárásról alig
vettem tudomást. Anna szavaival élve, szenzorikus
deprivációban szenvedtem. Valahogy mindeközben
egyetlen  hibát sem követtem el  az eseteimben. Ha
lehet,  csak még  lelkiismeretesebben  végeztem a
munkámat. Emberi lényként való önmegtartóztatá-
som azonban visszaütött az intézeten belül. Nem
voltam jó vezeto, és ez mindinkább meg is mutatko-
zott. Barátként meg végképp leszerepeltem.
  - Hogy van? - kérdezi Edith kedvesen.
  - Nagyjából ahogy elvárható.
  - Kérem, foglaljon helyet. Miké mindjárt befejezi
a telefonálást. Nyilván nem beszélt elég emberrel a
partin. - Mosolyogva a szemét forgatja, mintha va-
lami csibész nagykamaszról beszélne.
  Edith soha nem öltötte magára igazán a first lady
szerepét abban az értelemben, ahogyan a Virginiai
Nemzetközösség hagyományai megkívánják, és jól-
lehet nyilván megvannak a bírálói, mások ugyanak-
kor az eros, modern not ünneplik benne. A szakmá-
jára nézve régész - amikor férje elnyerte a kormány-
zói hivatalt, nem adta fel a karrierjét, és azóta is ke-
rüli  azokat a  hivatalos rendezvényeket,  melyeket
léhaságnak vagy idopocséklásnak vél. Mindemellett
odaadó társa férjének,  és felnevelt három gyerme-
ket, akik már dolgoznak vagy egyetemre járnak. Vál-
lig éro haja ötvenedik életévéhez közeledve is sötét-
barna, mindig ugyanolyan hosszan, hátrafésülve vi-
seli. A szeme szinte borostyánsárga, gondolatok és
kérdések kavarognak benne. Valami most is foglal-
koztatja. - Félre akartam vonni magát a partin, Kay,
örülök, hogy telefonált. Köszönöm, hogy beugrott
hozzánk. Tudja, nem szokásom beleütni az orrom

- 161 -



az eseteibe - folytatja -, de meg kell  mondanom,
nagyon felzaklatott az, amelyikrol most olvastam az
újságban - a férfi, akit abban a szörnyuséges motel-
ben találtak Jamestown mellett. Miké  és én mind-
ketten nagyon aggódunk, nos, a nyilvánvaló james-
towni kapcsolat miatt.
  - Én nem vettem észre, hogy jamestowni kapcso-
lat volna az ügyben.  - Meg vagyok rökönyödve, és
elso gondolatom az, hogy olyan információ futott
be, amirol o tud, én meg nem. - Nincs kapcsolat a
régészeti feltárással. Én legalábbis nem tudok róla.
  - Az  emberek felfogását befolyásolja - mondja
Edith. - Ha mást nem is.
  Jamestown Edith nagy szenvedélye. A foglalkozá-
sa vonzotta ki a feltáráshoz évekkel ezelott, azután
jelen politikai pozíciójában is buzgó támogatója lett
az ügynek. Támfákat és emberi csontokat ásott ki a
földbol. És fáradhatatlanul próbálta felkelteni a le-
hetséges támogatók és a média  érdeklodését. -
Ahányszor kimegyek oda, majdnem mindig a motel
elott hajtok el, mert rövidebb a belváros felé, ha az
ötös úton megyek a hatvannégyes helyett.
  Árnyék suhan át az arcán. - Igazi poloskafészek.
Nem  mondhatnám, hogy meglepodnék, ha valami
rossz  történne ott. Kábítószerárusok, prostituáltak
tanyájának néz ki az a hely. Maga járt kint a helyszí-
nen?
  - Még nem.
  - Egy italt,  Kay? Van egy kis príma whiskym,
múlt hónapban csempésztem haza Írországból. Tu-
dom,  hogy szereti az ír whiskyt.
  - Csak ha maga is iszik.
  Edith a telefonért nyúl, és megkéri Aaront, hoz-
zon fel egy palack Black Busht és három poharat.
  - Mi  újság Jamestownban manapság? - A levego
szivarfüst patinájától terhes, ami lehangoló vágyat
ébreszt  bennem egy cigaretta után. - Azt hiszem,
három-négy éve voltam  kint utoljára - mondom
Edithnek.
  - Amikor megtaláltuk JRF-et - idézi fel.
  - Igen.
  - Ennyi ido eltelt azóta, hogy kint járt?
  - Kilencvenhatban, ha jól sejtem.
  - Hát, ki kell jönnie megnézni, hogy hol tartunk.
Elképeszto, mennyit változott az erod alaprajza, és
az a rengeteg tárgyi emlék, több  százezer, ahogy
nyilván értesült róla a híradásokból. Egyes csonto-
kon izotópos vizsgálatokat végeztünk, amit szerin-
tem maga is érdekesnek találna, Kay. A legnagyobb
rejtély továbbra is JRF. Az izotópos profilja alapján
se kukorica, se búza nem képezte az étrendje alap-
ját, nem is tudtuk mire vélni a dolgot, kivéve, hogy
esetleg nem volt angol. Átküldtük az egyik fogát
Angliába, ahol elkészítik a DNS-térképét.
  A JRF a Jamestowni Régészeti Feltárás rövidítése.
A betuszót a helyszínen elokerült valamennyi lelet
neve elé odabiggyesztik, ebben az esetben azonban
Edith konkrétan a talaj harmadik, azaz „C" rétegé-
ben feltárt, 102-es sorszámú leletre utal. A JRF102C
egy sír. Az ásatás legünnepeltebb sírhelye lett  ez,
mivel a feltételezések szerint a fiatalember, aki ben-
ne nyugszik, 1607 májusában, John Smithszel érke-
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zett Jamestownba, és még azon az oszön halálos lö-
vés érte. Amikor a koporsófoltos agyagtalajban az
eroszak elso jelére bukkantak, Edith  és az ásatást
vezeto régész azonnal kihívtak engem a helyszínre,
ahol azután együtt félresöpörtük a földet egy hatva-
nas kaliberu muskétagolyóról, illetve néhány szem
huszonegyes sörétrol, melyek eltörték és száznyolc-
van fokkal elforgatták a lábszárcsontot, úgyhogy a
lábfej hátrafelé nézett. A sérülés feltépte, avagy el-
nyírta a térdhajlatban futó poplietális artériát, JRF
pedig, ahogy elotalálása óta  szeretetteljesen  emle-
gették, percek alatt elvérzett.
  Az azonnal „elso amerikai gyilkosság"-nak kikiál-
tott lelet természetesen heves érdeklodést keltett -
az állítás több szempontból is meglehetosen vakme-
ro, hiszen sem azt nem tudhatjuk tényszeruen, hogy
gyilkosság, sem hogy elso lett volna, ráadásul az Új-
világ sem igen volt még Amerikának tekintheto. Azt
viszont  meghatároztuk  törvényszéki  bizonyítási
módszerekkel, hogy JRF-et egy európai fegyverrel,
egy úgynevezett kovás puskával lotték meg, és a sö-
rétszemek szóródása alapján a lövést hozzávetoleg
öt méterrol adhatták le. Véletlen baleset, önkezuség
ezzel gyakorlatilag kizárva. Adja magát a feltevés,
hogy egy másik telepes keze lehetett  a dologban,
ami elvezet a nem  is  túl  képtelen vélekedéshez,
hogy Amerika már csak ezt a sorsot tartogatja szá-
munkra, sajnos. Hogy halomra öljük egymást.
  -  Minden beköltözik kintrol télre. - Edith leve-
ti és a szófa háttámlájára teríti kosztümkabátját. -
A katalóguskészítés, a leletek írásos dokumentálása,
minden, amire nem jut ido, míg kint dolgozunk az
ásatáson. És persze az adománygyujtés. Az életnek
ez a szörnyuséges része, mely egyre inkább az  én
nyakamba szakad manapság. Amivel el is jutottam a
mondandómhoz. Meglehetosen nyugtalanító  tele-
fonhívást kaptam egyik törvényhozónktól, aki olva-
sott a motelbeli gyilkosságról. Az illeto ki van kelve
magából,  ami roppant  szerencsétlen, ugyanis így
pontosan  azt  fogja elérni, amit állítása szerint el
akar kerülni, nevezetesen rá fogja irányítani a figyel-
met az esetre.
  - Miért kelt ki magából? - A homlokomat ránco-
lom. - A lapok alig hoztak le információt.
  Edith arckifejezése megmerevedik. Bárki  is ez a
törvényhozó, szemlátomást nem a szíve csücske. -
Az illeto Jamestown környékén lakik - közli velem.
- Nyilvánvalóan úgy gondolja, hogy a gyilkosságot a
másság gyulölete motiválhatta. Hogy az áldozat me-
leg volt.
  A felszonyegezett lépcson puha lépteket hallani,
és megjelenik Aaron egy tálcával. A tálcán palack és
három whiskyspohár a nemzetközösség gravírozott
címerével.
  - Fölösleges mondanom, hogy egy effajta dolog
súlyosan kompromittálná azt, amin  odakint dolgo-
zunk. - Edith gondosan megválogatja  szavait, mi-
közben Aaron tölt a Black Bushból. Ajtó nyílik a
nappalin túl, és szivarfüstös légáramban a kormány-
zó bukkan elo magán dolgozószobájából, zakó és
nyakkendo nélkül.
  - Elnézést, hogy megvárakoztattam, Kay - mond-
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ja egy ölelés kíséretében. - Bozóttüzek. Talán Edith
már elmondta, mirol van szó.
  - Most akartunk rátérni - felelem.

18.

Mitchell kormányzó láthatóan nyugtalan. Felesége
felkel, hogy négyszemközt hagyjon bennünket, de
még gyorsan megbeszélik, hogy  fel kell  hívniuk
egyik lányukat, azután Edith jó éjt kíván nekem és
távozik. A  kormányzó újabb szivarra  gyújt.  Mar-
káns, jó megjelenésu férfi, a testalkata egy volt ame-
rikaifocistáé, a haja fehér, mint a Karib-tengeri fö-
veny.
  A  whisky kortyról  kortyra melengeti torkomat,
miközben udvarias beszélgetést folytatunk arról, ki
hogyan  tervezi a karácsonyt, és hogy hogyan  men-
nek a dolgok a Virginiai Igazságügyi Orvos Szakér-
toi Intézetben. Egyfolytában Stanfield nyomozó jár
az eszemben. Az idióta. Nyilvánvaló, hogy gyilkos-
sági üggyel kapcsolatos kényes információkat szivá-
rogtatott ki, ráadásul pont egy istenverte politikus-
nak, Dinwiddie képviselonek, aki  a sógora. A kor-
mányzó bölcs ember. Ami még fontosabb, ügyész-
ként kezdte karrierjét.  Tudja, hogy  a  plafonon
vagyok,  és azt is, hogy miért.
  - Dinwiddie  képviselo  gyakran nyúl  darázsfé-
szekbe - erosíti meg a kormányzó, hogy ki is a baj-
kevero. Dinwiddie egy militáns púp a törvényhozói
testület hátán, aki soha nem hagyja, hogy a világ el-
felejtse:  bár csak igen-igen közvetett módon, mégis
egészen Powhatan nagyfonökig, Pocahontas apjáig
tudja visszavezetni a családfáját.
  - A nyomozó rosszul tette, hogy bármit is elmon-
dott  Dinwiddie-nek - felelem -, Dinwiddie pedig
rosszul tette, hogy továbbadta magának vagy bárki
másnak. A szóban forgó eset buncselekmény. Itt
nem Jamestown négyszáz éves fennállásról van szó.
Nem  is turizmusról vagy politikáról. Hanem egy
emberrol, akit minden valószínuség szerint megkí-
noztak, azután hagyták, hogy összeégjen egy motel-
szobában.
  - Nem vitás - feleli Mitchell. - De vannak bizo-
nyos realitások, melyekkel számolnunk kell. Kataszt-
rofális lenne, ha bármi módon kapcsolatba hozhat-
nának Jamestownnal egy olyan gyilkosságot, mely-
nek elkövetojét a másság gyulölete vezérelte.
  - Nem  tudok semmiféle  kapcsolatról, azon túl-
menoen, hogy az áldozat egy Jamestown környéki
motelben szállt meg, amely egy tizenhat-nulla-hét
elnevezésu kedvezményes árajánlatot kínál vendé-
geinek. - Kezdek elkeseredni.
  - Amennyi sajtófigyelmet Jamestown eddig is ka-
pott,  ez az  információ  önmagában elegendo  ah-
hoz, hogy a média antennái az égnek meredjenek. -
A kormányzó megsodorja ujjbegyei között a szivart,
és az ajkához emeli. -Az elozetes becslések szerint a
kettoezer-hetes ünnepség akár egymilliárd dollár
bevételt is hozhat a nemzetközösségnek. Ez a mi vi-
lágkiállításunk, Kay. Jövore  negyeddolláros fém-
pénzen emlékeznek meg Jamestownról. A tudósító-
stábok már  most is csapatostul érkeznek az ásatás
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helyszínére.
  Felkel, hogy megpiszkálja a tüzet, én pedig vissza-
utazom az idoben régi, gyurött öltönyeihez és haj-
szolt  viselkedéséhez, dossziékkal  és könyvekkel el-
árasztott, zsúfolt irodájába a körzeti bíróság épületé-
ben. Jó néhány ügyön dolgoztunk együtt, némelyik
szakmai pályafutásom legfájdalmasabb  mérföldkö-
ve volt, azok a véletlenszeru, kegyetlen buncselek-
mények, melyek áldozatai ma sem hagyják nyugod-
ni a  lelkemet: az újságkihordó körútjáról elrabolt
no, akit  megeroszakoltak, és aztán  hagyták, hogy
lassú kínhalállal kiszenvedjen; az idos asszony, akit
balhéból lottek agyon, miközben ruhát teregetett; a
Briley fivérek  által kivégzett emberek. Mitchell és
én számtalan  szörnyu eroszakos  cselekedet miatt
gyötrodtünk együtt,  hiányzott is, amikor a maga-
sabb beosztás elszólította. A siker szétválasztja a ba-
rátokat. Különösképpen a politika van pusztító ha-
tással a kapcsolatokra, mivelhogy a politikának ere-
dendoen az a  természete, hogy újraalkotja az em-
bert. Az általam ismert Miké  Mitchellt egy olyan
államférfi váltotta fel, aki megtanulta biztonságos és
precízen kimunkált alprogramokon átfuttatni  tüzes
elképzeléseit. Tervei vannak. Velem kapcsolatban is.
  - Semmivel se szeretem jobban a sajtó tülekedé-
sét, mint maga - mondom neki.
  Visszateszi a piszkavasat a  rézállványra, és a tuz-
nek háttal szivarozik, arca a melegtol piros. Fa pat-
tog és sziszeg. - Mi a teendo, Kay?
  - Szóljon Dinwiddie-nek, hogy tartsa csukva  a
száját.
  - Miszter Címoldali Szenzációnak? - fanyarul el-
mosolyodik. - Aki nem gyozi hangoztatni,  hogy
egyesek szerint maga  Jamestown volt  az eredeti
gyulölet-buncselekmény - Amerika oslakosai ellen?
  - Hát, embereket leöldösni,  megskalpolni és ha-
lálra éheztetni szintén kimeríti a buncselekmény fo-
galmát.  A jelek szerint az idok kezdete óta mindig
boséges mennyiségu  gyulölet volt a világban. Ma-
gam nem  fogom  használni a „gyulölet-buncselek-
mény"  kifejezést,  kormányzó  úr. Nem szerepel
egyetlen általam kitöltendo urlapon, a halotti  bizo-
nyítványon sincs ilyen  rubrika. Amint maga  is jól
tudja, az effajta minosítés az ügyészre és a nyomozó
hatóságokra tartozik, nem az orvos szakértore.
  - De véleménye csak van?
  Beszámolok  neki a második holttestrol, amit ma
késo délután Richmondban találtak meg. Megszel-
loztetem aggodalmam, hogy a két haláleset össze-
függ.
  - Merthogy? - Szivarja füstölög a hamutartón.
Megdörgöli az arcát, és a halántékát masszírozza,
mint akinek fáj a feje.
  - Összekötözött végtagok - felelem.  - Égési se-
bek.
  - Égési sebek? Az elso fickóra rágyulladt a szoba.
De miért vannak égési sebek a másodikon?
  - Kínzásra gyanakszom.
  - Meleg volt?
  - A második áldozatnál semmi nem  utal rá egy-
értelmuen. Mindenesetre nem kizárható.
  - Tudjuk, ki o, vagy hogy helybeli-e?
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  - Még nem. Egyik áldozatnál sem találtunk sze-
mélyes holmit.
  - Magyarán valaki, aki  az ügyben érintett, nem
akarja, hogy azonosítsák oket. Vagy rablás. Vagy ez
is, az  is.
  - Elképzelheto.
  - Meséljen még az égési sebekrol - mondja a kor-
mányzó.
  Leírom neki a sebeket. Megemlítem Berger New
York-i ügyét,  és a kormányzó aggodalmai még ta-
pinthatóbbá válnak.  Düh villan át az arcán. - Ez a
fajta  spekuláció nem juthat ki ebbol a szobából -
mondja. - Ha valamire, hát még egy  New York-i
kapcsolatra biztos nincs szükségünk. Jézus Atyaúr-
isten.
  - Nincs bizonyíték a kapcsolatra, hacsaknem egy-
szeruen a hírekbol merítette valaki az ötletet - fele-
lem.  - Ami azt illeti, azt sem állíthatom ténysze-
ruen, hogy az itteni  esetekben holégfúvót használ-
tak volna.
  - Nem találja kissé különösnek, hogy Chandonne
gyilkosságainak New York-i kapcsolata legyen? És
akkor a tárgyalás felkerül oda. Most pedig hirtelen
itt is van két gyilkosságunk, melyek egy megint má-
sik New York-i gyilkossághoz hasonlítanak?
  - Különös, igen.  Nagyon különös.  Kormányzó
úr, csak annyit mondhatok magának biztosra, hogy
nem szándékozom  a  boncolási jegyzokönyveimet
más emberek politikai célkituzéseinek szolgálatába
állítani. Mint mindig, most is ragaszkodni fogok a
tényekhez,  és kerülöm a spekulálgatást. Javaslom,
hogy inkább a befolyásolás, mint az elfojtás kontex-
tusában gondolkodjunk.
  - A fenébe is. El fog szabadulni a pokol - dörmö-
gi Mitchell egy füstfelhobol.
  - Remélem, nem - mondom neki.
  - És  a  maga esete?  A  Francia  Farkasember,
ahogy  egyesek nevezik a pofát? - Mitchell végre
csak rátért erre is. - Mi lesz magával, hm? -Visszaül
megint, és megajándékoz megfontolt pillantásainak
egyikével.
  A whiskymet kortyolgatva azon tunodöm, hogyan
közöljem vele. Nincs igazán dicso módja a téma fel-
vetésének. - Mi lesz velem? - Szomorkásan elmoso-
lyodom.
  - Borzalmas lehet. Csak annak  örülök, hogy el-
kapta azt a  szarházit. - A szeme könnyesen felfény-
lik, gyorsan elfordítja a tekintetét. Mitchell most
megint az ügyész. Jól elvagyunk. Öreg barátok, régi
kollégák. Meghatódom, mélységesen  meghatódom,
ugyanakkor depressziós  is vagyok. A múlt elmúlt.
Mitchell a kormányzó. Legközelebb lehet, hogy Wa-
shingtonban köt ki.  Én Virginia állam vezeto igaz-
ságügyi orvos szakértoje vagyok, és  o a fonököm.
Azon vagyok, hogy közöljem vele, lemondok vezeto
beosztásomról.
  - Nem hiszem, hogy akár a magam, akár a nem-
zetközösség legjobb érdekeit szolgálná, ha továbbra
is betölteném a posztomat. - Kint van.
  Mitchell csak néz rám meredten.
  - Ugyanezt természetesen hivatalosabb  formá-
ban, írásban is benyújtom. De a döntést meghoz-
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tam. Január elsejével lemondok. Amíg szüksége van
rám, és nem talál valakit a helyemre, természetesen
maradok.  - Azon tunodöm, vajon  számított-e rá.
Lehet, hogy megkönnyebbült. Lehet, hogy dühös.
  - Maga nem az a feladós fajta, Kay - mondja. -
Ha valami, az sosem volt. Nehogy már ilyen seggfe-
jek megfutamítsák, a hétszentségit.
  - A foglalkozásomat nem adom fel. Csak a kere-
tek változnak. Senki nem futamít meg.
  - Ó, igen, a keretek - jegyzi meg a kormányzó, és
az ülopárnákon hátradolve  szemügyre vesz. - Na-
gyon úgy hangzik, mintha a kibérelheto orvos szak-
értok táborát akarná gyarapítani.
  - Kérem. - Mindketten megvetjük azokat a szak-
értoket, akik a pénz és nem az igazság alapján dön-
tik el, hogy melyik oldalt képviseljék egy ügyben.
  - Tudja, mire gondolok. - Újra meggyújtja a szi-
vart, tekintete elréved, máris újabb terven gondol-
kodik. Látom, ahogy jár az agya.
  - Eseti  megbízás alapján fogom végezni  a mun-
kámat - mondom. - De soha nem leszek kibérelhe-
to. Ami azt illeti, az elso munkámmal például egy
vasat sem keresek  majd, Miké.  A New York-i ügy.
Muszáj segítenem, és rengeteg idom rá fog menni.
  - Rendben. Akkor ez egyszeru. Maga ezentúl ese-
ti megbízás alapján vállal munkát, Kay, és a nemzet-
közösség lesz az elso ügyfele. Amíg jobb megoldás
nincs, ügyvivo igazgatónak szerzodtetjük az intézet
élére. Remélem, elfogadható árakkal dolgozik - te-
szi hozzá duruzsolva.
  Egyáltalán nem erre számítottam.
  -  Meglepettnek tunik - észrevételezi.
  -  Az is vagyok.
  -  Miért?
  - Esetleg Buford Righter meg tudná magyarázni
- szalad ki a számon, és újra felcsap bennem a mél-
tatlankodás. - Két not iszonytató körülmények kö-
zött meggyilkoltak a városunkban, és akárhogyan is,
szerintem nem helyes, hogy a gyilkosuk most átke-
rült New Yorkba. Nem tehetek róla, Miké. A saját
hibámnak érzem. Úgy érzem, gyengítettem az itteni
ügyeket, amikor Chandonne célpontjává lettem. Ko-
loncnak érzem magam.
  - Ah, Buford - jegyzi meg Mitchell kifejezéstelen
hangon. - Nos, emberként még hagyján, de nem-
zetközösségi ügyésznek csapnivaló, Kay. És nem hi-
szem, hogy a körülmények fényében annyira rossz
ötlet volna hagyni, hogy elsoként New York próbál-
jon fogást találni Chandonne-on. - Szavain sok-sok
figyelembe veendo szempont súlyát érezni, melyek
között, gyanítom, elokelo helyet foglal el az euró-
paiak esetleges reakciója, ha Virginia állam kivégez-
ne egy francia állampolgárt, márpedig Virginiában
híresen sok emberen hajtanak végre halálos ítéletet
minden évben. Én boncolom fel mindet. Túlságo-
san is jól ismerem a statisztikákat. - Még én magam
is zavarban volnék kissé, hogy hogyan kezeljem ezt
az ügyet - jegyzi meg Mitchell egy elnyújtott szünet
után.
  Olyan érzésem támad, mintha rám akarna szakad-
ni az  ég. Titkok sercegnek statikus  elektromosság-
ként, de értelmetlen volna firtatnom oket. Mitchell
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kormányzóból nem  szedsz ki olyan információt,
amit o maga nem kész kiadni. - Próbálja nem sze-
mélyes ügynek venni ezt az egészet, Kay - tanácsol-
ja. -  Én támogatom  magát. Továbbra  is. Régóta
együtt dolgozunk, ismerem magát.
 -  Mindenki azt mondja nekem, hogy ne vegyem
személyes ügynek. - Mosolygok egy sort. A vészjós-
ló  érzés  erosödik. Mitchell továbbra is támogat,
mintha bizony jó okai volnának az ellenkezojére.
  - Edith, a gyerekek, a munkatársaim, mindenki
ugyanezzel jön nekem is - mondja éppen. - Én pe-
dig továbbra is mindent személyes ügyként fogok
fel. Csak éppen nem verem nagydobra.
  - Ezek szerint magának nem is volt köze Berger-
hez - a helyszín eme meglehetosen figyelemre mél-
tó megváltozásához, hogy úgy mondjam? - Ezt mu-
száj megkérdeznem.
  Mitchell a hamut hegyesítve lassan forgatja a szi-
vart, pöfékel, húzza az  idot. Valami köze csak volt
hozzá. Meggyozodésem, hogy csak neki volt hozzá
köze. - Az a no tényleg tud, Kay. - Azzal válaszol,
hogy nem válaszol.
  Ezt elfogadom.  Megállom, hogy ne kutakodjak.
Egyszeruen csak annyit kérdezek tole, hogy ponto-
san milyen körülmények között ismerkedtek össze.
  - Nos, tudja, ugyanarra a jogi egyetemre jártunk
- mondja. - Aztán már ügyész  koromban volt egy
esetem. Maga is emlékezhet rá, hiszen együtt vol-
tunk benne a maga  intézetével. Egy elokelo New
York-i társasági hölgy hatalmas összegu életbiztosí-
tást kötött a férjére, majd egy hónappal késobb
meggyilkolta  egy  fairfaxi szállodában.  Öngyilkos-
ságként próbálta beállítani a lott sérülést.
  Nagyon is jól emlékszem. A no késobb egy perben
egyebek között befolyással való üzérkedéssel vádolt
meg engem és az irodámat, azt állítván, hogy a biz-
tosítótársasággal karöltve jegyzokönyveket hamisí-
tottunk meg, hogy ot kisemmizzük a követeléseibol.
  - Berger úgy került  a képbe, hogy kiderült, né-
hány évvel korábban a no elso férje is gyanús körül-
mények között halt  meg New  Yorkban - mondja
Mitchell. - A jelek szerint egy idosebb, törékeny al-
katú férfi volt, és belefulladt a fürdokádba, alig egy
hónappal azután, hogy a felesége hatalmas összegu
életbiztosítást váltott ki. Az orvos szakérto horzsolá-
sokat talált, melyek akár dulakodásra is utalhattak,
és igen hosszú idore felfüggesztette az ügyet, abban
a reményben, hogy a nyomozás esetleg kideríthet
valami perdöntot. Nem derített ki. A körzeti ügyész
irodája egyszeruen nem boldogult az üggyel. Aztán
a no ott is beperelte az orvos szakértot. Rágalmazá-
sért, érzelmi károkozásért, ilyen baromságok. Szá-
mos beszélgetést folytattam ottaniakkal, leginkább
Bob Morgenthauval, a körzeti ügyésszel, de Jaime-
vel is összedugtuk a fejünket.
  -  Azon gondolkodom, vajon megpróbálják-e sa-
ját bunbanda családja ellen fordítani Chandonne-t
a szövetségiek - mondom. - Kössünk alkut. De még-
is mi legyen az?
  -  Azt hiszem, erre nyugodtan bazírozhat - feleli
Mitchell nagy komolyan.
  -  Szóval így. - Most már tudom. - Garantálják,
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hogy nem kap halálbüntetést? Ez lesz az alku.
  -  Morgenthau nem arról ismert, hogy osztogatná
a halálbüntetéseket - mondja Mitchell. - Én viszont
igen. Egy szívós, vén keselyu vagyok.
  A  kormányzó ekképpen leadta a drótot a folya-
matban lévo egyezkedésrol. A szövetségiek kezelés-
be vehetik Chandonne-t.  Cserében Chandonne-t
New Yorkban állítják bíróság elé, ahol garantáltan
nem kap halálbüntetést. Bármi történik, Mitchell
kormányzó jól jön ki a dologból. A probléma nem
az o problémája többé. Nem is Virginiáé. Nem rob-
bantunk  ki  nemzetközi incidenst  azáltal,  hogy
Chandonne karjába bökünk egy injekciós tut.
  -  Kár - összegzem a helyzetet. - Nem mintha
hinnék a halálbüntetésben, Miké, mégis kár volt a
politikát belekeverni. Most hallgattam végig néhány
órányit Chandonne hazugságaiból. Dehogyis segít
o nekünk bárkit  elkapni a családjából. Soha. És
mondok magának még valamit. Ha  a Kirbyben
vagy Bellevue-ben köt ki, elobb-utóbb  kikerül  on-
nan. Gyilkolni fog újra. Úgyhogy egyfelol örülök,
hogy egy kiváló ügyész dolgozik az ügyön és nem
Righter. Righter egy gyáva féreg. Másfelol viszont
sajnálom, hogy elvesztettük a kontrollt Chandonne
fölött.
  Mitchell elorehajol, és tenyerét a térdére helyezve
jelzi, hogy beszélgetésünk véget ért. Nem hajlandó
tovább beszélgetni velem a témáról, és ez is renge-
teget elárul. - Jól tette, hogy  eljött,  Kay - szólal
meg. A szemembe fúrja tekintetét. A maga módján
így közli velem, hogy ne kérdezzek.

19.

Aaron levezet a lépcson, és kis félmosollyal az arcán
kinyitja a bejárati ajtót. A rendor int, ahogy áthajtok
a kapukon. A Capitol Square-en kanyarogtomban
lezárás érzése fog el, véglegességé, a rezidencia kitu-
nik visszapillantó tükrömbol. Hátrahagytam vala-
mit. Egyszeruen faképnél hagytam eddig ismert éle-
tem, és vonásnyi bizalmatlanságot fedeztem fel ma-
gamban egy olyan ember iránt, akit mindig nagyon
sokra tartottam. Nem, nem hiszem, hogy Mitchell
bármi rosszat tett volna. Viszont tudom, hogy nem
volt egyenes velem, nem teljesen. Közvetlenül o a
felelos azért, hogy Chandonne kikerül a joghatósá-
gunk alól, és az ok a politika, nem az igazságszolgál-
tatás.  Érzem. Biztos vagyok benne. Miké Mitchell
nem az ügyész  többé. Hanem a kormányzó. Miért
is vagyok meglepve? Mi a fenére számítottam?
  A belváros barátságtalannak és  idegennek hat,
ahogy a Nyolcadik utcát követve felhajtok a gyors-
forgalmira. Figyelem a mellettem elhajtó embere-
ket, és rácsodálkozom, hogy gyakorlatilag egyikük
sincs jelen a pillanatban, melyet elfoglalnak. Vezetik
az autójukat, nézelodnek a tükörben, gebeszkednek
valamiért  az ülésen, vagy a rádióval  szórakoznak,
vagy  telefonálnak,  vagy  utasaikkal beszélgetnek.
Észre sem veszik az oket figyelo idegent. Annyira
tisztán látom az arcukat, hogy azt is meg tudom ál-
lapítani, jóképuek, illetve csinosak-e, van-e pattanás
az arcukon, jók-e a fogaik. Ráébredek,  hogy egy
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nagy különbség gyilkosok és áldozataik között min-
denképpen az, hogy a gyilkosok jelen vannak. Ok
maradéktalanul a pillanatban élnek, méricskélik kör-
nyezetüket, erosen tudatában vannak minden egyes
részletnek, és hogy milyen hasznuk vagy káruk szár-
mazhat belole. Figyelik az idegeneket. Megállapod-
nak egy arcon, és elhatározzák, hogy otthonáig kö-
vetik az illetot. Azon tunodöm, vajon nem így sze-
melték-e ki a két fiatal férfit, legutóbbi pácienseimet
is. Azon tunodöm, hogy miféle ragadozóval van itt
dolgom. Azon tunodöm, mi volt a kormányzó igazi
célja azzal, hogy annyira találkozni akart velem ma
este, és hogy miért kérdezgettek, o és a felesége, a
James City  County-beli esetrol. Itt készül valami.
Valami rossz.
  Felhívom az otthoni telefonomat, és hét üzenetem
van. Három közülük Lucytól. Nem  mondja meg,
hogy mit akar, csak annyit közöl, hogy még  próbál
elérni. Rácsörgök a mobiljára, és amikor felveszi, fe-
szültséget érzékelek. Érzem,  hogy nincs egyedül. -
Minden rendben? - kérdezem.
  Tétovázik. - Kay néni, szeretnék beugrani hozzád
Teunnal.
  - McGovern  Richmondban van? - csodálko-
zom el.
  - Negyed óra múlva ott is lehetnénk Anna házá-
nál - közli velem Lucy.
  Gyorsan és erosen érkeznek a jelzések. Nem tu-
dom  meghatározni, mi kopácsol tudatalattimon,
valami nagyon fontos igazságot próbálva  felismer-
tetni velem. Mi a fene az? Zavarodott és kapkodó va-
gyok a nyugtalanságtól. Mögöttem dudál egy autós,
és a szívem majd' kiugrik a helyérol. Elakad a léleg-
zetem. Rájövök, hogy közben zöldre váltott a lámpa.
A majdnem tökéletes teliholdat felhok takarják,  a
James folyó sötét sík  a  Huguenot híd alatt, ahogy
beérek  a  déli városrészbe. Leparkolok Anna háza
elott, Lucy Suburbanje mögé, és azonnal kinyílik a
bejárati ajtó. Úgy tunik, Lucy és McGovern alig egy
pillanattal érkeztek elottem. Annával az elotérben
vannak a ragyogó kristálycsillár alatt. McGovernnel
összetalálkozik a tekintetünk, és biztatóan rám mo-
solyog, mintha azt akarná tudtomra adni, hogy nem
lesz semmi bajom. A haja rövidre vágva, még mindig
igen csinos no, vékony és fiús fekete lábszárvédojé-
vel és hosszú bordzsekijével. Megöleljük egymást, és
ez eszembe idézi, hogy határozott és kézben tartja a
helyzetet, de ugyanakkor gyengéd is. Végtelenül bol-
dog vagyok, hogy látom.
  - Gyere be, gyere csak be - mondja Anna. - Bol-
dog  majdnem karácsony estét. Hát nem  pompás
mulatság!  - De  arckifejezése mindenre  utal, csak
mulatságra nem. Arca nyúzott, szeme aggodalomtól
és kimerültségtol véreres. Elkapja bámuló tekinte-
tem, mosolyogni próbál. Mindannyian egyszerre in-
dulunk a konyha felé. Anna italokról és ropogtatni-
valókról kérdez. Mindenki evett már? Akar-e Lucy
és McGovern maradni éjszakára? Senkinek nem
volna szabad szállodában tölteni a karácsonyestét -
égbekiáltó vétek. Be nem áll a szája, és reszketo kéz-
zel palackokat vesz elo egy szekrénybol,  whiskyket
és egyéb szeszes italokat sorakoztatva fel. A jelzések
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most sortuzként érkeznek, alig hallom, ki mit mond.
Azután a felismerés pillanata robajlik a tudatom-
ban. Megvan. Az igazság dühödt áramlatként rohan
át rajtam, miközben Anna skót whiskyt tölt a poha-
ramba.
  Azt mondtam Bergernek, hogy nincsenek mélysé-
ges, sötét titkaim. Ezen azt értettem, hogy világéle-
temben diszkrét voltam. Nem mondok el emberek-
nek olyasmit, amit felhasználhatnának ellenem. Ter-
mészetembol eredoen óvatos  vagyok. Nemrégiben
viszont beszélgettem Annával.  Órákat töltöttünk
életem legmélyebb zugainak feltárásával. Olyan dol-
gokat mondtam el neki, melyeknek a létezésérol
sem  feltétlenül tudtam, és ezekért a foglalkozáso-
kért egy vasat sem fizettem. így nem is érvényes rá-
juk a kezeloorvosi titoktartás kötelezettsége. Rocky
Caggiano megidézheti tanúnak  Annát, és ahogy
most elnézem, feltételezem, hogy pontosan ez tör-
ténhetett. Elveszem  a  kezébol a whiskyspoharat,
összekapcsolódik a tekintetünk.
  - Valami történt - mondom.
  Félrepillant. Lejátszom magamban a lehetséges
forgatókönyvet. Berger le fogja söpörni a színrol az
idézést. Mégiscsak nevetséges. Caggiano zaklat en-
gem, meg akar félemlíteni, a napnál világosabb, és
hiába próbálkozik. Tehet egy szívességet.  Mindent
végiggondoltam és  eldöntöttem, villámgyorsan,
mert profi vagyok abban, hogy  elkapjam a fejem
bármilyen igazság elol, ami közvetlen hatással lehet
belso énemre, jóllétemre, érzéseimre. - Ki vele, An-
na - szólalok meg.
  A konyha csenddel telik meg. Lucy és McGovern
abbahagyták a  beszélgetést.  Lucy odalép hozzám,
megölel. - Mi itt vagyunk melletted - mondja.
  - Egyértelmu. - McGovern fölfelé fordítja a hü-
velykujját.
  Erofeszítésük, hogy megnyugtassanak,  vészjósló
hullámot hagy hátra, miközben ok ketten eltunnek
a nappaliban. Anna rám néz, és most eloször látok
könnyeket  csillogni  rendíthetetlen  osztrák  barát-
nom szemében. - Borzalmas dolgot muveltem, Kay.
- Megköszörüli a torkát, reszketeg mozdulattal je-
get tölt még egy pohárba a hutoszekrény jégkocka-
készítojébol. Egy kis kocka lepottyan a padlóra, és
elérhetetlenül becsusszan a szemetes mögé. - Ez a
seriffhelyettes.  Nem hittem el, amikor ma reggel
megszólalt a kaputelefon. És itt áll egy seriffhelyet-
tes, idézéssel a kezében. Már az  is elég rossz, hogy
ilyet csinálnak velem, a saját otthonomban. Az idé-
zéseket mindig a  rendelombe kézbesítik. Az nem
annyira  szokatlan. Te  is  tudod,  hogy idorol idore
megidéznek szakérto tanúként.  Nem hiszem el,
hogy ezt tette velem. Megbíztam benne.
  Kétség. A tagadás  meginog. Leheletnyi  félelem
érinti meg  központi  idegrendszeremet. - Ki tette
ezt veled? - kérdem. - Rocky?
  - Kicsoda? - Értetlen képet vág.
  - Úristen - motyogom. - Úristen. - Nekidolök az
elokészíto pultnak. Itt nem Chandonne-ról van szó.
Nem  lehet  Chandonne-ról  szó. Ha Annát nem
Caggiano idéztette meg, akkor csak egyetlen lehe-
toség marad, és az nem Berger. A vádnak természe-
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tesen semmi oka, hogy Annával beszéljen. Eszembe
jut a rendhagyó telefonhívás  a bankomból, az üze-
net a telefontársaságtól,  illetve Righter viselkedése
és arckifejezése, amikor Marino behemót járgányá-
ban látott múlt szombat éjjel. Visszajátszom ma-
gamban a kormányzó hirtelen felbuzdulását, hogy
mennyire találkozni akart velem, kitéro viselkedé-
sét, sot még Marino savanyú hangulatait is, és hogy
mennyire került engem az utóbbi idoben. Végül új-
ra elém villan a hirtelen kopaszodásnak indult Jack
az aggodalmaskodásával, hogy esetleg neki kell el-
látnia a fonöki teendoket. Minden a helyére csusz-
szan, és hihetetlen kompozíció jön létre. Bajban va-
gyok. Édes Istenem,  komoly bajban vagyok. Resz-
ketni kezd a kezem.
  Anna hetet-havat összehord, dadogva és szavak-
ban elakadva, mintha önkéntelenül visszatért volna
ahhoz a nyelvhez, amit eloször tanult meg életében,
és az nem  az angol.  Küszködik. Megerosíti, amit
mostanra amúgy is kénytelen vagyok gyanítani. An-
nát különleges vádesküdtszék elé idézték.  A rich-
mondi különleges vádesküdtszék azt vizsgálja majd,
hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján vá-
dat emeljenek-e ellenem  Diane Bray meggyilkolása
ügyében. Kihasználták, mondja Anna. Torbe csal-
ták.
  - Ki csalt torbe? Righter? Buford van a háttér-
ben? - kérdezem.
  Anna jóváhagyólag bólint. - Soha nem bocsátom
meg neki. Közöltem is vele - fogadkozik.
  Bemegyünk a nappaliba, ahol leveszem a zsinór
nélküli telefont az elegáns tiszafa állványról. -Tu-
dod, hogy  semmit nem kell elmondanod  nekem,
Anna. - Megpróbálom Marino otthoni telefonszá-
mát. Nyugalmat eroltetek magamra. - Biztos va-
gyok benne, hogy Buford nem értékelné. Úgyhogy
lehet, hogy nem is szabadna beszélned velem.
  - Nem érdekel, mit szabad  csinálnom és mit
nem. Amint megkaptam az idézést, felhívott Buford
és elmagyarázta, hogy mire van szüksége tolem.
Rögtön telefonáltam Lucynak - folytatja Anna tört
angolsággal, üres tekintete McGovernre függesztve.
Mintha most jutna eszébe, hogy fogalma sincs ar-
ról, hogy kicsoda McGovern, vagy mit keres a házá-
ban.
  - Hány órakor jelent meg a házadnál a seriffhe-
lyettes az idézéssel? - kérdezem Annától.  Marino
készüléke azonnal beadja a hangpostáját. - Francba
- mormolom. Beszél valakivel. Üzenetet hagyok ne-
ki, hogy hívjon vissza.  Sürgos.
  -  Olyan  délelott tíz körül - feleli Anna a kérdé-
semre.
  -  Érdekes - jegyzem meg. - Nagyjából ugyanek-
kor szállították el Chandonne-t innen New Yorkba.
És aztán Bray gyászszertartása és az elso találkozá-
som Bergerrel.
  -  A maga agyában  hogyan kapcsolódik  össze ez
az egész? - McGovern figyelmesen hallgat, okos, ta-
pasztalt szeme rám szegezve. Az egyik legrátermet-
tebb tuzvizsgáló volt az ADTI-nál, mielott vezeto ál-
lásba helyezték ugyanazok az emberek, akik miatt
végül kilépett a testülettol.
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  - Nem is tudom - felelem. - Kivéve, hogy Ber-
gert nagyon érdekelte, hogy kik jelennek meg Bray
gyászszertartásán.  Most azon tunodöm, nem arra
volt-e kíváncsi, hogy én ott leszek-e, és nem azt je-
lenti-e ez az egész, hogy Berger tudja, nyomoznak
utánam, és maga is ellenorizni akart. - Megcsörren
Anna telefonja. - Zenner-lakás - szólok bele.
  - Mi az ábra? - harsogja túl saját tévéjét Marino.
  - Éppen azt próbálom kideríteni - felelem.
  Azonnal tudja a hangomból, hogy ne tegyen fel
kérdéseket, hanem szálljon be az autójába, és most
rögtön jöjjön át ide. Eljött  az igazság  ideje. Nincs
több játszma, nincs  több titkolózás, közlöm vele.
A kandalló elott várunk rá Anna nappalijában, ahol
a fehér díszkivilágításba és  angyalhajba csomagolt
fa áll,  rajta dekorációként üveg állatfigurák és fa-
gyümölcsök, alatta ajándékok. Némán végigmegyek
minden egyes szón, amit Annának mondtam, igyek-
szem felidézni azt, amit majd nyilván  o is fel fog,
amikor Righter eskü alatt kérdezgeti rólam az em-
berek elott, akik arra esküdtek fel, hogy eldöntsék,
bíróság elé kerüljek-e gyilkosság vádjával vagy sem.
A nyers félelem jéghideg ujjai markolják meg a szíve-
met, mégis viszonylag összeszedett a hangom, ami-
kor beszélek. Kifelé  higgadtnak mutatkozom, mi-
közben Anna azt részletezi, hogyan ültették fel. Ak-
kor kezdodött, amikor Righter december  14-én,
kedden kapcsolatba lépett vele, meséli. Majd jó ne-
gyed órán át magyarázza, hogy Righter mint barát,
mint aggódó barát hívta fel. Az emberek beszélnek
rólam. Righter hallott ezt-azt, és úgy érezte, muszáj
ellenoriznie, és tudta, hogy Anna és én  közel állunk
egymáshoz.
  -  Ennek  semmi értelme  - szólal meg Lucy. -
Diane  Brayt egyelore meg se ölték. Miért beszélt
Righter Annával már akkor?
  - Nekem is magas - helyesel McGovern. -Vala-
mi nagyon buzlik ebben.
  Lucy és o a padlón  ülnek a kandalló elott. Én a
szokásos hintaszékemben, Anna a kereveten ül nyár-
sat nyelten.
  - Amikor Righter tizennegyedikén telefonált, pon-
tosan mit mondott neked? - kérdezem Annát. - Ho-
gyan vezette fel a beszélgetést?
  Találkozik a tekintetünk. - Hogy aggodalomra ad
okot az elmeállapotod. Rögtön ezzel kezdte.
  Egyszeruen bólintok. Nem bántódtam meg. Mi-
után Bentont meggyilkolták, valóban csúnyán ma-
gamba zuhantam, de soha nem volt kóros az  elme-
állapotom.  Mindössze a fájdalom elol menekülok
bunében voltam vétkes. -Tudom, hogy nem  kezel-
tem jól Benton halálát - ismerem el.
  - Hogyan lehet ilyesmit jól kezelni? - kérdez visz-
sza Lucy.
  - Nem, nem. Buford nem erre gondolt - mondja
Anna. - Nem azért telefonált, hogy hogyan kezeled
a gyászod,  Kay. Diane Bray miatt telefonált,  a vele
való kapcsolatod miatt.
  - Milyen kapcsolat? - Azonnal eszembe jut, hogy
Bray nem hívta-e fel  Rightert - még  egy kelepce,
amit Bray nekem állított. - Alig ismertem.
  Anna nyugodtan állja a tekintetem,  a tuz vetette
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árnyék meginog  az arcán. Újfent meghökkenek,
hogy milyen öregnek tunik, mintha egy nap alatt tíz
évet öregedett volna. - Egész sor összetuzésed volt
vele. Te magad mondtad - feleli.
  - Amiket rendre o kezdeményezett - vágom rá
gyorsan. - Nem volt  köztünk személyes kapcsolat.
Még társasági szinten sem.
  -  Szerintem amikor hadat üzensz valakinek, az
személyes kapcsolat. Még az egymást gyulölo em-
berek között is személyes kapcsolat van, ha  érted,
mire gondolok. Bray egyértelmuen nagyon  is sze-
mélyes kapcsolatot tartott fenn veled, Kay. Pletyká-
kat röppentett fel. Hazugságokat terjesztett rólad.
Létrehozott egy álorvosi rovatot az interneten, azt a
látszatot keltve, mintha te lennél a szerzoje, bolon-
dot csinált beloled, és eláztatott a közbiztonsági mi-
niszternél, de még a kormányzónál is.
  - Most  jövök a kormányzótól. Nem érzem,  hogy
el lennék áztatva nála - mondom, és azonnal külö-
nös érzésem támad. Ha Mitchell tudja, hogy külön-
leges vádesküdtszék vizsgálódik ellenem, márpedig
tudom, hogy tudja, miért nem fogadta el a lemon-
dásomat,  és mondott  hálát  a  jó szerencséjének,
amiért megszabadította tolem a zurös magánéle-
temmel együtt?
  - Bray Marino karrierjét is kész volt veszélyeztet-
ni, csak mert a beosztottad - folytatja Anna.
  Egyetlen felvillanó gondolatom, hogy Marino nem
értékelné, ha a beosztottamnak neveznék. Mintegy
végszóra,  felbömböl  a kaputelefon,  jelezve,  hogy
Marino a kapuhoz ért.
  - Hogy a karrieredet derékba törje. -Anna felkel.
- így van? Nem ezt mondtad nekem? - Hirtelen
életre kelve megnyomja a gombot a  falikonzolon.
A düh kiégeti belole a depressziót. -Tessék. Ki  az? -
mondja pattogósan a mikrofonba.
  - Én, szivi. - A nappali megtelik Marino és bö-
höm járgánya fülsérto lármájával.
  - Ó, megölöm, ha  még egyszer sztvinek nevez. -
Anna a magasba löki a kezét.
  Az ajtóhoz megy, és azután Marino bemasírozik
a nappaliba. Annyira sebtében távozott  hazulról,
hogy nem bajlódott a kabáttal, csak egy szürke me-
legítot és teniszcipot  kapott magára. Elcsodálkozik,
amikor meglátja McGovernt a kandalló mellett, aki
törökülésszeru pozícióból néz fel rá a padlóról.
  - Hogy  oda ne rohanjak - szólal meg Marino. -
Nézd már, mit hozott be a macska.
  - Én is örülök, hogy látom, Marino - feleli McGo-
vern.
  - Valaki nem akarja elmondani, mi a rosseb fo-
lyik itt? - Egy füles fotelt tol a kandallóhoz, és leül,
tekintete egyik arcról a másikra jár, igyekszik dekó-
dolni a helyzetet, adja a hülyét, mintha nem tudna
úgyis mindent. Pedig meggyozodésem, hogy igen.
Ó, igen, most már világos, miért viselkedett olyan
furcsán újabban.
  Belevágunk. Anna tovább taglalja a Jaime Berger
Richmondba érkezését megelozo napokban történ-
teket. Berger továbbra is úgy uralja a beszélgetést,
mintha ott ülne közöttünk. Nem bízom meg benne.
Ugyanakkor mégis úgy érzem, hogy az o kezében jó
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helyen az  életem. Próbálok  visszaemlékezni, hol
voltam december tizennegyedikén, visszafelé hala-
dok a mai, december 23-i  naptól, míg végül megér-
kezem ahhoz  a keddhez.  Lyonban voltam, Fran-
ciaországban,  az Interpol központjában, és akkor
találkoztam eloször JayTalleyvel. Felidézem a talál-
kozást, rekonstruálom, ahogy kettesben üldögélünk
az Interpol éttermének asztalánál. Marino azonnal
ellenszenvesnek találta  Jayt,  és  elviharzott. Ebéd
közben beszéltem Jaynek  Diane  Brayrol, hogy mi-
lyen problémáim vannak vele, és hogy az a no min-
dent elkövet,  hogy kikészítse Marinót, beleértve,
hogy visszaminosítette egyenruhás rendornek, és éj-
szakai járorszolgálatra osztotta be. Hogyan is jelle-
mezte Diane Brayt Jay? Veszélyes  hulladék, szuk ru-
hában. A jelek szerint ok  ketten többször is össze-
zördültek egymással, amikor Bray a washingtoni
rendorségnél volt, Jayt pedig rövid idore áthelyezték
az ADTI központjába. Úgy tunt, Jay mindent tud
Diane Brayrol. Véletlen volna, hogy ugyanaznap,
amikor Righterrel Brayrol beszéltem,  Righter fel-
hívta Annát, és a Brayjel  való kapcsolatomról fag-
gatta, illetve utalásokat tett az elmeállapotomra?
  - Nem akartam elmondani ezt neked - folytatja
Anna kemény hangon. - Nem is volna szabad el-
mondanom, de most, hogy egyértelmuen fel akar-
nak használni ellened...
  - Hogyhogy fel akarják használni ellene? - szúrja
közbe Marino.
  - Eredetileg azt reméltem, hogy támaszod lehe-
tek, segíthetek eloszlatni ezeket a feltevéseket az el-
meállapotodat illetoen - mondja Anna nekem. - Én
nem hittem el. És ha volt is bennem bármi  kétség,
és némi kétség azért csak volt, hiszen olyan régen
nem láttalak, amúgy is beszélni akartam veled, már
csak azért is, mert a barátnom vagy. Buford biztosí-
tott afelol, hogy semmit nem tervez felhasználni ab-
ból, amit esetleg  sikerül  kiderítenem.  Úgy volt,
hogy a beszélgetésünk köztünk marad, közte  és köz-
tem. Arról abszolút semmit nem mondott, hogy té-
ged gyanúsítanának valamivel.
  - Righter? - Marino elhúzza a száját. -Arra kérte
magát, hogy spicli legyen?
  Anna a fejét rázza. -Támasz. - Megint ezt a szót
használja.
  - Ez mocskosul rávall. Micsoda lúzer. - Marino
dühe elotör.
  - Tudnia kellett,  hogy Kay mentálisan stabil-e.
Könnyu belátni, miért kell tudnia ezt, ha Kay lesz a
vád koronatanúja. Én végig abban a hitben voltam,
hogy koronatanú leszel, nem gyanúsított, azért ez
az egész.
  - Gyanúsított a seggem. - Marino fintorog. Ab-
bahagyta a színjátékot. Pontosan tudja, mi az ábra.
  - Marino, tudom, hogy nem szabad közölnie ve-
lem, hogy  különleges  vádesküdtszék vizsgálja a
Diane Bray meggyilkolásában játszott esetleges sze-
repemet - mondom neki higgadtan. - És tényleg
csak kíváncsiságból, de mégis,  maga mióta  tudja?
Például amikor kiterelt a házamból szombat este,
akkor már tudta, ugye? Ezért lesett rám árgus sze-
mekkel a saját házamban. Nehogy valami disznósá-
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got csináljak, például eltüntessek egy bunjelet vagy
a Jóisten tudja, mit. Ezért nem hagyta, hogy vezes-
sem az autómat, igaz? Mert még a technikusoknak
meg kellett vizsgálniuk, nincs-e benne bunjel, netán
Diane Bray vére? Elemi szálak? Hajszálak? Valami,
amivel Bray házához köthetnek a gyilkosság éjsza-
káján? - Hangom huvös, de metszo.
  - A rohadt életbe!  -  tör ki Marino. - Tudom,
hogy  nem csinált semmit. Righter a létezo legna-
gyobb seggfej, és ezt meg is mondtam neki. Min-
dennap az orra alá dörgölöm. Mit muvelt azzal a
pasassal, he? Nem akarja elmondani, mi a fenéért
akar így kicseszni magával?
  - Tudja mit? - Keményen ránézek. - Nem fogom
végighallgatni még egyszer, hogy én tehetek az
egészrol. Rohadtul semmit nem csináltam Righter-
rel. Nem tudom, mi ütött belé, hogy ilyen nevetsé-
gesen felhergelte magát, hacsak nem Jay tette fülébe
a bogarat.
  - És gondolom,  maga arról  se tehet. Hogy lefe-
küdt vele.
  - Nem azért csinálja ezt, mert lefeküdtem vele -
lövök vissza. - Ha egyáltalán csinál valamit, az azért
van, mert csak egyszer feküdtem le vele.
  McGovern fintorogva a kandallónak támaszko-
dik. Azt mondja: - Jó  öreg Jay. Miszter Aggályosan
Tiszta, a szépfiú. Fura, hogy mindig rossz érzésem
volt vele kapcsolatban.
  - Közöltem Buforddal, hogy teljesen tiszta az el-
méd.  - Anna eloreszegezi állát, és harciasan rám
néz. - Azt akarta tudni, hogy szerintem alkalmas
vagy-e arra, hogy  segédkezz neki, hogy stabilnak
tartom-e az állapotodat. Látod, hazudott. Elvileg az
egésznek az lett volna a lényege, hogy segédkezzünk
neki a Chandonne-tárgyaláson. Meg sem fordult a
fejemben. Nem tudom elhinni, hogy Buford így
csobe húzott, és most beidéztet a tárgyalásra. - An-
na a mellére teszi a kezét, mintha rendetlenkedne a
szíve, és egy pillanatra behunyja a szemét.
  - Jól vagy,  Anna? - Mozdulok, hogy felkeljek a
székbol.
  Megrázza a fejét. - Soha többé nem leszek jól. So-
ha nem beszélgettem volna veled, Kay, ha sejtem,
hogy ez lesz belole.
  - Készített a beszélgetésekrol felvételt, jegyzete-
ket? - kérdezi McGovern.
  - Természetesen nem.
  - Helyes.
  - De ha megkérdeznek... - kezd bele Anna.
  - Megértelek - felelem. - Anna, megértelek. Ami
megtörtént, megtörtént. - Most van az, hogy közöl-
nöm kell Marinóval a  másik hírt. Ha már úgyis
ilyen borzalmas témáknál idozünk, hadd halljon o
is mindent. - A fia, Rocky... - Csak a nevét mon-
dom ki, semmi mást. Talán arra vagyok kíváncsi, va-
jon arról is tud-e.
  Kové dermed. - Mi van vele?
  - A jelek szerint o képviseli Chandonne-t - fele-
lem.
  Marino elsötétülo arca ijesztoen vörös. Egy pilla-
natig senki  sem beszél.  Marino nem tudta. Azután
így szól szenvtelen, kemény hangon: -Várható volt,
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hogy ilyesmibe keveredik. Lehet, hogy ahhoz is kö-
ze van, ami magával történik. Az a fura a dologban,
hogy már így is azon agyaltam, nem Rocky keze
van-e abban, hogy Chandonne itt kötött ki nálunk.
  - Miért gondolta? -  kérdezi McGovern álmél-
kodva.
  - Rocky maffiózó, azért. Nyilván ismeri Chan-
donne papát odaát Párizsban, és semmit nem sze-
retne jobban, mint belekeverni engem a szarba itt,
Amerikában.
  - Azt hiszem, itt az ideje, hogy beszéljen Rocky-
ról - közlöm vele.
  - Van egy pofa whisky ebben a kócerájban? - kér-
dezi Marino Annától.
  Anna felkel, és kimegy a szobából.
  - Nem maradhatsz itt tovább, Kay néni - mond-
ja Lucy halk, sürgeto hangon.
  - Nem  beszélhet többet Annával, Kay - teszi
hozzá McGovern.
  Nem válaszolok. Természetesen igazuk van. Mind-
ennek a tetejébe most még a barátnomet is elveszí-
tettem.
  - Miért, elmondott neki valamit? - kérdezi Mari-
no az idoközben túlságosan is megszokottá vált szá-
monkéro hangsúllyal.
  - Elmondtam  neki, hogy a  világnak jobb Diane
Bray nélkül -  felelem. - Más szóval, gyakorlatilag
kijelentettem, hogy örülök a halálának.
  - Mint  mindenki más, aki ismerte ot - vágja rá
Marino. - És  ezt a különlegesen elcseszett vádes-
küdtszéknek is szívesen elmondom.
  - Nem egy szerencsés kijelentés, de nem is követ-
kezik belole, hogy bárkit megölt volna - mondja
McGovern nekem.
  - Jól mondja, nem szerencsés - dörmögi Marino.
- A  rossebbe, remélem, Anna nem mondja  el
Righternek, hogy maga örül, hogy Brayt kinyírták.
  - Ez az egész annyira abszurd - jegyzem meg.
  - Hát - feleli Marino -, igen és nem, doki.
  - Nem muszáj ám velem beszélnie errol - figyel-
meztetem. - Ne hozza magát kellemetlen helyzetbe,
Marino.
   - Elmegy a  búsba! - legyint rám. -Tudom, hogy
nem maga nyírta ki azt a ribancot. De a másik ol-
dalról is látnia kell a dolgot. Magának problémái
voltak Brayjel. Bray megpróbálta kirúgatni az állá-
sából. Benton halála óta  maga egy kicsit dinka, az
emberek legalábbis ezt mondják, oké? Összebalhé-
zik Brayjel egy parkolóban. Az elmélet szerint félté-
keny volt erre az új, nagykutya rendornore. Bray
rossz színben állította be magát, és  bepanaszolta.
Úgyhogy maga kinyírta,  aztán úgy  állította be  a
gyilkosságot, mintha ugyanaz az ürge csinálta vol-
na, aki Kim Luongot hazavágta, és ki más hozhatta
volna össze ezt jobban, mint maga, igaz? Ki követ-
hette volna el a tökéletes  buntényt, ha nem maga,
igaz? Helybol hozzáfért az összes bunjelhez. Agyon-
verhette Brayt, és aztán odabiggyesztette a Farkas-
ember szorszálait a hullára, sot még a kenetmintá-
kat is megkavarhatta, hogy a DNS is stimmeljen. És
az se frankó, hogy fogta azt a bunjelet a párizsi hul-
laházban, és átszambázott vele  ide. Meg hogy  víz-
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mintát vett. Utálok ilyet mondani, de Righter  sze-
rint magának hiányzik egy kereke. És hozzá  kell
tennem, hogy személyesen se bírja magát, sose  bír-
ta, mert Righternek annyi  vér van  a pucájában,
mint egy kóristafiúnak, és nem  bírja a tökös noket.
Igazság szerint még Annát se bírja. Berger a hab a
tortán. Ot utálja csak igazán.
  Csend.
  -  Kíváncsi vagyok, engem is beidéznek-e - szólal
meg Lucy.

20.

 - Righter téged is dilinósnak tart - közli Marino
az  unokahúgommal. - Ez az egyetlen, amiben egyet-
értek vele.
 - Bármi esély, hogy Rockyt közelebbi szálak fuzik
a Chandonne  családhoz? - McGovern Marinóra
néz. - Vagy fuzték a múltban? Komolyan mondja,
hogy felmerült magában?
 - Hah - horkant Marino. - Rocky világéletében
bunözokkel cimborált. De hogy tudom-e, mit csinál
az  idejével napról napra, hónapról hónapra? Tudja a
rosseb. Nem esküdnék meg rá tiszta lelkiismerettel.
De tudom róla, hogy miféle. Egy tróger. Rossznak
született. Rosszféle. Én úgy veszem, hogy nem is az
én fiam.
 - Hát, attól még a fia - közlöm Marinóval.
 - Én nem úgy tartom nyilván. A családunk hitvá-
nyabbik felére  ütött - makacskodik Marino. - An-
nak idején New Jerseyben voltak jó Marinóink meg
rossz Marinóink. Az egyik nagybátyám a maffiánál
szolgált, a másik zsaru volt. És aztán amikor tizen-
négy lettem, seggfej  Louie bácsikám kinyíratta a
másik bácsikámat - ez volt a rendor bácsikám, akit
szintén  Pete-nek hívtak. Annak idején Pete bácsi
után kaptam a nevemet. A saját háza elott lotték le,
ahogy lehajolt azért a rohadt újságért. Soha nem
tudtuk bebizonyítani, hogy Louie bácsi keze volt a
dologban, de a családban mindenki úgy tartotta. Én
is úgy tartom a mai napig.
 - Hol van most ez a Louie bácsikád? - kérdezi
Lucy, ahogy Anna visszatér Marino italával.
  - Azt hallottam, hogy pár évvel ezelott meghalt.
Nem tartottuk a kapcsolatot. Soha semmi dolgom
nem volt vele. - Elveszi a poharat Annától. - De
Rocky kiköpött mása. Már kölyökként is úgy nézett
ki, mint o, a legelso naptól fogva elvetemült kis ro-
hadék volt, szarházinak született. Mit  gondolnak,
miért vette fel a Caggiano nevet? Mert ez a mute-
rom lánykori neve, és Rocky tudta, hogy azzal húz-
hat fel csak igazán, ha bemocskolja anyám nevét.
Vannak javíthatatlan emberek. Akik már rossznak
születnek. Ne akarják, hogy elmagyarázzam,  mert
Doris és én a lelkünket kitettük azért a  fiúért. Még
katonai iskolába is elküldtük, ami hiba volt. Kide-
rült, hogy szereti, különösen a szívatásrészét, geny-
nyes dolgokat muvelni a többi kölökkel. Vele senki
nem kötözködött, még a legelso napján se. Nagyda-
rab volt, mint én, és olyan istentelenül gonosz, hogy
a többi kölök egy ujjal sem mert hozzányúlni.
  - Nem igazság - motyogja Anna, miközben visz-
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szaül a kerevetre.
  - Mi motiválja Rockyt, hogy elvállalja az ügyet? -
Tudom, mit mondott Berger,  de  hallani akarom
Marino verzióját. - Hogy magával dacoljon?
  - Rocky feltunési viszketegségben szenved. Egy
ilyen ügy körül kész cirkusz fog kialakulni. - Mari-
no nem akarja kimondani a nyilvánvalót, hogy eset-
leg Rocky csak ot akarja megalázni, leiskolázni.
  - Gyulöli magát a fia? - kérdezi McGovern.
  Marino megint horkant, vibrálni kezd  a csipogója.
  - Végül mi történt  Rockyval? - kérdezem. - El-
küldték katonai iskolába, és?
  - Kipateroltam a házamból. Közöltem vele, hogy
ha nem képes betartani a ház szabályait, kiteszem,
mint macskát szarni. Akkor fejezte be az elso évét a
katonai iskolában. És  tudják, mit csinált a kis pat-
kány? - Marino leolvassa az üzenetet a csipogó ki-
jelzojérol, és felkecmereg. - Átszambázik New Jer-
seybe, és összeköltözik Louie bácsival, meg az egész
kurva maffiával. Aztán még van pofája visszajárni
ide iskolába, beleértve a jogi egyetemet is, aWilliam
and Maryt,  úgyhogy igen, van gógyija a  szarházi-
nak.
  - Rocky Virginiában szerezte a diplomáját? - kér-
dezem.
  - Itt hát, de  az isten hogyhívjákján is praktizál.
Tizenhét éve láttam utoljára. Anna, megenged egy
telefont? Úgy nézem, ezt nem lenne egészséges mo-
bilon intézni. - Rám pillant, miközben kisétál a nap-
paliból. - Stanfield az.
  - Mi  van  a személyazonosság-megállapítással,
ami miatt már hívta magát korábban? - kérdezem.
  - Remélem, errol akar pampogni - mondja Ma-
rino. - Egy újabb rohadtul fura eset, ha igaz.
  Amíg  Marino telefonál, Anna  felszívódik saját
nappalijából. Azt hittem, a mellékhelyiségbe ment,
de aztán csak nem jön vissza, és el tudom  képzelni,
hogyan  érzi  magát. Sok tekintetben jobban  aggó-
dom érte, mint saját magamért. Most már eleget
tudok az életérol, hogy átérezzem mérhetetlen se-
bezhetoségét, és felismerjem a szörnyuségesen ko-
pár, sebhelyes területeket lelkének tájképén. - Nem
igazság. - Kezdem elveszíteni összeszedettségemet.
- Nincs igazság. - Minden, ami rám halmozódott,
meginog, és  csúszva megindul lefelé. -Valaki ugyan
mondja már el, hogyan történt ez az egész? Valami
rosszat tettem az elozo életemben? Nem szolgáltam
rá erre. Senki nem szolgált rá.
  Lucy és McGovern hallgatják, ahogy háborgok.
Láthatóan vannak ötleteik és terveik, de pillanatnyi-
lag nem éreznek hajlandóságot, hogy megosszák ve-
lem.
  - Mondjatok valamit - szólítom fel oket. - Kezd-
jetek bele, és ömlesszétek rám. - Ezt leginkább  az
unokahúgom érdekében mondom. - Az életem ro-
mokban hever.  Semmit nem úgy kezeltem, ahogy
kellett volna. Bocsánat. - Sírás kerülget. - Per pilla-
nat rá akarok gyújtani. Van valakinél egy cigaretta? -
Marinónál van, de o a konyhában telefonál, és dö-
göljek meg,  ha  kikuncsorgok hozzá, és félbeszakí-
tom  egy cigiért, mintha bizony tényleg szükségem
volna rá. - Tudjátok, leginkább az fáj, hogy ponto-
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san azzal vádolnak, amit annyira ellenzek. Nem szo-
kásom a hatalmi visszaélés, az isten verje meg. Soha
senkit nem gyilkolnék meg hidegvérrel. -  Beszélek
tovább és tovább. - Gyulölöm a halált. Gyulölöm a
gyilkolást. Gyulölöm az összes megveszekedett dol-
got, amit minden  megveszekedett nap  látnom kell.
És most a világ azt hiszi, hogy én csináltam valami
ilyesmit? Egy különleges  vádesküdtszék azt hiszi,
hogy esetleg én is? - Lógva hagyom a kérdést. Sem
Lucy, sem McGovern nem válaszol.
  Marino harsány. Hangja ugyanolyan eroszakos,
mint o maga. - Tuti, hogy a barátnoje? - mondja
éppen a telefonba. Feltételezem, hogy Stanfield nyo-
mozóval beszél. -Vagy csak simán barátok. Mondja
el, honnan tudja ilyen biztosra. Igen, igen. Aha. Mi?
Hogy világos-e? A fenébe is, mint a vakablak. En-
nek kurvára semmi értelme, Stanfield. - Beszéd
közben  Marino köröz a  konyhában.  Nagyon  ott
tart, hogy mindjárt leharapja Stanfield fejét. -Tud-
ja, mit szoktam mondani a magaféléknek,  Stan-
field? - csattan fel Marino. - Azt,  hogy húzzanak
félre a bánatba az utamból. Teszek rá, hogy ki a  só-
gora, érti? Becsókolhat fényes nappal a nevenapján.
- Stanfield nyilván megpróbál közbeszúrni egy-két
szót, de Marino nem hagyja.
  - Anyám - mormolja McGovern, visszaterelve fi-
gyelmemet  a nappalira,  saját nyomorúságomra. -
Ez az alak nyomozna a két férfi ügyében, akiket  va-
lószínuleg megkínoztak és megöltek? Akivel Marino
beszél?
  Furcsálkodó pillantás vetek rá, miközben különös
érzés tölt el. - Honnan tud maga a két meggyilkolt
férfiról? - Görcsösen kutatok agyamban a válasz
után,  valószínuleg hiába. McGovern  eddig New
Yorkban volt. A második John Doe-t még fel  se
boncoltam. Miért tunik egyszerre mindenki olyan
jól értesültnek? Eszembe jut Jaime Berger. Eszembe
jut Mitchell kormányzó és Dinwiddie képviselo  és
Anna. A félelem csípos kipárolgása buzösíti be a le-
vegot, Chandonne testszagához hasonlít, és azt kép-
zelem, hogy újra ot érzem az orrommal, és közpon-
ti idegrendszerem akaratlan válaszreakcióba kezd.
Úgy reszketek, mintha megittam volna egy kanna
eros kávét vagy fél tucat mézédes, kubai coladá-t.
Ráébredek, hogy még életemben nem féltem így, és
elgondolom az elgondolhatatlant: lehet, hogy Chan-
donne az igazságot pedzegette, amikor makacsul ki-
tartott abszurdnak ható állítása mellett,  és tényleg
egy irdatlan méretu politikai összeesküvés áldozata?
Joggal  vagyok paranoid. Érvelni próbálok magam-
mal. Mégiscsak  nyomoznak utánam egy korrupt
rendorno meggyilkolása miatt, aki valószínuleg a
szervezett bunözéssel is kapcsolatot tartott fenn.
  Arra eszmélek, hogy Lucy beszél hozzám. Felkelt
a tuz elol, és éppen odahúz egy széket mellém. Le-
ül,  elorehajol, megérinti ép  karomat, mintha fel
akarna ébreszteni. - Kay néni? - mondja. - Itt vagy
velünk, Kay néni? Figyelsz rám?
  Ráirányítom a  tekintetem.  Marino  éppen  azt
mondja Stanfieldnek a telefonban, hogy reggel ta-
lálkoznak. Úgy hangzik, mint egy fenyegetés. - O
meg én megittunk egy sört a Phil'sben. - Lucy a
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konyha felé pillant, nekem pedig eszembe jut, hogy
ma délelott Marino elmondta, délután találkája lesz
Lucyval, mert unokahúgomnak értesülése van a
számára. - Tudunk a fickóról a motelben. - Most
McGovernre utal, aki mozdulatlanul ül a kandalló
mellett, engem néz, várja, hogyan reagálok, amikor
Lucy elmondja a többit. - Teun szombat óta a vá-
rosban van - mondja aztán Lucy. - Amikor felhívta-
lak a Jeffersonból, emlékszel? Teun ott volt velem.
Azonnal szóltam neki, hogy jöjjön át.
  - Ó. - Ez minden, ami eszembe jut válasz gya-
nánt. - Hát, ennek örülök. Nyugtalanított a gondo-
lat, hogy egyedül vagy a szállodában. - Könnyek
árasztják el a szemem. Zavarban vagyok, elfordítom
a tekintetemet Lucytól és McGoverntol.  Erosnek
kellene lennem. Én vagyok az, aki mindig kihúztam
unokahúgomat a bajból, amit többnyire maga kere-
sett magának. Mindig én voltam a fáklyavivo, aki a
helyes utat mutatta neki. Átsegítettem a foiskolán.
Könyveket vettem neki, tolem kapta elso  számító-
gépét, befizettem az összes különleges tanfolyamra,
ahol részt akart venni, bárhol az országban. Egyik
nyáron magammal vittem Londonba. Kiálltam bár-
ki ellen, aki bele akarta magát ártani Lucy ügyeibe,
beleértve az anyját is, akitol becsmérlo szavakon kí-
vül semmi mást nem kaptam erofeszítéseimért. -
Tisztelned kellene engem - mondom az unokahú-
gomnak, miközben tenyeremmel a könnyeimet  tö-
rölgetem. - Hogyan tisztelhetnél ezek után?
  Lucy megint feláll, úgy néz le rám. - Ez ritka nagy
baromság - mondja érzéssel, és most Marino visz-
szatér a nappaliba, a kezében egy újabb whisky. - Ez
nem arról szól, hogy nem tisztellek - mondja Lucy.
- Jézusom. Ebben a szobában senki nem tisztel ke-
vésbé egy fikarcnyival se, Kay néni. Viszont segít-
ségre van szükséged. Most az egyszer hagynod kell,
hogy mások segítsenek neked. Mert piszkosul egy-
értelmu, hogy magad nem boldogulsz, és valószínu-
leg félre kell tenned a büszkeséged, és hagyni, hogy
segítsünk, tudod? Nem vagyok már tízéves.  Huszon-
nyolc vagyok, oké? Elvesztettem a szüzességem. Vol-
tam  ügynök az FBI-nál, az ADTI-nál,  és kurvára
gazdag vagyok. Olyan  ügynök lehetnék,  amilyen
csak akarok, bassza meg. - Szemem láttára lobban-
nak be a sebei. Nagyon is érdekli, hogy felfüggesz-
tették a beosztásából, persze hogy érdekli. - És most
a magam ügynöke vagyok, a magam módján csiná-
lom a dolgokat - mondja tovább.
  - Ma este beadtam a lemondásomat - közlöm
vele. Döbbent csend.
  - Mit mondott? - kérdezi tolem Marino, aki az
italát kortyolgatva áll a kandallónál. - Beadta a mi-
jét?
  - Közöltem a kormányzóval - felelem, és valami
megmagyarázhatatlan nyugalom fog el. Jó érzés ar-
ra gondolnom, hogy tettem valamit, ahelyett hogy
csak velem tesznek mindenfélét. Talán a felmondás
által kevésbé érzem  áldozatnak magam, már ha vé-
gül hajlandó leszek elismerni egyáltalán, hogy ál-
dozat vagyok. Azt hiszem, az vagyok, és az egyetlen
visszavágási lehetoség, hogy befejezem, amit Chan-
donne elkezdett: véget vetek életemnek eddig is-
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mert  formájában, és elölrol kezdek mindent.  Mi-
csoda  kísérteties és bénító  gondolat. Elmondom
Marinónak, McGovernnek és Lucynak, miben álla-
podtam meg Miké Mitchell-lel.
  - Várjunk csak. - Marino a földön ül. Éjfélre jár,
és Anna olyan csendes, hogy egy pillanatra azt is el-
felejtettem, hogy a házban van. Lehet, hogy már le-
feküdt aludni. - Eszerint az ügyeken sem dolgozhat
többé? - kérdezi tolem Marino.
  - Dehogyisnem - felelem. - Ügyvivo igazgató le-
szek, míg a kormányzó másként nem dönt. - Senki
nem kérdezi meg, mit szándékozom tenni  életem
hátralevo  részében. Igazán nincs értelme a távoli jö-
vo miatt aggodalmaskodni, amikor a jelen befucs-
csolt. Hálával tölt el, hogy nem kérdezosködnek, és
valószínuleg küldöm is a szokásos jelzéseimet, hogy
ne kérdezgessenek. Az  emberek megérzik, mikor
kell csendben maradni, vagy ha nem, észre sem ve-
szik, hogy én manipuláltam úgy a helyzetet, hogy ne
kutakodjanak olyan információ után, amit magam-
nak akarok megtartani. Már nagyon fiatalon szakér-
toje lettem ennek a technikának, amikor nem akar-
tam, hogy az osztálytársaim az apámról kérdezze-
nek, hogy még mindig beteg-e, vagy hogy jobban
lesz-e valaha, vagy hogy milyen érzés, ha az ember-
nek meghal az  apja. Úgy voltam nevelve, hogy ne
fecsegjek és ne is kérdezzek. Apám élete utolsó há-
rom évének témakörét az egész család kerülte, apá-
mat is beleértve, sot o kerülte csak igazán. Sokban
hasonlított Marinóhoz, két macsó olasz  férfi, akik
szemlátomást feltételezik, hogy legyenek bármilyen
betegek, vagy lerobbantak,  a testük soha nem hagy-
ja cserben oket. Magam elé képzelem apámat, mi-
közben Lucy, Marino és McGovern arról beszél-
nek, mi mindent terveznek tenni,  illetve  tesznek is
már, hogy segítsenek rajtam, beleértve a folyamat-
ban lévo háttérellenorzéseket, illetve mindazt,  amit
a Végso Mentsvár fel tud ajánlani.
  Nem igazán figyelek oda. A hangjuk akár varjúká-
rogás is lehetne, miközben  a dús fure gondolok kis-
lánykorom Miamijában, és a kiszáradt poloskatete-
mekre meg a zöldcitrom-fára a kis hátsó udvarun-
kon. Apám megtanított, hogyan  törjem  fel kala-
páccsal és csavarhúzóval a kókuszdiót a behajtón, és
képtelenül sok idot töltöttem azzal, hogy kifeszeget-
tem a lédús, édes  fehér kókuszbelet a kemény, szo-
rös héjból, apámnak pedig sok-sok órányi szórako-
zást jelentett rögeszmés munkálkodásom figyelem-
mel kísérése. A kókuszbél a zömök, fehér hutoszek-
rénybe került, és jómagamat is beleértve soha senki
nem evett belole. Perzselo meleg  nyári szombato-
kon  apám idonként azzal  lepett meg bennünket,
Dorothyt és engem, hogy két jókora jégtömbbel ál-
lított  haza a közeli vegyeskereskedésbol. Volt egy
kis, felfújható pancsolónk, feltöltöttük a kerti csap-
ból, és a húgom és én ültünk a jégtömbökön, a há-
tunkat perzselte a nap, a fenekünk meg majd' lefa-
gyott. Idonként kiugrottunk a pancsolóból, hogy
fölengedjünk, azután gubbasztottunk tovább jéghi-
deg, csúszós  trónunkon, apánk meg nevetett raj-
tunk a nappali ablakán át, teli torokból nevetett, és
az üveget kocogtatta, a hifin meg bömbölt a Fats
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Waller muzsikája.
  Apám jó ember volt. Ha csak kicsit  is turhetoen
érezte magát, nagylelku  volt és figyelmes, jókedvu
és mókás. Középmagas, megnyero arcú férfi volt,
szoke és széles vállú, amíg a rák el nem sorvasztotta.
A teljes neve Kay Marcellus Scarpetta volt, és ra-
gaszkodott hozzá, hogy elsoszülött gyermeke  to-
vábbvigye ezt a nevet, mely még a veronai idokben
került a családunkba. Nem számított, hogy szemé-
lyemben történetesen egy  lány érkezett elsoként.
A Kay az uniszex nevek közé tartozik, anyám mégis
mindig csak Katie-nek hívott. Részben azért, mert
zavaró volt két Kayjel együtt élni egy fedél alatt. Ké-
sobb, amikor ez lekerült a napirendrol, mert én ma-
radtam az egyetlen Kay, anyám továbbra is Katie-
nek hívott, nem lévén hajlandó elfogadni, feldolgoz-
ni  apám halálát,  nem is dolgozta fel a mai napig.
Nem hajlandó elengedni apámat. Apám bo harminc
éve, tizenkét éves koromban halt meg,  és anyámnak
azóta sem volt senkije. Még mindig viseli a jegygyu-
rujét. Még mindig Katie-nek hív engem.

Lucy és  McGovern éjfél utánig terveket beszélnek
meg. Lemondtak arról,  hogy engem is bevonjanak
beszélgetésükbe, és mintha nem is vennék már ész-
re, hogy lélekben az óhaza tájait járom. Tekintetem
a tuzbe mered, gépiesen masszírozom merev bal ke-
zemet, és egyik ujjamat bekínlódtam a gipsz  alá,
hogy megvakarjam nyomorúságos, levegotol elzárt
húsomat. Végül Marino akkorát ásít, mint egy med-
ve, és talpra kecmereg. A whiskytol kissé ingatagon
áll a lábán, áporodott cigarettaszaga van, és olyas-
fajta lágysággal a szemében tekint rám, amit akár
szomorkás  szerelemnek is nevezhetnék,  amennyi-
ben hajlandó volnék elfogadni irántam való igaz ér-
zéseit. - Gyerünk - szól oda nekem. - Kísérjen ki a
járgányomhoz, doki. - A maga módján így kezde-
ményezi, hogy kössünk békét. Marino nem egy ér-
zéketlen tuskó. Lelkifurdalása van amiatt, ahogy
majdnem-meggyilkoltatásom  óta bánt velem, és
még soha nem látott ennyire zárkózottnak és külö-
nös módon szótlannak.
  Hideg és  csendes az éjszaka, a csillagok fakó fel-
hok  mögé bújnak szemérmesen. A behajtón állva
magamba szívom a sok-sok gyertya látványát Anna
ablakaiban, és eszembe  jut, hogy holnap karácsony-
este,  a  huszadik század utolsó  karácsonyestéje.
Kulcscsörgés zavarja meg a nyugalmat, ahogy Ma-
rino  kinyitja az autóját, és feszengve tétovázik, mi-
elott kitárja a vezetofülke ajtaját. - Egy rahedli dol-
gunk van. Akkor viszlát reggel a hullaházban. - Ez
nem az, amit igazából  mondani  akar. Felbámul a
sötét égre, nagyot sóhajt. - A rohadt életbe, doki.
Nézze, tudtam egy ideje, oké? Mostanra maga is ki-
sakkozta. Tudtam, miben sántikál az  a szarházi
Righter, és  hagynom kellett, hogy kifussa magát a
dolog.
  -  Mikor akart szólni? - Ezt nem vádlón kérde-
zem, egyszeruen kíváncsi vagyok.
  Vállat von. - Örülök,  hogy Anna kiborította a bi-
lit. Tudom, hogy nem maga ölte meg Diane Brayt,
szentség a boltba. De megmondom a frankót, akkor
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se hibáztatnám, ha maga tette volna. Ekkora riban-
cot még nem hordott hátán a föld. Ha maga nyírta
volna ki a csajt, az én szememben tutira önvédelem-
nek minosülne.
 - Nem minosülne annak. - Kello komolysággal
kezelem a lehetoséget. - Nem minosülne annak,
Marino. És nem én öltem meg. - Fürkész pillantást
vetek nagydarab alakjára a behajtó kocsilámpáinak
és  a fák díszkivilágításának fényénél. - Magának
tényleg megfordult a fejében, hogy...? - Nem feje-
zem be  a kérdést. Lehet, hogy nem is akarom iga-
zán tudni a válaszát.
 - Francba, mit tudom én már, mi meg nem for-
dult a fejemben újabban - mondja. - Ez az igazság.
De mit fogok csinálni, doki?
 - Csinálni?  Mivel kapcsolatban? -  Fogalmam
sincs, mire gondol.
 Vállat von, elfullad a hangja. Nem hiszem el. Ma-
rinót a sírás kerülgeti. - Ha maga kilép. -Torkát kö-
szörülve a Lucky Strike doboza után tapogatózik.
Hatalmas kezét az enyém köré görbítve tüzet ad,
bore reszelos az enyémhez képest, a szorszálak a
csuklóján sustorognak az államon. Maga elé réved-
ve, megtört szívvel fújja a füstöt. - Akkor mi lesz?
Le kell mennem abba a ragyaverte hullaházba, ma-
ga meg nincs is ott többé? Az istenit, feleannyit se
járnék abba a buzös lyukba, ha maga nem volna ott,
doki. Maga  tölti meg élettel azt a patkányfészket,
nem vicc.
  Megölelem. Alig érek a melléig, és a pocakja kü-
lönválasztja szívverésünket. Marino sorompókat
emelt maga elé ebben az életben, engem pedig mér-
hetetlen együttérzés fog el, és arra gondolok, milyen
nagy szükségem van rá. Megveregetem széles mell-
kasát, és közlöm vele:  - Ezer éve együtt vagyunk,
Marino. Ilyen könnyen nem szabadul tolem.

21.

A fogaknak megvan a saját történetük. Az ember fo-
gazata gyakran többet elárul tulajdonosáról, mint
az ékszerek vagy a márkás ruhák, és egyértelmu sze-
mélyazonosság-megállapítást tesz lehetové, feltéve
hogy rendelkezésre állnak premortem fogászati fel-
jegyzések. A fogak mesélnek az illeto  tisztálkodási
szokásairól. Titkokat suttognak el kábítószer-fo-
gyasztásról, kora gyermekkorban kapott antibioti-
kumokról, betegségekrol, sérülésekrol, illetve hogy
mennyire adott valaki a külsejére. Elárulják, ha va-
lakinek csaló volt a fogorvosa, és olyan munkákat is
leszámlázott a biztosítónak, melyeket el sem vég-
zett. Az illeto  fogorvos szakértelmérol is sokat  el-
árulnak.
  Marinóval másnap reggel virradat elott találko-
zom a hullaházban. Marino egy  huszonkét éves
James City County-i illetoségu fiatalember fogásza-
ti kartonját tartja a kezében, aki tegnap kocogni in-
dult a William and Mary Egyetem közelében, és so-
ha többé nem tért haza. A fiatalember neve Mitch
Barbosa. A William and Mary pár mérföld csak a
Fort James Moteltol, és amikor Marino tegnap este
Stanfielddel beszélt, és a nyomozó közölte vele ezen
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utóbbi információt,  az elso gondolatom  az volt:
„Mino véletlen." Marino  alattomos ügyvéd  fia,
Rocky Caggiano is a William and  Maryre járt. Az
élet ismét egy újabb  kísérteties egybeesést hozott
elénk.
  Háromnegyed hat van, amikor a holttestet átgurí-
tom a röntgenszobából bonctermi munkaállásom-
hoz. Megint nagy a csend. Karácsony van, és az
összes állami intézmény zárva tart. Marino beöltö-
zött, hogy segédkezzen nekem, és nem számítok rá,
hogy rajta kívül más eleven ember felbukkanjon ép-
pen  most, az egy igazságügyi  fogszakértot kivéve.
Marino reszortja az lesz, hogy  segítsen levetkoztet-
ni, illetve a hordágyról a boncasztalra emelni a me-
rev, kelletlen testet.  Soha nem  engedném, hogy or-
vosi  beavatkozásokban segédkezzen - nem mintha
kérte volna. Soha nem kértem jegyzetelésre sem,
mert valami elképeszto, ahogy kerékbe töri a latin
orvosi kifejezéseket és szakszavakat.
  - Tartsa két oldalról - utasítom  Marinót. - He-
lyes. Pontosan úgy.
  Marino  megragadja a halott férfi  fejét kétfelol,
próbálja mozdulatlanul tartani, miközben vékony
vésot eroltetek a halott szája sarkánál a zápfogak kö-
zé, hogy szétfeszítsem az állkapcsát. Acél csikordul
fogzománcon. Ügyelek rá, hogy ne vágjam meg az
ajkakat, a hátsó fogak felszíne viszont óhatatlanul
megsérül.
  - Rohadt nagy szerencse, hogy az emberek halot-
tak, amikor ilyen szarságokat csinál velük - mondja
Marino. - Fogadjunk, alig várja, hogy megint két
keze legyen.
  - Ne is emlékeztessen rá. -Annyira torkig vagyok
a gipszemmel, hogy már az is eszembe jutott, hogy
saját kezuleg levágom egy Stryker-csontfurésszel.
  A halott férfi állkapcsa enged és kinyílik, én pedig
felkapcsolom a mutolámpát, és fehér fénnyel árasz-
tom el a férfi szájüregét. A nyelven elemi szálak van-
nak, begyujtöm oket. Marino segít  megtörni a hul-
lamerevséget a karokban, hogy levehessük a felsot
és a pólót, azután leveszem a cipot és a zoknit, és
végül a melegítoalsót és a futósortot is. Megvizsgá-
lom a holttestet, de nem találok sérülésre utaló jelet
a végbélnyílás környékén. Eddig semmi nem utal
homoszexuális aktivitásra. Megszólal Marino csipo-
gója. Megint Stanfield az. Marino ma reggel még
egyetlen szót sem szólt Rockyról, de a fiú szelleme
ott lebeg közöttünk. Rocky benne van a levegoben,
és ez finom, de mély hatást gyakorol az apjára. Ma-
rinóból hoként sugárzik a nehéz, tehetetlen aggoda-
lom. Attól kellene cidriznem, hogy mit tartogat még
számomra Rocky, mégis csak arra tudok gondolni,
hogy mi lesz Marinóval.
  Most, hogy páciensem meztelenül hever elottem,
teljes képet nyerhetek arról, milyen is volt fizikáli-
san. Százhetven  centi magas, és mindössze ötven-
négy kiló. A lába izmos, a felsoteste viszont kevéssé
kidolgozott, ami  egybevág azzal, hogy futni járt. Te-
toválás nincs rajta, körül van metélve, és szemláto-
mást adott a külsejére, amit takarosan manikurö-
zött kéz- és lábkörmei és simára borotvált arca alap-
ján állapítok meg. A külvizsgálat mindeddig semmi-
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lyen sérülést nem tárt fel, és a röntgen sem mutat
lövedéket vagy töréseket. A férfinak régi hegek van-
nak a két térdén  és a bal könyökén, de semmi friss,
kivéve  a  gúzsbakötésbol  és a száj  kipeckelésébol
eredo horzsolásokat. Mi történt veled? Miért haltál
meg? Nem válaszol. Egyedül Marino beszél a maga
hangos, otromba módján,  hogy leplezze, mennyire
fel van kavarva. Idiótának tartja Stanfieldet, és ak-
ként is kezeli. A  szokásosnál is türelmetlenebb és
szúrósabb.
  -  Ja, hát nyilván kellemes volna, ha tudnánk -
bömböli gúnyosan a falitelefonba. - A halál nem
tart munkaszüneti napot - teszi hozzá egy másod-
perccel késobb. - Szóljon  annak a  valakinek, hogy
jövök, az meg majd beenged. - Azután: - Ja, ja, ja.
Most annak van szezonja. És Stanfield? Pofa súly-
ba, oké? Vette az adást? Még egyszer errol kell olvas-
nom a rohadt újságban... Ja, akkor maga még nyil-
ván nem látta a richmondi lapokat. Majd gondom
lesz rá, hogy kitépjem magának a cikket. Nem bír-
nak nyugodni Jamestowntól meg ettol a gyulölet-
buncselekmény szarságtól.  Még egy nyikkanás, és
kijön belolem az állat. Maga még nem látta, milyen
az, úgyhogy ne is akarja látni.
  Marino friss pár gumikesztyut húz, lába körül lef-
fego köpenyben visszaslattyog a hordágyhoz. - Egy-
re furmányosabb ez az egész, doki. Feltéve, hogy ez
a pofa itt az eltunt kocogónk, a jelek szerint egy te-
herautó-soforrel van dolgunk. Priusza nincs.  Ren-
dezett körülmények. A városban lakott a barátnojé-
vel, aki fénykép alapján  azonosította. Vele beszélt
tegnap este Stanfield, ma reggel viszont nem veszi
fel a telefont. - Marino arcára kiül az elveszettség,
nem emlékszik, mit mondott el eddig.
  - Tegyük az asztalra - mondom.
  Leparkolom a hordágyat a boncasztallal párhuza-
mosan. Marinónak jut a láb, én megragadom az
egyik kart, és nekifeszülünk. A holttest nagyot dön-
dül az acélasztalon, a férfi orrából vér csordogál.
Megnyitom a csapot, dobol a vízsugár az acélme-
dencében, körben a falakon a filmnézokrol a halott
férfi röntgenfelvételei ragyognak le, tökéletesen fe-
hér csontok, a koponya különbözo nézopontokból,
és a kecsesen ívelt bordák, kétoldalt a melegítofelso
cipzárjának kígyózó csíkjaival. Kint a teherportán
megszólal  a csengo, éppen amint válltól vállig vé-
gighúzom a szikét, azután a köldöknél  kis kitérot té-
ve le a szeméremcsontig. Sam Terry doktort pillan-
tom meg a zártláncú kamerarendszer monitorán,
a  könyökömmel egy gombot megnyomva kinyitom
a teherportai ajtót. Terry az intézet egyik odontoló-
gusa, vagyis igazságügyi fogszakértoje, aki pechjére
karácsonyeste van ügyeletben.
  - Azon agyalok, hogy be kéne ugrani a barátno-
höz, ha már úgyis a környéken vagyunk - mondja
tovább Marino a magáét. - Megvan a címe. A ház,
ahol laknak. - Lepillant a holttestre. -Vagyis laktak.
  - És maga szerint Stanfield képes tartani a száját?
-  Gyors, szaggatott szikecsapásokkal felfejtem a
borszövetet, begipszelt bal kezem gumikesztyus uj-
jai sután markolják a sebfogót.
  - Ja. Azt mondja, találkozzunk a motelnél, ami
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most nem igazán nyero hely, rinyálnak, hogy szent-
este van, meg hogy nem akarják, hogy további figye-
lem irányuljon rájuk, így is épp eléggé betett az ügy
az üzletüknek.  Valami tíz szobafoglalást mondtak
vissza, merthogy a népek hallottak az esetrol a hí-
rekben. Ja, link egy szöveg, én meg  azt mondom.
A legtöbb alakot, aki abban  a poloskafészekben
száll meg, baromira nem foglalkoztatja, hogy mi tör-
ténik a környéken.
  Besétál Terry doktor, kezében ütött-kopott fekete
orvosi táskája, a frissen mosott sebészköpeny bekö-
tetlenül  lobog  mögötte,  ahogy a  munkapult felé
igyekszik. Terry a legfiatalabb és legújabb odontoló-
gusunk, és több mint két méter magas. A legenda
szerint az NBA-nél is szép pályát futhatott volna be,
de  o inkább a  tanulmányait akarta  folytatni.  Az
igazság ezzel szemben az, és ezt o  is elmondja, ha
megkérdezik, hogy  középszeru védojátékos volt a
Virginiai Nemzetközösségi Egyetem csapatában, és
csakis azért ment fogásznak, mert az orvosira nem
jutott be. Nagyon szeretett volna igazságügyi pato-
lógus lenni. De annál sohasem fog közelebb jutni a
céljához, mint  amit most, gyakorlatilag önkéntes-
ként csinál.
  - Hálás köszönet - mondom neki,  ahogy urlap-
jait rendezgeti egy csiptetos táblán. - Rendes magá-
tól, hogy ma reggel is bejön segíteni, Sam.
  Vigyorog, azután Marino felé kapja  a fejét, és el-
túlzott New Jersey-i akcentussal így szól: - Mijja
pálya, Marino?
  - Olyan szar kedvem van, hogy visszaveszem a
kölköktol a játékaikat, és rácsapok a muterjuk vala-
gára, mikor megyek föl a kéményben.
  - Meg  ne  próbálj  kéményekben  mászkálni,
Marino. Hétszentség, hogy fölakadsz.
  - Te meg kinézhetnél a kéményen, úgy, hogy köz-
ben a kandallóban tapicskolsz a lábaddal. Még min-
dig növésben vagy?
  - Igen, csak nem  széltében, mint te, ember. Bírja
még a mérleg? - Terry átlapozza a Marino által be-
hozott fogászati kezelolapokat. - Hát, ezzel hamar
megleszünk. A fickónak van egy  befelé dolo jobb
felso  kisorloje, plusz egy csomó  fogmegtartó be-
avatkozás. Szerintem ez a fickó - feltartja a kezelo-
lapokat - meg a maguké egy és ugyanaz.
  - Mit szólsz, hogy a Kosok elverték a Louisville
seggét? - kiabálja Marino a víz dobolásán át.
  - Te kint voltál?
  - Nem, de te se, Terry. Azért gyoztek.
  - Lehet, hogy igazad van.
  Éppen felveszek egy szikét a muszerkocsiról, ami-
kor megcsörren a telefon.
  - Sam, felvenné?
  Terry bekocog a sarokba, felkapja a kagylót, és be-
leszól: - Hullaház. - A szike porcszöveten hatol át,
ahogy eltávolítom a szegycsont és a paraszternális
bordák háromszögét.  -  Tartsa, kérem  - mondja
Terry a vonal túlsó végén lévonek. - Scarpetta dok-
torno? Beszél BentonWesleyvel?
  A helyiség fényt és hangot magába szippantó vá-
kuumkamrává alakul át. Dermedten,  megrökö-
nyödve bámulok, az acél sebészkés mozdulatlanul
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meredezik véres, sebészkesztyus jobbomban.
  - A kurva  anyját  - fakad ki Marino. Odamasíro-
zik Terryhez, és kiragadja kezébol a kagylót. - Ki a
rosseb szórakozik? - üvölti a mikrofonba. - Franc-
ba. - Visszacsapja a kagylót a falitartóra. Az illeto
nyilván  letette. Terry villámsújtottan áll. Fogalma
sincs, mi történt. Nem régóta ismer. Semmi oka rá,
hogy  tudjon Bentonról, hacsak valaki  más  nem
mondta el neki, márpedig a jelek szerint nem.
  - Pontosan mit mondott az a szarházi? - kérdezi
Marino Terrytol.
  - Remélem, nem szúrtam el semmit.
  - Nem, nem. - Megtalálom a hangomat. - De-
hogyis - nyugtatom meg.
  - Egy férfi volt - feleli Terry. - Csak annyit mon-
dott, hogy magával akar beszélni, és hogy Benton
Wesleynek hívják.
  Marino újra felveszi a telefont, és szitkozódva füs-
tölög, hogy  nincs rajta hívóazonosítás. Eddig soha
nem volt szükségünk hívóazonosításra a hullaház-
ban. Marino megnyom pár gombot, és  fülel. Leír
egy számot, tárcsázza. - Igen? Ott ki beszél? - för-
med rá arra, aki a vonal túlsó végén beleszólt. -
Hol? Nem látott valakit ezen a telefonon beszélni az
elobb? Amelyiken maga most.  Aha. Ja, rendben.
Hazudsz, seggfej. - Lecsapja a kagylót.
  - Gondolod, hogy ugyanaz lehetett, aki elotte te-
lefonált? - kérdezi Terry zavarodottan. - Mit ütöttél
be, csillag hatvankilencet?
  - Egy nyilvános készülék. A Texaco kútnál a Mid-
lothian Turnpike mellett. Állítólag. Fingom sincs,
hogy ugyanez  az alak hívott-e elobb. Milyen volt a
hangja? - Marino szinte átdöfi Terryt a tekintetével.
  - Fiatalos. Azt hiszem. Nem is tudom. Ki az a
Benton Wesley?
  - Benton meghalt. - A szikéért  nyúlok, lenyo-
mom a hegyét egy vágólapra, új  pengét pattintok
be, a régit a veszélyes hulladékok tuzpiros muanyag
szemetesébe pottyantom. - Jó barát volt, egy közeli
jó barát.
  - Valami szarházi szemétkedik. De honnan tudta
a lenti telefonszámot? - Marino fel van dúlva. Dü-
höng. Elo akarja keríteni a telefonálót, hogy eltán-
gálhassa. És azon jár az agya, hogy nem éppen saját
akasztófavirág fia van-e az egész mögött. Ezt olva-
som ki Marino tekintetébol. Rockyn gondolkodik.
  - Kormányzati intézmények címszó alatt  benne
vagyunk a telefonkönyvben. - Nekilátok a véredé-
nyek átvágásának, a nyaki veroeret egészen alacso-
nyan, a tüdocsúcsnál metszem el, úgy haladok lefe-
lé az iliális artériák és a medence vénái  irányában.
  - Ne  mondja már, hogy hullaház  címszó  is van
abban a rohadt könyvben. - Marino megint rákezd-
te a régi nótát. Engem okol mindenért.
  - Azt  hiszem, a „temetkezési információ"-nál
kell keresni. -  Átvágom a vékony, lapos rekesziz-
mot, meglazítom, kiszabadítom a gerincoszlop mel-
lol a belso szervek tömbjét. Tüdo, máj, szív, vese és
lép - a vörös más-más árnyalatában ragyog  mind,
ahogy az egészet a vágólapra  helyezem,  és a  gumi-
csobol csordogáló hideg vízzel gyengéden lemosom
róla a vért. A  szív és  a tüdo felületén tuhegynyi
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petechiális bevérzések sötét pöttyeire leszek  figyel-
mes. Ez nehézlégzésre  enged következtetni a halál
bekövetkeztekor, illetve közvetlenül azt megelozoen.
  Terry  odahozza a munkaállásomhoz fekete  táská-
ját, és leteszi a muszerkocsira. Elovesz egy fogászati
tükröt,  bedugja a  halott férfi szájába.  Csendben
dolgozunk, nyomasztóan nehezedik ránk az  imént
történtek súlya. Nagyobb szikéért nyúlok, és met-
szeteket készítek a szervekbol, felnyitom a  szívet.
A koszorúerek átjárhatóak és tiszták, a  bal  kamra
egy centiméter széles, a billentyukön nincs elválto-
zás. Az  aortában lévo  csíkszeru  zsírlerakódásoktól
eltekintve a szív és a véredények egészségesek. Az
egyetlen dolog, ami nyilvánvalóan nem  stimmel: a
keringés leállt. A férfi szíve valami okból felmondta
a szolgálatot. Nem találok magyarázatot.
  - Ahogy  mondtam,  egyszeru eset  - mondja
Terry, miközben feljegyzéseket készít egy urlapon.
Ideges a hangja. Azt kívánja, bárcsak ne vette volna
fel a telefont.
  - O ami emberünk? - kérdezem tole.
  - Egyértelmu.
  A fejartériák sínekként húzódnak  végig a nyak-
ban. Közöttük a nyelv és a nyaki izmok,  melyeket
lehajtok és  kipreparálok, hogy alaposabban meg-
vizsgálhassam oket a vágólapon. Nincsenek mélyré-
tegi bevérzések. A parányi, törékeny U alakú nyelv-
csont ép. A férfit nem fojtották meg. Amikor vissza-
hajtom a hajas fejbort, nem rejtoznek alatta  sem
zúzódások, sem törések. Bedugom a Stryker-csont-
furészt az asztal fölötti csévés hosszabbítóba, és rá-
jövök, hogy egy kéznél többre lesz szükségem. Terry
segít megtartani a fejet, míg a nyüszkölo, vibráló fu-
részlap félköre áthatol a koponyán. Forró, csontsza-
gú por száll a levegobe, halk cuppanással leválik a
koponyateto, és elotárul az agy barázdált félgömbje.
Elso ránézésre minden rendben lévonek tunik. A ki-
metszett  szeletek krémszínu agátként  ragyognak,
miközben leöblítem oket a vágólapon, a vágási felü-
leteket cakkos szürke vonal szegélyezi. Az agy és a
szív a további, speciális vizsgálatokhoz formalinban
tartósítva átkerülnek a Virginiai Orvosi Egyetemre.
  Ma reggeli diagnózisom a kizáráson alapul. Nem
találván egyértelmu kórélettani okát a halálnak, jel-
zésekre vagyok utalva. A szív és a tüdo parányi be-
vérzései, valamint az égési sebek és a gúzsbakötés-
bol származó hámsérülések azt sejtetik, hogy Mitch
Barbosa stresszhatás által kiváltott szívritmuszavar-
ban halt meg. Ugyancsak feltételezem, hogy egy bi-
zonyos ponton vagy visszatartotta a lélegzetét, vagy
elzáródtak  a légútjai,  illetve  valami oknál fogva
olyan mértéku légzésgátlás lépett fel nála, hogy kis
híján megfulladt. Ezért valószínuleg a száját kifeszí-
to, nyáltól átnedvesedett rongydarab a felelos. Akár-
mi  is az igazság,  egyszeru  és  hátborzongató kép
kezd összeállni elottem, mely demonstrációért kiált.
Terry és Marino kéznél vannak.
  Eloször levágok néhány darabot a vastag fehér se-
bészfonálból, amivel azY-metszéseket szoktuk össze-
ölteni. Szólok Marinónak, hogy hajtsa fel a sebész-
köpenye  ujját, és tartsa maga elé a kezét. Az egyik
darab sebészfonalat az egyik csuklója köré, a mási-
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kat a másik köré kötöm, nem úgy, hogy vágjon, de
azért elég szorosan. Azután a levegobe emeltetem
vele a karját, Terryt pedig  megkérem, hogy fogja
meg a lecsüngo fonálvégeket, és húzza felfelé. A hó-
rihorgas Terry alá nem kell se szék, se zsámoly, hogy
ezt meg tudja csinálni. A béklyók azonnal belevág-
nak Marino csuklójának alsó felébe, és V betut for-
málva mutatnak a csomó felé. Ugyanezt különbözo
testhelyzetekben is elpróbáljuk, a karok idonként
szorosan egymáshoz illesztve, máskor a keresztre fe-
szítés stílusában szélesre tárva. Marino lába termé-
szetesen mindvégig szilárdan a földön marad. Egyet-
len pillanatig sem lóg a levegoben, és nem is ágas-
kodik.
  - A kinyújtott karokra nehezedo testsúly megza-
varja a kilégzést - magyarázom. - A belégzés aka-
dálytalan, a kilégzés viszont megnehezül a bordakö-
zi izmok folyamatos terhelése miatt. Ez idovel léleg-
zetelakadáshoz vezethet. Ehhez jön még a kínzás
fájdalmának sokkoló hatása, a félelem és a pánik, és
nem csoda, ha  az embernek  szívritmuszavara tá-
mad.
  - Mi a helyzet  az orrvérzéssel? - Marino maga
elé tartja a  csuklóját, én pedig megvizsgálom a se-
bészfonál hagyta bevágásokat a borén. Ugyanúgy,
ahogy a halott férfin, ezek is V alakúak.
  -  Megnövekedett koponyauri  nyomás  - mon-
dom. - Ha valaki visszatartja a lélegzetét, könnyen
  elered az orra vére. Sérülés  hiányában nincs más
  tippem.
    - Kérdés, hogy meg akarták-e ölni? -  veti fel
  Terry.
    - Az emberek többsége nem fog összekötözni és
  megkínozni valakit, és aztán hagyni, hogy odébbáll-
  jon és szétkürtölje a történteket - felelem. -A halál
  okát és bekövetkeztének módját egyelore függoben
  hagyom, meglátjuk, mit mond a toxikológia. - Ma-
  rinóra téved a tekintetem. - Azt hiszem, legjobb, ha
  gyilkosságként kezeli az ügyet. Abból is a rusnyább
  fajta.
   Ezen tunodünk akkor is, amikor délelott James
  City County felé autózunk Marino kisteherautójá-
  val. Én javasoltam, hogy az 5-ös úton menjünk, ke-
  letnek tartva a folyó mentén, Charles City Countyn
  át, ahol a tizennyolcadik századi ültetvények hatal-
  mas parlagföldekként terülnek el az út mentén, s
  vezetnek el Sherwood  Forest, Westover, Berkeley,
  Shirley és Belle Air téglából épült impozáns udvar-
 házaihoz és gazdasági épületeihez. Egyetlen turista-
 buszt se látni, se rönkszállító kamionokat vagy út-
 építo munkásokat. Advent napja van. Vén fák végte-
 len alléin ragyog át a nap, a járdát árnyékfoltok tar-
 kítják, és egy hirdetotábláról Füstös, a medve kér
 segítséget a világnak egy olyan  kegyes szegletében,
 ahol  nemrégiben barbár módon meggyilkoltak két
 férfit. Nem is úgy néz ki, hogy ilyen rútságok meg-
 történhetnek errefelé, amíg a Fort James Motel  és
 Kempinghez nem érünk. Az 5-ös úttól távolabb, a
 fák között meghúzódó rozsdás és hámló festéku la-
 kókocsik, bungalók és motelépületek egyvelege az
 FBI-Akadémia Hogan Alleyjét, a gyakorlóteret jut-
tatja eszembe: olcsón összetákolt homlokzatok, me-
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lyek mögött kétes elemek várják, hogy a törvény le-
sújtson rájuk.
     A recepció egy kis gerendaházban van, a ránott
   fenyofák barna tulevél szonyeget terítettek a tetejére
   és körben a földre. Üdíto- és jégkrém-automaták
   ragyognak át a ház elotti elvadult bokrokon. Az ava-
   ron rokkant gyerekbiciklik hevernek, isten orizz,
   hogy valaki megbízzon az özönvíz elotti mászókák-
   ban és hintákban. Beltenyésztettségtol potykahátú,
   csúnyácska keverék  kutya  emelkedik vén tappan-
   csaira, és bámul meg minket a lejtos verandáról.
    - Azt hittem, itt találkozunk Stanfielddel. - Ki-
  nyitom az ajtómat.
    - Megyek, utánanézek. - Marino  kikecmereg a
  kocsiból, tekintete ide-oda jár.
    Vékony füstfátyol lebeg elo a kéménybol, és áram-
  lik szinte vízszintesen a széllel, az egyik ablakban
  hunyorgó, csiricsáré  karácsonyi fényeket pillantok
  meg. Érzem, hogy figyelo tekintet irányul ránk. Füg-
  göny libben, mélyen a ház belsejébol egy lehalkított
  tévé hangjait hallani, miközben a verandán várako-
  zunk, és a kutya megszagolja és végignyalja a keze-
  met.  Hogy bejelentse  megérkezésünket, Marino
  megdöngeti az ajtót az öklével, végül elbodül: -Van
  itthon valaki? Hahó! - Keményen  dörömböl.  -
  Rendorség!
   - Jövök már, jövök már -  énekli egy türelmetlen
 noi hang. Kemény, fáradt arc tölti ki az ajtónyílást, a
 még mindig beakasztott biztonsági lánc megfeszül.
   - Maga  Mrs. Kiffin? - kérdezi tole Marino.
  - Maguk kik? - kérdez vissza a no.
  - Marino kapitány a richmondi rendorségtol, és
 Scarpetta doktorno.
  - Minek ide orvos? - Az asszony összevont szem-
 öldökkel néz rám az ajtórés árnyai közül. A lábánál
 mozgolódás támad, és egy kisgyerek kukucskál ki
 ránk manós mosollyal. - Zack, eredj vissza, befelé. -
Pucér karocskák, koszos  körmu praclik kulcsolód-
nak a mami térde köré. Az asszony lerázza magáról.
- Indíts! - A fiúcska leválik róla, és eltunik a ház-
ban.
  - Meg kell néznünk a szobát, ahol a tuz volt -
közli az asszonnyal Marino. - Már itt kéne lennie
Stanfield nyomozónak a James City County-i rend-
orségtol. Nem látta?
  - Ma délelott még nem volt itt a rendorség. - Az
asszony belöki az ajtót, a biztonsági lánc csöröm-
pöl, ahogy kiakasztja, azután az ajtó kinyílik újra,
ezúttal sarkig, és az asszony kilép a verandára. Bele-
bújik egy piros kockás kabátba, kezében kulcskarika
csilingel. Visszakiált a házba: - Ott maradtok mind!
Zack, hozzá nem nyúlsz a  tésztához! Mindjárt jö-
vök. - Becsukja maga mögött az ajtót. - Senkit nem
láttam életemben, aki annyira  odáig van a süte-
ménytésztáért, mint  ez a fiú - közli velünk, ahogy
lemegyünk a lépcson. - Idonként veszek egy-egy te-
kercs kész tésztát, és egyik nap azon kaptam Zacket,
hogy javában falatozik, a csomagolópapír lehántva,
mint banánról a héja. A felét megette, mire fülön
csíptem. Mondom neki, tudod, mi van benne? Nyers
tojás, bizony.
  Bev Kiffin valószínuleg nem több negyvenötnél,
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csinossága kemény és csiricsáré, mint a kamionos
kávézók és az éjszaka is nyitva tartó vendéglok vilá-
ga. Szalmasárgára festett haja csigákba göndörödik,
akár az uszkár szore, arcán  mély gödröcskék, alakja
elérett, a legjobb úton a matrónás felé. Az a fajta vé-
dekezo, nyakas stílus lengi  körül, amit jómagam az
örökösen elkínzott és bajban lévo emberekhez társí-
tok. Plusz alattomosnak is nevezném. Minden egyes
szavát kétkedéssel fogom fogadni.
  - Nem akarok problémát  -  adja tudtunkra.  -
Mintha nem lenne így is elég bajom, különösen az
évnek ebben a szakában - mondja menet közben. -
Az a sok ember, akik idecsodülnek reggel, délben és
este, tátják a szájukat és fényképeket csinálnak.
  - Miféle emberek? - kérdezi Marino.
  - Hát emberek, autósok, behajtanak a motelhez,
hogy bámészkodjanak. Van, amelyik kiszáll és kör-
bebóklászik. Múlt éjjel is arra ébredtem, hogy vala-
ki áthajt az autójával. Hajnali két órakor.
  Marino rágyújt. Követjük Kiffint a fenyok alatt a
feltúrt hóban. A benott ösvény régi lakókocsik mel-
lett visz el, melyek oldalra dolnek, mint a kiszupe-
rált tengerjáró hajók. Az egyik piknikasztal mellett
személyes holmik összevisszaságára leszünk figyel-
mesek. Elso  ránézésre mintha  egy kupac szemét
volna, amit  egy kempingezo  nem takarított össze
maga után.  Közelebbrol viszont nem várt látvány
tárul  elém: játékok, babák és puha fedelu könyvek
különös egyvelege, lepedok, két párna, egy takaró,
egy kétszemélyes babakocsi - csupa olyan holmi,
melyek nem azért lucskosak és piszkosak, mert ér-
téktelen  szemétként  szándékosan kidobták oket,
hanem mert véletlenül estek áldozatul az idojárás
viszontagságainak. Szerte a földön muanyag csoki-
papír-darabkák hevernek,  melyek azonnal egyezo-
nek tunnek azzal a  cafattal,  amit az elso áldozat
összeégett hátára tapadva találtam. A cafatok fehér,
kék és narancssárga színuek, és keskeny csíkokra
vannak  szaggatva, mintha  aki összetépkedte oket,
abban a kényszerbetegségben szenvedne, hogy min-
dent apró darabokra cincáljon szét.
  - Valaki soványdisznó-vágtában távozott - jegyzi
meg Marino.
  Kiffin engem figyel.
  - Lehet, hogy fizetés nélkül ugrott meg  az ürge? -
kérdezi Marino.
  - Ó, nem. - Az asszonynak szemlátomást sürgos,
hogy  menjünk már tovább a fák között elotuno kis,
csicsás motel felé. - Elore  fizettek, mint  mindenki
más.  Kétgyerekes  család,  sátorban aludtak, aztán
nagy hirtelen olajra léptek. Nem tudom, mért hagy-
ták itt ezt a sok holmit. Egy része, mint a babakocsi,
egész jó állapotban van. Persze aztán a hó beborí-
tott mindent.
  Egy szélroham konfettiként szór szét egy halom
csomagolópapírt. Közelebb  lépek, és a lábammal
böködve átfordítom az egyik párnát. Átható, sa-
vanykás szag csapja meg az  orromat, ahogy legug-
golok, hogy közelebbrol szemügyre vegyem. A pár-
na alsó felére hajszálak tapadnak - hosszú, fakósár-
ga hajszálak,  végtelenül finom, pigmentálatlan haj-
szálak. A  szívem  akkorát dobban,  mint amikor
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hirtelen és váratlanul belép az üstdob. A csomago-
lóanyag-cafatok közé túrok ujjaimmal. A muanyag
erosítésu papír gyurheto, de eros, úgyhogy nem sza-
kad el könnyen, kivéve ha a  cakkos végén tépik be,
ahol össze van  hegesztve. A nagyobb cafatokról
könnyen felismerheto, hogy a PayDay karamellás-
mogyorós  szeletrol származnak. Még  a  Hershey-
féle csokoládégyár internetes címét is ki tudom ven-
ni rajtuk. Újabb szorszál a takarón, rövid, sötét szor-
szál, fanszor. És még több a  hosszú, fakó szálakból.
  - PayDay  csokiszelet  -  mondom Marinónak.
Ahogy kinyitom a válltáskámat, Kiffinre nézek. - Is-
mer valakit, aki egy halom PayDay csokit eszik, és
szétcincálja a papírját?
  - Hát, nem az én házamból való. - Mintha bi-
zony ot vádoltuk volna, vagy Zacket az édes szájá-
val.
  Az olyan helyszínekre, ahol nincsen holttest, nem
viszem ki az alumínium helyszínelo táskámat. Vi-
szont szükség esetére mindig magammal hordok
egy kis egyencsomagot a válltáskámban. Ez egy vas-
tag falú hutotasak, benne egyszer használatos gumi-
kesztyuk, bunjeles tasakok, vattapamacsok kenet-
mintavételhez, egy parányi fiola desztillált víz és né-
hány lopormaradvány-rögzíto (LMR) készlet. Eltá-
volítom a  kupakot az egyik LMR készletrol.  Az
egész nem más, mint egy ragadós végu, kis, átlátszó
muanyag  spatula, mellyel most  három hajszálat
gyujtök be a párnáról és kettot a takaróról. A spatu-
lát és a hajszálakat egy kis, átlátszó muanyag bunje-
les tasakba zárom.
  - Nem bánja, ha megkérdezem, hogy ezt miért
csinálja? - kérdezi tolem Kiffin.
  - Azt hiszem, zsákba rakom az egész gányt, a tel-
jes kempingplaccot, és bevisszük a laborba. - Mari-
no egyszerre visszafogott és higgadt, mint egy sokat
próbált pókerjátékos. Tudja, hogyan kell  kezelni
Kiffint, márpedig Kiffint most kezelni kell, mert Ma-
rino azt is nagyon jól tudja, hogy a hipertrichózisos
emberek testét különleges szor, finom, festékanyag
nélküli, kialakulatlan babahajszeru szor fedi. Lehet-
séges, hogy Jean-Baptiste Chandonne ebben a kem-
pingben járt. - Egyedül viszi a helyet? - kérdezi
Kiffintol Marino.
  - Igen.
  - Mikor távozott a sátras család? Nincs az a sáto-
rozós ido.
  - Éppen havazás elott voltak itt. Múlt hét végén.
  - Sikerült megtudnia, miért rongyoltak el ilyen
sebtében? - folytatja szenvtelen hangon Marino a
puhatolózást.
  - Nekem egy árva szót sem szóltak.
  - Alaposabban meg kell néznünk,  mi mindent
hagytak hátra maguk után.
  Kiffin csupasz kezeit lehelgeti, aztán maga köré
fonja a karját, elfordul a széltol. Visszanéz a házára,
és az ember szinte látja, hogy az jár a fejében, vajon
milyen bajt tartogat ezúttal az élet a családja számá-
ra. Marino int, hogy kövessem. - Itt várjon - szól
oda Kiffinnek. - Mindjárt visszajövünk. Csak kive-
szünk valamit a kocsimból. Ne nyúljon semmihez,
világos?
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  Kiffín követ bennünket a tekintetével. Marino és
én halkan beszélgetünk. Órákkal azelott, hogy Chan-
donne megjelent a bejárati ajtómnál, Marino az ak-
ciócsoporttal a környéket járta, hogy felkutassák.
De csak a búvóhelyét sikerült megtalálniuk, egy
átépítés alatt álló richmondi udvarházat a James fo-
lyó partján, a lakókörzetem  közvetlen közelében.
Mivel Chandonne fényes nappal ritkán vagy sosem
járt ki, észrevétlenül megbújhatott a házban, és ki-
szolgálhatta magát mindabból, amit ott talált. Ed-
dig a pillanatig fel nem merült bennünk, hogy az
udvarházon kívül máshol is meghúzhatta magát.
  - Azt mondja,  a pofa ráhozta a frászt a sátorla-
kókra, hogy megpattanjanak, o meg elfoglalta a sát-
rat? - Marino kinyitja a kocsiját, és benyúl a vezeto-
fülke végébe, ahol tudom, hogy egyebek mellett egy
pumpálós  sörétes puskát  tart.  - Mert  meg kell
mondanom magának  valamit, doki. Amikor be-
mentünk abba a házba a James partján, rögtön sze-
met szúrt,  hogy az egész mindenség tele volt ilyen
gány kaják csomagolópapírjával. Egy csomó csoki-
papírral.
  - Emlékszik, miféle ennivalók voltak? - Eszembe
jut a sok Pepsi, amit Chandonne megivott, miköz-
ben Berger kihallgatta.
  - Snickers csokiszeletek. PayDayre nem emlék-
szem, hogy lett volna. De cukor, az is volt.  Meg
ilyen Planter's földimogyorós kis zacskók, és most,
hogy belegondolok, az összes papír össze volt  szag-
gatva.
  - Jézusom - mormolom. Egyszerre meghul ben-
nem a vér.  - Kíváncsi volnék, nem alacsony-e a vér-
cukorszintje. - Igyekszem  tényszeru lenni, vissza-
nyerni egyensúlyomat. Denevérrajként tér vissza a
félelem.
  - Mi a rossebet csinált errefelé? - mondja Mari-
no, és egyfolytában Kiffint bámulja a távolban, ne-
hogy az bármit megváltoztasson a sátorhelyen, amely
mostantól bunügyi helyszín is egyben. - És hogy a
bánatban került ide? Lehet, hogy mégis volt autója.
  - Ott, a  háznál, ahol rejtozött, voltak autók? -
kérdezem, miközben Kiffin a visszatértünket figyeli.
Piros kockás kabátot viselo magányos alak, a léleg-
zete füstszeruen gomolyog.
  - A  ház tulajdonosai  nem tartanak ott autót,
amíg a melósok nem végeznek - közli velem Mari-
no olyan hangon, hogy Kiffin meg ne hallja. - Eset-
leg meglovasított egy verdát, és leparkolta valami
félreeso helyen. Mondjuk, én simán feltételeztem,
hogy a mocsadék nem is tud vezetni, ha már egész
életében a család párizsi házában penészedett.
  - Igen. Újabb feltevések - mormolom, és eszem-
be jut Chandonne kijelentése, hogy állítólag vezette
a Párizs utcáit tisztán tartó zöld takarítógépek egyi-
két. A történetet valószerutlennek tartom, ha  már
sok minden mást nem is. Visszaértünk a piknikasz-
talhoz, Marino leteszi a szerszámosládát, és kinyit-
ja. Elovesz egy pár bor munkáskesztyut, felhúzza,
aztán rázogatva szétnyit néhány kétszáz literes, vas-
tag muanyag  szemeteszsákot, én pedig tartom a
zsákok száját.  Hármat töltünk meg, akkor Marino
felhasítja egy negyedik oldalát, és fekete muanyag
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lepelként a babakocsira ragasztószalagozza. Közben
elmagyarázza  Kiffinnek, hogy  elképzelheto,  hogy
egy idegen esetleg ráijesztett a családra, akik ebben
a sátorban aludtak, és kisajátította a táborhelyet,
még ha csak egyetlen éjszaka erejéig is. Észlelt-e az
asszony bármi szokatlant, beleértve egy addig nem
látott jármuvet, a motel  területén múlt szombatot
megelozoen? Marino úgy teszi fel a kérdést, mintha
eszébe sem jutna, hogy az asszony nem a színtiszta
igazat válaszolja.
  Azt persze tudjuk, hogy szombat után Chandonne
nem lehetett itt. Akkor vették orizetbe. Kiffin nem
nagy segítség. Azt állítja, hogy semmi rendkívülit
nem észlelt, kivéve, hogy egyik reggel kiment tuzi-
fáért, és észrevette, hogy eltunt a sátor, a család hol-
mija viszont ott maradt, egy része legalábbis. Nem
esküszik meg rá, de Marino ösztökélésére egyre in-
kább az a meggyozodése, hogy múlt pénteken, reg-
gel nyolc óra körül vette észre a sátor eltuntét. Chan-
donne csütörtök éjjel gyilkolta meg Diane Brayt.
Lehetséges, hogy utána James City Countyban ke-
resett menedéket? Elképzelem a házaspárt és a kis-
gyerekeket a sátorban, amikor Chandonne megje-
lent. Egyetlen pillantást vetettek rá, és könnyen el-
képzelheto, hogy a holmijukat hátrahagyva beug-
rottak a kocsijukba, és elrobogtak.
  Visszacipeljük  a szemeteszsákokat Marino kiste-
herautójához, és feldobáljuk hátra. Kiffin ezúttal is
várja visszatértünket, keze  a  kabát zsebében, arca
rózsás a hidegtol. Egyenesen elottünk a motel kis,
fehér skatulya a fenyok között, két szint az egész, az
ajtók örökzöld színure festve. A motel mögött foly-
tatódik  az erdo, aztán egy széles patak, a James fo-
lyó egyik mellékága.
  - Per pillanat hány szállóvendége van? - kérdezi
Marino az asszonytól, aki ezt a rémes turistakelep-
cét muködteti.
  - Most? Azt hiszem, tizenhárom, már ha közben
nem hurcolkodott  ki senki.  Sok ember csak ott-
hagyja a kulcsot a szobában, és azt se tudom, hogy
elment, amíg be nem megyek takarítani. Tudja, a
házban  hagytam a cigarettámat - mondja Marinó-
nak, anélkül hogy ránézne. - Lehetek pofátlan?
  Marino leteszi a szerszámosládát az ösvényre.
Kirázogat egy cigarettát a pakliból, és tüzet ad az
asszonynak. Kiffin felso ajka krepp-papírszeruen
ráncba  gyurodik, ahogy mélyen letüdozi a füstöt,
aztán kifújja a szája sarkán. Feltámad bennem a ni-
kotinéhség. Törött könyököm sérelmezi a hideget.
Egyfolytában csak a sátorozó családra gondolok és
a rémületükre - már ha igaz, hogy Chandonne meg-
jelent a táborhelyen, és a család létezik egyáltalán.
Ha Bray meggyilkolása után mégis egyenesen ide-
jött, mi történt a ruháival? Lehetséges, hogy csurom
vér ruhában távozott Bray házából, és  kijött ide,
hogy idegeneket riasszon  el a sátrukból,  és senki
nem telefonált a rendorségre, senkinek nem tunt fel
semmi?
  - Hány vendége volt tegnapelott éjjel, amikor a
tuz keletkezett?  - Marino felveszi  a  szerszámoslá-
dát, ballagunk tovább.
  - Azt  tudom, hogy hányan  jelentkeztek be. -
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Kiffin ködösít. - Azt nem, hogy hányan voltak  itt.
Tizenegyen jelentkeztek be, ot is beleértve.
  - Beleértve a férfit, aki meghalt a tuzben? - Raj-
tam a sor, hogy kérdéseket tegyek fel.
  Kiffin rám veti tekintetét. - Úgy van.
  - Mondja el, hogy jelentkezett be a pasas - mond-
ja Marino az asszonynak menet közben. Aztán meg-
áll, körbenéz, és megy tovább. - Látta, hogy behajt
a kocsijával, ahogy mi? Úgy nézem, az autók pont
ott állnak meg a háza elott.
  Az asszony megrázza a fejét. - Nem, uram. Nem
láttam  autót. Kopogtak,  és én ajtót  nyitottam.
Mondtam neki, hogy menjen át a szomszédba, az
irodához, ott találkozunk. Kellemes megjelenésu
férfi volt, jól öltözött, nem úgy nézett ki, mint akik itt
meg szoktak fordulni, ez a napnál világosabb volt.
  - Megmondta a nevét? - kérdezi Marino.
  - Készpénzzel fizetett.
  - Szóval ha valaki kápéban fizet, maga nem töltet
ki velük semmit.
  - Lehet, ha akarnak, de nem kötelezo. Van  re-
gisztrációs tömböm, azt kitöltheti, én meg letépem
róla a számlát. A férfi azt mondta, nem kér számlát.
  - Volt akcentusa vagy ilyesmi?
  - A beszédje alapján nem tunt idevalósinak.
  - Be tudná határolni, hová valósinak tunt? Észa-
kinak? Esetleg külföldinek? - üti tovább a vasat Ma-
rino, miközben újfent megállunk a fenyok alatt.
  Az asszony körbenéz, cigarettázva töri a fejét, mi
meg követjük a motel parkolója felé a sáros gyalog-
úton. -Tosgyökeres déli nem volt - jelenti ki. - De
szerintem nem is külföldi. Tudja, nem sokat beszélt.
Csak amennyit muszáj volt. Tudja, olyan érzésem tá-
madt, mintha sietne, és olyan idegesféle volt, és ab-
szolút nem volt beszédes kedvében. - Ez teljesen ki-
talációnak tunik. Meg is változik az asszony hangja.
  - Ezeket a lakókocsikat használják is? - kérdezi
aztán Marino.
  - Kiadom oket. Ilyenkor nem jönnek saját lakó-
kocsival. Nincs szezonja a kempingezésnek.
  - És most laknak bennük?
  - Nem. Senki.
  A motel elott szakadt huzatú széket helyeztek el
egy üdítoautomata és egy nyilvános telefon közelé-
ben. A  parkolóban álló kocsik amerikai gyártmá-
nyúak, nem újak. Egy Granada, egy LTD, egy Fire-
bird. A tulajdonosoknak nyoma sincs.
  - Kik jönnek ebben az évszakban? - érdeklodöm.
  - Vegyes - mondja Kiffin, miközben átvágunk a
parkolón a motel déli sarkához.
  Tekintetem a nedves aszfaltot pásztázza.
  - Olyan emberek, akik hullámvölgyben vannak.
Azokból sok van ilyentájt. Folyton összevesznek, és
az egyik vagy a másik kisétál az ajtón vagy kidobják,
és valahol meg kell húznia magát. Vagy olyanok,
akik nagy távolságból autóval mennek családlátoga-
tóba,  és el kell tölteniük valahol az éjszakát. Vagy
amikor a folyó megárad, mint pár hónapja is, páran
nálam szállnak meg, mert ide kutyát-macskát is le-
het hozni. Meg vannak a turisták.
 - Akik Williamsburgot vagy Jamestownt jönnek
megnézni? - kérdezem.
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 - Inkább  akik Jamestownt akarják megnézni.
Egész felkapott hely lett, mióta elkezdték kiásni
azokat a sírokat. Fura, milyenek az emberek.

22.

 A tizenhetes szoba a földszinten van, az épület leg-
 végében. A helyszínelo szalag citromsárga masni az
 ajtón keresztben. Mindentol távol vagyunk itt, egy
 suru erdo szélén, amely zajfogóként muködik a mo-
 tel és az 5-ös út között.
  Különösen az érdekel, van-e bármilyen növényzet
 vagy hulladék  az aszfalton közvetlenül a szobával
 szemközt,  ahová a tuzoltók a holttestet kivonszol-
 ták.  Látok némi földet, száraz avartörmeléket és ci-
 garettacsikkeket. Azon tunodöm, hogy vajon a szo-
 bából vagy innen a parkolóból származik az a csoki-
 papír,  amit a halott férfi hátára tapadva találtam.
 Ha a szobából  származik, az akár azt is jelentheti,
 hogy a gyilkos vitte  be a talpán, illetve hogy a gyil-
 kos járt az elhagyott táborhelyen valamikor a gyil-
 kosságot megelozoen, hacsak nem volt már jó ideje
 a szobában a csokipapír, ahová esetleg éppen Kiffin
 vitte be a cipojén, amikor a legutóbbi vendég után
 kitakarított. A bunjel trükkös dolog. Mindig az ere-
 detét kell figyelembe venni, nem pedig azt, hogy hol
 találtuk meg. A holttesten  talált elemi  szálak pél-
 dául átkerülhettek a gyilkosról, akire egy szonyegrol
 tapadtak,  ahová eredetileg  olyasvalakirol  kerültek,
 azt követoen hurcolta be a házba, hogy egy me-
 gint másik egyén egy autó ülésén hátrahagyta oket.
  - Egy bizonyos szobát kért a férfi? - kérdezem
 Kiffint, aki a kulcsai közt válogat.
  - Azt mondta, valami nyugalmasat akar. A tizen-
hetes mellett se oldalt, se felül nem volt lakó, úgy-
hogy azt kapta. A karjával mit csinált?
 - Elcsúsztam a jégen.
 - Ó, de sajnálom. Sokáig kell gipszet viselnie?
 - Már nem.
 - Nem volt olyan érzése, hogy a pasassal esetleg
van valaki? - kérdezi Marino.
 - Nem láttam senki mást. - Az asszony Marinó-
nak kurtán-furcsán válaszolgat, velem viszont ba-
rátságosabb. Érzem, hogy gyakran az arcomra pil-
lant, és az a  gyomorfacsaró  érzésem támad, hogy
már látta a fényképemet az újságokban vagy a tévé-
ben. - Mit mondott, milyen doktor maga? - puha-
tolózik.
 - Igazságügyi orvos szakérto vagyok.
 - Ó. - Felderül. - Mint Quincy. Imádtam azt a
sorozatot. Emlékszik, amikor a pasas mindent meg-
mondott valakirol  egyetlen csont alapján? - Elfor-
dítja a kulcsot a zárban, kitárja az ajtót, és a levego
megtelik a tuz savanykás, koszszagú buzével. - Hát
az valami egészen  elképeszto volt. Megmondta a
bore színét, a nemét, de még azt is, hogy mi volt a
foglalkozása,  milyen magas volt, és pontosan mikor
és hogyan halt meg. És mindezt egyetlen kis csont-
ból. - A sarkig táruló ajtóban megjeleno  kép sötét
és szutykos, mint egy szénbánya. - Meg nem mon-
dom maguknak, mibe fog ez nekem kerülni - mond-
ja az  asszony, ahogy ellépünk mellette, be a szobá-
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ba. - A biztosítás nem téríti meg az ilyesmit. Nem
szokta. Rohadt biztosítótársaságok.
  - Arra kérném, hogy várakozzon odakint - mond-
ja Marino Kiffinnek.
  Az egyedüli fény az, ami a nyitott ajtón beáramlik,
és egy franciaágy alakját veszem ki a félhomályban.
Az ágy közepén, ahol a matrac az ágyrugókig  el-
égett, kráter tátong. Marino bekapcsol egy elem-
lámpát, és hosszú fényujj járja be a szobát, kezdve a
tolem jobbra lévo ruhásszekrénytol az ajtó közelé-
ben, ahol én állok. Két elgörbült drót vállfa fityeg a
farúdról. A fürdoszoba az ajtótól balra van, az ágy-
gyal szemközti falnál fiókos komód áll. A komód te-
tején van valami, egy könyv. Nyitva van. Marino kö-
zelebb slattyog, rávilágít. - Egy Gideon Biblia - szó-
lal meg.
  A fény a szoba túlsó végébe lendül, ahol két széket
és egy kisasztalt látni az ablak elott és egy hátsó aj-
tót. Marino széthúzza a függönyt, bágyadt napfény
szüremlik a szobába. Az egyedüli tuzkár, amit látok,
az ágyban esett, ami elüszkösödött és jó adag suru
füstöt okádott ki magából. A szobában mindent ko-
rom lep, és ez nem várt ajándék az igazságügyi szak-
értoknek. - Az egész szobát befüstölték - álmélko-
dom fennhangon.
  - Mi? - Marino körbevilágít a lámpával, én pedig
eloásom  a mobiltelefonomat. Semmi nyomát nem
látom, hogy Stanfield megpróbált volna latens ujjle-
nyomatokat keresni a szobában, nem mintha hibáz-
tatnám  ezért. A nyomozók többsége feltételezi,
hogy a sok korom és füst miatt megsemmisülnek az
ujjnyomok, holott ennek épp az ellenkezoje  igaz.
A ho és a korom sokszor éppen hogy elohívja a la-
tens lenyomatokat, van is egy füstölés nevu régi labo-
ratóriumi módszer, amit a hagyományos ujjnyom-
rögzíto port lepergeto, nem porózus felületu, csillo-
gó fémtárgyakon használnak. A latens ujjlenyoma-
tok azért kerülnek a tárgyakra, mert az ujjak és a
tenyér borlécein olajos bevonat van. Ez a bevonat
köt ki végül valamilyen felületen: egy ajtógombon,
egy poháron  vagy az  ablaküvegen. Ho hatására a
bevonat meglágyul, így a füst és a korom szemcséi
beletapadhatnak. Lehuléskor a bevonat megszilár-
dul, és a fölösleges korom, ugyanúgy, mint az ujj-
nyompor, gyengéd mozdulatokkal leseperheto. A Su-
per Glue és az analitikai kvarclámpák elott nem volt
szokatlan  szurkos fenyoforgács, kámfor vagy mag-
nézium  égetésével  elocsalni az ujjlenyomatokat.
Nagyon valószínu, hogy a korom patinája alatt eb-
ben a szobában latens ujjnyomok egész galaxisa rej-
tozik, melyeket már elo is hívtak helyettünk.
  Felhívom otthoni számán az ujjlenyomatrészleg
vezetojét, Neils Vandert, és elmagyarázom a helyze-
tet, o pedig azt mondja, hogy két órán belül idejön.
Marino közben más elfoglaltságot talált magának,
figyelme és elemlámpájának sugara a plafonra irá-
nyul az ágy fölött. - A rohadt életbe - dörmögi. -
Doki, nézze már  meg maga is! -  Lámpája két be-
kormozódott gyurus csavart világít meg, melyeket
egymástól jó  méterre erosítettek a mennyezetbe. -
Hé! - kiált ki az ajtónyíláson Kiffinnek.
  Az  bedugja a fejét, és oda néz, ahová Marino a
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lámpa fényét irányítja.
  - Van róla  sejtése, mit keresnek ezek a csavarok a
plafonban? - kérdezi Marino.
  Kiffin furcsa arckifejezést ölt, hangja magasabbra
vált, ahogy, gondolom, mindig, amikor mismásolni
próbál. - Most látom oket eloször. Csak azt nem ér-
tem, hogy kerültek oda - jelenti be.
  - Mikor járt utoljára  a szobában?  - kérdezi
Marino.
  - Két nappal azelott, hogy az a férfi bejelentke-
zett.  Amikor összetakarítottam az utolsó vendég
után, már úgy utolsó, hogy oelotte.
  - Akkor még nem voltak itt a csavarok?
  - Ha itt voltak is, nem vettem észre.
  - Mrs. Kiffin, kint várakozzon, ha esetleg újabb
kérdéseink volnának magához.
  Marino és én kesztyut húzunk. Marino szétter-
peszti az ujjait, gumi nyúlik és csattan. A hátsó ajtó
melletti ablakból piszkos vízzel teli úszómedencére
látni. Az ággyal szemközt egy konzolon kis képer-
nyos Zenith televízió, a készülékre ragasztott cédula
 arra  emlékezteti  a vendégeket, hogy ha elmennek
hazulról, kapcsolják ki a televíziót. A szoba alapjá-
ban olyan, amilyennek Stanfield leírta, de a nyomo-
zó nem említette a nyitott Bibliát a komódon, sem
azt, hogy az ágytól jobbra a padló közelében elekt-
romos aljzat van, amellett pedig a szonyegen két ki-
húzott dugó, az egyik a lámpáé az éjjeliszekrényen,
a másik  pedig a rádiós ébresztoóráé. A rádiós óra
özönvíz elotti darab. Nem digitális. Amikor kihúz-
ták, a mutatók megálltak 3.12-nél. Marino megint
behívja Kiffint a szobába. - Mit mondott, mikor je-
lentkezett be a pasas? - kérdezi tole.
  - Ó, úgy délután három körül. - Kiffin alig lép be
az ajtón, üres tekintettel  bámul a kihúzott órára. -
Úgy néz ki, hogy bejött, és rögtön kihúzta az órát
meg a lámpát, nem igaz? Ez  kicsit furcsa, hacsak
nem akart bedugni helyettük valami mást, és szük-
sége volt a konnektorra. Ezek az  üzletemberfélék
idonként hordozható számítógéppel érkeznek.
  - Észrevette, hogy a  pasasnál is lett volna? -
Marino az asszonyra pillant.
  - Nem vettem észre, hogy akármi lett volna nála,
kivéve valami slusszkulcsszeruséget meg a tárcáját.
  - Tárcáról eddig nem beszélt. Tárcát látott nála?
  - Elovette, hogy  fizessen. Fekete bortárca, úgy
emlékszem. Drágának tunt, mint  az  összes többi
holmija. Lehet, hogy krokodilborbol volt vagy ilyes-
mi - fuzi hozzá Kiffin a történetéhez.
  - Mennyi készpénzt adott át magának a pasas és
milyen címletekben?
  - Egy százdollárost és négy húszast. Azt mondta,
tartsam meg az aprót. A számla vége százhatvan
dollár és hetven cent volt.
  - Na ja. Az ezerhatszázhetes  diszkontár - mondja
Marino szenvtelenül. Nem kedveli Kiffint. Megbíz-
ni meg végképp nem bízik meg benne, de ezt meg-
tartja magának, úgy játszik az asszonnyal, mint egy
pakli kártyával. Ha nem ismerném olyan jól, esetleg
még engem is megtévesztene.
  - Van valami létraféléje a közelben? - kérdezi Ma-
rino aztán.
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  Az asszony tétovázik. - Igen, azt hiszem. - Megint
eltunik, az ajtó sarkig tárva marad.
  Marino  letérdepel, hogy közelebbrol megnézze az
aljzatot és a kihúzott csatlakozókat. - Gondolja,
hogy ide dugta be a gyilkos a holégfuvót? - tunodik
fennhangon.
  - Lehetséges. Ha holégfúvóról van szó egyáltalán
- emlékeztetem.
  - Mindig azzal olvasztom ki a befagyott vízcsöve-
ket meg szedem le a jeget a lépcsorol. Muködik,
mint  a parancsolat. - Marino  éppen az ágy alját
kémleli az elemlámpával. - Sose volt olyan ügyem,
hogy ember ellen használták volna. Jézus. Elég ren-
desen  kipeckelhették a száját, hogy senki nem hal-
lott semmit. Kíváncsi  lennék, mért húzták ki mind-
két cuccot, a lámpát is, meg az órát is.
  - Esetleg, hogy ne vágja le az automatát?
  - Igen, egy ilyen kócerájban elképzelheto. Egy
holégfúvó valószínuleg  ugyanolyan  feszültséggel
megy, mint egy hajszárító. Százhúsz volt, százhu-
szonöt. Egy hajszárító meg valószínuleg kinyomná a
villanyt egy ilyen lepukkant helyen, mint ez.
  A komódhoz lépek, és szemügyre veszem  a Bib-
liát. A prédikátor könyvének hatodik és hetedik ré-
szénél van nyitva,  a felso lapok kormosak, a Biblia
alatt a komód tiszta maradt, jelezve, hogy a könyv a
tuz kezdetekor is ebben  a helyzetben volt. Kérdés,
hogy a Biblia ugyanígy nyitva volt-e akkor is, ami-
kor az áldozat bejelentkezett, illetve hogy a  szobá-
hoz tartozik-e egyáltalán? Tekintetem végigvándo-
rol a sorokon, és megállapodik a hetedik rész elso
során. Jobb a jó hír a drága kenetnél; és a halálnak
napja  jobb  az o születésének  napjánál.  Felolvasom
Marinónak. Elmondom neki,  hogy A prédikátor
könyvének ezen része a hiúsággal foglalkozik.
  - Fura, mint az egész pasas, nem? - jegyzi meg.
Odakint alumínium csikordul, és egy adag téli leve-
go kíséretében visszatér Kiflin. Marino elveszi  az
asszonytól a festékpettyes, elgörbült létrát, és szét-
nyitja a lábakat. Felkaptat rá, a csavarokra irányítja
az elemlámpa fényét. - Fenébe, azt hiszem, új szem-
üveget kell íratnom. Nem látok semmit - mondja,
miközben tartom alatta a létrát.
  - Akarja, hogy megnézzem? - ajánlkozom.
  - Csak tessék. -Visszaereszkedik.
  Kiveszek egy kisméretu nagyítót a válltáskámból,
és irány a létra. Marino kezembe nyomja a lámpát,
megvizsgálom a csavarokat. Nem látok rajtuk elemi
szálakat. Ha vannak is, nem  sok szerencsénk lesz a
begyujtésükkel. A  problémát  az  okozza,  hogyan
orizzük meg az egyik fajta bunjelet anélkül, hogy
közben tönkretennénk a másikat, márpedig ezeken
a gyurus csavarokon három különbözo típusú bun-
jel is jelen lehet: ujjlenyomatok, elemi szálak és szer-
számnyomok.  Ha latens ujjlenyomatokat  keresve
ecsettel eltávolítjuk a kormot, könnyen elveszíthet-
jük az elemi szálakat, melyek azonosíthatják a zsi-
nórt, ami valószínuleg át volt fuzve a gyurus csavaro-
kon, melyeket szintén nem csavarhatunk ki anélkül,
hogy meg ne kockáztatnánk  esetleges új szerszám-
nyomok keletkeztetését. A legnagyobb veszéllyel  az
fenyeget, hogy ujjlenyomatokat törlünk le akaratla-
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nul.  Ami azt illeti, a körülmények és a fényviszo-
nyok annyira rosszak, hogy itt nem is lenne szabad
bármit megvizsgálnunk. Támad egy ötletem. - Ad-
jon már két  kisebb zacskót - mondom Marinónak.
- Meg szigszalagot.
  Kezembe nyom két kis, átlátszó muanyag tasakot.
Egyet-egyet  a gyurus csavarokra húzok, és a nyílást
gondosan körbetekerem a szalaggal, vigyázva, hogy
ne érjek se a csavarhoz, se a mennyezethez. Miköz-
ben lemászom, Marino kinyitja a szerszámosládá-
ját. - Utálni fog érte - közli a küszöbön kívül ácsor-
gó Kiffinnel, aki a kezét mélyen zsebre vágva próbál
megmelegedni -, de muszáj lesz kivágnom egy da-
rabot a plafonból.
  - Nekem már mindegy - mondja az asszony be-
letörodo hangon, vagy inkább érdektelenség, amit
hallok? - Csak tessék - teszi hozzá.
  Változatlanul azon tunodöm, miért nem kapott
lángra jobban a tuz. Ez sehogy sem fér a fejembe.
Megkérdem Kiffint, hogy  miféle ágynemu és mat-
rachuzat volt az ágyon.
  - Hát ilyen zöld. - Ez egyszer úgy tunik,  Kiflin
biztos önmagában. - Az ágytakaró sötétzöld volt,
olyasfajta,  mint amilyenre az ajtók vannak festve.
Nem mintha tudnánk, mi  lett az ágynemuvel. A le-
pedok fehérek voltak.
  - Van valami tippje, mibol készülhetett az  ágyta-
karó? - kérdezem.
  - Gondolom, poliészterbol.
  A poliészter  annyira gyúlékony, hogy igyekszem
nem muszálas  ruhát viselni, amikor repülovel uta-
zom. Ha kényszerleszállásra kerül a sor, és tuz üt ki
a fedélzeten, pillanatok alatt lángra kapok. Azzal az
erovel akár benzint is locsolhatok magamra. Ha az
ágyon poliészter ágytakaró lett volna a tuz keletke-
zésekor, igen gyorsan az egész szobában elharapóz-
nak a lángok. - Honnan szerezte az ágybetéteket? -
kérdezem.
   Tétovázik. Nem akarja elmondani az igazat. - Hát
- böki ki végre -, újonnan rettento drágák. Ha tehe-
 tem, használtat veszek.
   - Honnan?
   - Hát, abból a börtönbol, amit pár éve bezártak
 Richmondban - mondja.
   - A Spring Streeten?
  - Ugy van. Persze semmi olyat meg nem veszek,
amin ne aludnék el magam is - védi meg Kiffin az
ízlését. - A legújabbakat vettem meg tolük.
  Ez megmagyarázhatja, hogy a matrac csak füstöl-
gött, de soha nem kapott lángra igazán. A kórházak-
ban és börtönökben tuzálló anyagokkal kezelt mat-
racokat használnak. Ebbol az is kiderül, hogy aki a
tüzet okozta, annak fogalma sem volt arról, hogy
egy  speciális tuzálló  anyagokkal kezelt  matracot
próbál meggyújtani. És persze ez a valaki nem várt
addig, hogy megtudja: a tuz magától kialudt. - Mrs.
Kiffin - szólalok meg -, minden szobában van Bib-
lia?
  - Az egyetlen dolog, amit nem lopnak el. - Kitér
a kérdésem elol, a hangja megint gyanakvóvá válik.
  - Tudja, hogy miért van az itteni A prédikátor
könyvénél kinyitva?
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  - Hát, biztos nem én nyitogatom oket. Én csak
leteszem a komódra. Nem én nyitottam ki. -Této-
vázik, azután bejelenti: - Azt a férfit biztos meggyil-
kolták, különben nem lenne ekkora felhajtás.
  - Minden lehetoséget meg kell  vizsgálnunk  -
jegyzi meg Marino, miközben felkaptat a létrára.
A kezében kis fémfurész, amivel in situ, azaz eredeti
helyzetükben vághat ki szegélyléceket, padlódeszká-
kat, csöveket vagy jelen esetben az álmennyezet tar-
tógerendájának egy részét.
  - így se megy az üzlet - panaszkodik Mrs. Kiffin.
- Egyedül tartom a frontot, mert a férjem örökké
úton van.
  - Mi a férje foglalkozása? - érdeklodöm.
  - Teherautó-sofor az Overland Transfernél.
  Marino nekilát kilökdösni a mennyezeti burkoló-
lapokat a körül a ketto körül, melyekbe a gyurus
csavarokat behajtották.
  - Gondolom, nem sokat látják egymást - mon-
dom.
  Az asszony alsó  ajka alig észrevehetoen megre-
meg, szeme felfénylik a fájdalomtól. - Az kell ne-
kem, egy gyilkosság. Meg egy púp a hátamra.
  - Doki, nem akar világítani  nekem?  - Marino
nem reagál az asszony hirtelen szimpátiaigényére.
  - Egy gyilkosság sok embernek kárt  okoz.  -
A mennyezetre irányítom a lámpát, ép karom me-
gint a létrát támasztja. - Ez a szomorú, igazságtalan
tény, Mrs. Kiffin.
  Marino furészelni kezd, furészpor szitál.
  - Soha senki nem halt meg nálam - nyavalyog to-
vább. - Sokkal rosszabb nem  is történhet egy ilyen
helyen.
  - Hé - szúrja közbe Marino a furészelés zaján
át -, a hírverés még a forgalmát is megdobhatja.
  Az asszony sötét pillantást küld feléje. - Az olyan
alakok jobb, ha nagy ívben elkerülnek.

A Stanfield által mutatott fényképek alapján felis-
merem a falnak azt a  részét, ahol a holttest fel volt
támasztva, és sejtem, hogy hol találták meg a ruháit.
Elképzelem az áldozatot meztelenül  az ágyon, a
karját a magasba feszíti a gyurus csavarokon átfu-
zött kötél. Talán térdel, de akár ülhet is - testsúlyá-
nak csak egy része nehezedik a kötélre. A keresztre
feszítési pozitúra és a szájpecek azonban  akadályoz-
za a légzésben.  Zihálva küszködik levegoért, szíve
dühödten zakatol a félelemtol és a fájdalomtól, mi-
közben látja, hogy valaki bedugja a holégfúvót,
majd amikor meghúzzák a ravaszt, hallja a kiáramló
levego süvítését. Soha nem tudtam mit  kezdeni az
emberi vággyal, hogy megkínozzunk  másokat. Is-
merem az összefüggéseket, hogy az egésznek a lé-
nyege a hatalom, a hatalommal való visszaélés meg-
haladhatatlan felso foka. Képtelen vagyok ugyanak-
kor felfogni,  hogyan tölthet el valakit élvezettel,
elégtétellel vagy  pláne szexuális  gyönyöruséggel,
hogy kínszenvedést okoz bármely  más élolénynek.
  Központi idegrendszerem csipkés hullámokat vet,
a szívem kalapál. Izzadok a kabátom alatt, jóllehet a
szobában olyan hideg van, hogy látni a lélegzetün-
ket. - Mrs. Kiflin - mondom, miközben Marino a
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furészlapot  simogatja -, ötnapos szobafoglalás,
üzletembereknek fenntartott  különleges  ajánlat?
Ilyenkor? - Elhallgatok, az asszony arcán táncot jár
a  zavarodottság.  Nem olvas  a gondolataimban.
Nem látja, amit én látok. Elképzelni sem tudja, mi-
féle  szörnyuségek rekonstruálásán dolgozom, mi-
közben itt állok ebben az olcsó motelben a használ-
tan vásárolt fegyintézeti matracaival. - Miért jelent-
kezett volna be valaki öt napra karácsony hetében?
- tudakolom. - Mondott magának bármit a férfi,
tett bármi utalást arra, hogy  miért van itt, mivel
foglalkozik, hová valósi? Leszámítva a maga megfi-
gyelését, hogy a kiejtése alapján nem tunt helybeli-
nek?
  - Nem szoktam kérdezosködni. - A munkálkodó
Marinót figyeli. - Lehet, hogy kellene. Némelyik
ember sokat beszél, és még többet  is elmond, mint
amennyit az ember tudni akar. Mások nem terege-
tik ki a dolgaikat.
  - Milyen érzést keltett magában  az a férfi? - ösz-
tökélem tovább.
  - Hát, Mr. Mogyorónak nem tetszett.
  - Ki a bánat az a Mr. Mogyoró? - Marino lenyúl
a burkolólappal, amit gyurus csavar fog egy arasznyi
gerendadarabhoz.
  - A kutyánk. Biztos látták, amikor bejöttek. Tu-
dom, hogy elég fura név egy szukának,  amelyik
annyiszor ellett, mint ez is, de Zack ezt a nevet adta
neki.  Mr. Mogyoró rekedtre ugatta magát, amikor
az a férfi megjelent az ajtónknál. A  közelébe se volt
hajlandó menni,  csak úgy meredezett  a  hátán a
szor.
  - Vagy esetleg azért ugatott, és azért volt nyugta-
lan a kutyájuk, mert valaki más ólálkodott a közel-
ben? Akit maga nem látott? - vetem fel.
  - Lehetséges.
  Lepottyan még  egy burkolólap, aztán a létra ráz-
kódni kezd, Marino leereszkedik. Visszamegy a szer-
számosládához egy tekercs zsírpapírért, és nekilát,
hogy takaros csomagokba rakja a  burkolólapokat.
Én besétálok  a fürdoszobába, és körbevilágítok a
lámpával. Minden kórházfehér, a pult lapján sárgás
foltok éktelenkednek, a vendégek nyilván itt parkol-
ják le  a cigarettájukat, miközben borotválkoznak
vagy sminket tesznek  fel vagy fésülködnek. Meglá-
tok még valamit, amit Stanfield nem vett észre. Da-
rabka fogselyem fityeg a vécékagyló belsején. Ráta-
padt a kagyló peremére, és fogságba ejtette a ráhaj-
tott üloke. Kesztyus kezem ujjai közé csippentem.
Harminc centi hosszú lehet, egy darabon nedves a
vécé vizétol, a közepe pedig rózsaszínes, mintha az
illetonek, aki a fogát tisztította vele, vérzett volna az
ínye. Mivelhogy ez a legújabb bunjel nem teljesen
száraz,  nem zárom muanyag tasakba.  Egy darab
négyzet alakú zsírpapírba hajtogatom be. Még a vé-
gén DNS-mintához jutunk. Kérdés, hogy kiéhez.
  Fél kettokor visszatérünk  Marino  kocsijához, és
amikor Kiffin kinyitja a bejárati ajtót, hogy vissza-
menjen a házba, kirohan Mr. Mogyoró, és csaholva
üldözobe vesz bennünket, ahogy állunk  ki a parko-
lóból.  Az oldalsó tükörben figyelem a kutyájával
kiabáló Kiffint. - Jössz ide rögtön! - Dühösen össze-
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csapja a tenyerét.  - Ide jössz!
  - Valami seggfej félbehagyja a kínzást, hogy meg-
puceválja a fogát? - kezd rá Marino. - Mégis mi a
rosseb ez az egész? Valószínubb, hogy az a selyem-
darab  tavaly karácsony óta ott fityegett  a budiban.
  Mr. Mogyoró most pont az én ajtóm mellett ro-
han, miközben a kocsi az erdon át az 5-ös út felé ve-
zeto földúton döcög.
  - Jössz ide azonnal! - üvölti Kiffin, és lesiet a lép-
cson, a tenyere csatt-csatt-csatt.
  - Kurva kutya - fakadt ki Marino.
  - Álljon meg! - Attól félek, hogy elütjük szeren-
csétlen jószágot.
  Marino  beletapos a fékbe, az autó hirtelen meg-
áll. Mr. Mogyoró ugatva felugrál, a feje megjelenik-
eltunik az ablakomban. - Mi a csuda? - Meg va-
gyok hökkenve. Amikor néhány  órája felbukkan-
tunk, a kutya szinte ügyet sem vetett ránk.
  - Ide vissza! - Kiffin elindult a kutyája után. Mö-
götte egy gyerek tölti ki az ajtónyílást, nem a koráb-
ban  látott kisfiú, hanem valaki, aki olyan magas,
mint Kiffin.
  Kiszállok a kocsiból, Mr. Mogyoró pedig csóválni
kezdi a farkát. A kezemhez nyomja az orrát. Szeren-
csétlen, nyomorult pára koszos és büdös. Megfo-
gom a nyakörvet, és húznám a háziak felé, de az is-
tennek se  akarja otthagyni a kocsit. - Gyere szépen
- mondom neki. - Hazamegyünk, mielott valaki át-
hajt rajtad.
  Kiffin magából kikelve odamasírozik hozzánk. Jó-
korát csap a kutya feje tetejére. Mr. Mogyoró farkát
a lába közé kapva lekushad, és béget, mint valami
megsebesült bárány. - Majd megtanulod, hogy szót
fogadj, hallod?  - Kiffin dühödten billegeti ujját a
kutya orra elott. - Indíts be a házba!
  Mr. Mogyoró besunnyog mögém.
  - Befelé!
  A  kutya leül a porban mögöttem, a lábamhoz
nyomja reszketo testét. Az ajtóban látott valaki köz-
ben eltunt, viszont elobukkant Zack. Farmernadrág
van rajta és egy hatalmas póló. - Mogyoró, ide hoz-
zám - mondja éneklo hangsúllyal, és pattint az ujjá-
val. A hangja alapján ugyanolyan riadtnak tunik,
mint a kutya.
  - Zack! Ne kelljen még egyszer mondanom, nyo-
más befelé a házba! - ripakodik rá az anyja.
  Kegyetlenség. Te távozol, a kutyát pedig elverik.
Valószínuleg  a gyereket is. Bev Kiffin egy keseru,
irányíthatatlan asszony. Az élet a tehetetlenség érze-
tével tölti el,  a bore alatt sértettség és  düh fortyog.
Vagy  esetleg  egyszeruen  gonosz, szegény Mr. Mo-
gyoró pedig azért rohan Marino járgánya után, mert
azt akarja, hogy vigyük magunkkal, mentsük meg.
Ez a fantáziakép merül fel bennem. - Mrs. Kiffin -
mondom a  tekintély  higgadt hanghordozásával,
azon a huvösnél is huvösebb hangon, melyet azokra
az alkalmakra tartogatok, amikor amúgy istenigazá-
ból rá akarom hozni a frászt valakire. - Ne érjen
még egyszer  Mr. Mogyoróhoz, hacsak nem simo-
gatni akarja. Különleges ellenszenvvel  viseltetem az
olyan  emberekkel szemben, akik állatokat  bánta-
nak.
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  Elsötétül az arca, harag csillan. A pupillája legkö-
zepére függesztem a  tekintetemet.
  - Az állatkínzást törvény bünteti, Mrs. Kiffin -
mondom. - Ráadásul, ha megüti Mr. Mogyorót, az-
zal rossz példát mutat a gyermekeinek. - így jelzem,
hogy észrevettem a második gyereket is, akirol o ed-
dig elfelejtett említést tenni.
  Az asszony hátralép tolem, megfordul és a ház fe-
lé indul. Mr. Mogyoró felnéz rám ültébol. - Eredj
haza  - mondom neki sajgó szívvel. -  Menjél csak,
szívem. Haza kell menned.
  Zack lejön  a lépcson és odafut hozzánk. Megfogja
a kutya nyakörvet, leguggol, és a füle tövét vakar-
gatva beszél hozzá. - Jó kutya legyél, ne bosszantsd
föl a  mamát, Mr.  Mogyoró - mondja, és felpillant
rám.  - Csak azért ugatott úgy,  mert nem tetszett
neki, hogy el tetszenek vinni a babakocsiját.
  Ez kizökkent a nyugalmamból, de nem adom je-
lét. Lekuporodom Zackhez, és megsimogatom Mr.
Mogyorót, próbálva kirekeszteni tudatomból, hogy
pézsmás buze Chandonne-t juttatja eszembe. A hány-
ingertol elfacsarodik a gyomrom, alig gyozöm nyel-
ni a nyálam. -Az övé a babakocsi? - kérdezem Zack-
tol.
  - Amikor kiskutyái vannak, abban tologatom oket
- közli velem Zack.
  - Mit keresett  a  kocsi  ott, a piknikasztalnál,
Zack? - kérdezem. - Azt hittem, valamelyik kem-
pingezo hagyta itt.
  A fiúcska Mr. Mogyorót simogatva a fejét rázza. -
A, nem. Az Mr. Mogyoróé, ugye, Mr. Mogyoró? Be
kell mennem. - Feláll, lopva a nyitott bejárati ajtóra
pillant.
  - Mondok neked valamit. - Én is felállok.  - Meg
kell  vizsgálnunk Mr.  Mogyoró babakocsiját,  de
amint végeztünk, ígérem, hogy visszahozzuk.
  - Oké. - A kutyát maga után rángatva, futólépés-
ben  távozik. Kimerevült tekintetemmel  követem
oket, ahogy bemennek a házba, és becsukódik az aj-
tó. Állok a földút közepén a satnya fenyok árnyéká-
ban,  a kezem zsebre vágva, és figyelek, mert meg-
gyozodésem, hogy Bev Kiffin is figyel engem. Az ut-
cán ezt szignifikálásnak nevezzük, vagyis felhívjuk a
figyelmet a jelenlétünkre. Nem fejezodött be itteni
ténykedésem. Még visszajövök.

23.

Keletnek tartunk az 5-ös úton, és most már tudom,
hogy elkésem. Még ha oda tudnám is varázsolni
Lucy helikopterét, kettore akkor sem érünk Anna
házához. Eloveszem a tárcámat, és megkeresem a
kártyát, amire Berger a telefonszámát írta. A szállo-
dában  nem veszi fel, úgyhogy  üzenetet hagyok,
hogy este hatra jöjjön értem. Marino  némán figyel,
miközben visszacsúsztatom a telefont a válltáskám-
ba. Csak mered maga elé, kisteherautója hangosan
mennydörög végig a kanyargós, keskeny úton. Ma-
rino azt emészti, amit a babakocsiról mondtam ne-
ki az imént. Bev Kiffin hazudott nekünk, természe-
tesen.
  - Az az egész katyvasz odakint, anyám - mondja
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végül fejcsóválva. - Erre mondják, hogy hátborzon-
gató érzés.  Mintha egy csomó  ilyen szem figyelte
volna minden mozdulatunkat. Mintha az a hely sa-
ját külön életet élne, amirol senki nem tud semmit.
  - Kiffin tud - felelem. - Kiffin tud valamit. Ez
nyilvánvaló, Marino. Gondja volt rá, hogy közölje
velünk, a babakocsit a táborhelyrol  távozó család
hagyta hátra. Hezitálás nélkül, önszántából mondta
el nekünk. Azt akarta, hogy így higgyük. Miért?
  - Mert azok az emberek, akik állítólag ott sáto-
roztak, nem léteznek. Ha kiderül, hogy a szor Chan-
donne-é, muszáj lesz azt hinnem, hogy a spiné hagy-
ta, hogy a  mocsadék meghúzza  magát  odakint, és
ezért kapta úgy fel a vizet.
  A kép, ahogy Chandonne felbukkan a motel re-
cepciójánál, és megkéri Kiffint, hogy ott éjszakáz-
hasson, meghaladja  képzeloeromet.  Nem  jelenik
meg elottem. Le Loup-Garou, ahogy önmagát neve-
zi, nem vállalna ilyen  rizikót. Eddigi ismereteink
alapján o legfeljebb azzal a szándékkal bukkan fel
valakinek az ajtajánál,  hogy megölje és összemar-
cangolja az illetot. Eddigi ismereteink alapján. Foly-
ton ez jár a fejemben. Igazság szerint kevesebbet tu-
dunk róla most, mint  két héttel ezelott. -  Elölrol
kell kezdenünk az egészet - közlöm Marinóval.  -
Körülírtunk valakit információ nélkül, és mi  lett be-
lole? Elkövettük azt a  hibát, hogy profilt készítet-
tünk Chandonne-ról, és aztán fenntartások nélkül
megbíztunk ebben  a profilban. Közben seregnyi
olyan oldala van, aminek a létezésérol sem tudunk,
és jóllehet rács mögé zártuk, valójában szabad.
  Marino eloveszi a cigarettáját.
  - Érti, mit mondok? - folytatom. - Mérhetetlen
arroganciánkban  mi akartuk  eldönteni, hogy mi-
lyen. Az egésznek adtunk egy tudományos  alapot,
de igazából végül csak egy feltételezéssel  álltunk
elo. Egy karikatúrával.  Chandonne nem vérfarkas.
Chandonne egy emberi lény, és bármennyire go-
nosz is, sok oldala van, melyeket csak most fede-
zünk fel. Fenébe, a felvételen ez teljesen egyértelmu
volt. Miért ilyen rohadt nehézkes a felfogásunk?
Nem akarom, hogy Vander egyedül menjen ki ah-
hoz a motelhez.
  - Jó, hogy mondja. - Marino a telefonért  nyúl. -
Én kimegyek vele a motelhez, maga meg visszavihe-
ti a kocsimat Richmondba.
  - Volt valaki az ajtóban - mondom. - Látta? Egy
nagydarab valaki.
  - Hö - csodálkozik  Marino. - Én nem  láttam
senkit. Csak a kissrácot, hogy is  hívják? Zacket.
Meg a blökit.
  - Én még valakit láttam - makacskodom.
  - Majd utánanézek. Vander számát tudja?
  Megadom neki, o pedig tárcsáz. Vander már úton
van, a felesége lediktál egy mobilszámot Marinó-
nak. Az ablakon át a ligetes lakónegyedet bámulom
az utcától beljebb álló jókora, gyarmati stílusú ott-
honaival. Elegáns karácsonyi dekorációk ragyognak
át a fákon.
  - Ja, valami rohadtul nem stimmel ott - mondja
Marino Vandernek a mobiltelefonban. - Úgyhogy
szerény személyem lesz a testoröd. - Befejezi a hí-
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vást, azután egy  másodpercig mindketten hallga-
tunk. Az elmúlt éjszaka mintha kitöltené köztünk a
robajló teret a kocsiban.
  - Mióta tudta? - kérdezem végül Marinótól új-
fent, mert egyáltalán nem elégít ki, amit Anna be-
hajtóján  mondott, amikor éjfél  után  kikísértem az
autójához. - Pontosan mikor közölte magával Righ-
ter, hogy különleges vádesküdtszék felállítását fogja
kezdeményezni, és hogy milyen alapon?
  - Maga még be se fejezte azt a rohadt boncolást.
- Marino rágyújt. - Pontosabban Bray még ott fe-
küdt az asztalon. Righter felhív, és azt mondja, nem
akarja, hogy maga boncolja Brayt, mire én: „És mit
akar, mit csináljak? Menjek be a hullaházba,  szólít-
sam fel a dokit, hogy dobja el a szikét, és kezeket a
magasba?" A húgyagyúja. - Miközben Marino ki-
fújja a füstöt, a szomorúság ijeszto alakzatba rende-
zodik az agyamban. - Ezért is nem kérte ki Righter
az engedélyét, hogy körbeszimatolhasson a házában
- teszi hozzá Marino.
  A szimatolós részre, ha másra nem is, magamtól is
rájöttem.
  - Látni akarta, hogy találnak-e valamit a zsaruk.
- Marino elhallgat, míg lepöcköli  a hamut.  - Pél-
dául egy fejtokalapácsot. Pláne olyat, amin esetleg
rajta van Bray vére.
  - Azon, amelyikkel Chandonne nekem akart es-
ni, nyugodtan rajta lehetett Bray vére - érvelek
ésszeruen, higgadtan, ahogy az aggodalom végig-
araszol rajtam.
  - Csak az a gond, hogy a véres kalapácsot a maga
házában találták meg - emlékeztet Marino a tényre.
  - Persze hogy ott. Chandonne hozta a házamba,
hogy engem is elintézzen vele.
  - És igen, tényleg van rajta Bray vére - beszél to-
vább Marino. - Már meg is csinálták a DNS-tesztet.
A büdös életbe nem láttam, hogy a  laborosok így
csipkedték volna  magukat,  és kitalálhatja, hogy
mért. A kormányzó rajta tartotta a szemét a dolgo-
kon - ha esetleg a vezeto igazságügyi orvos szakér-
tojérol kiderülne, hogy  elmeháborodott gyilkos.  -
Szippant a cigarettájából, rám pillant. - És még va-
lami, doki. Nem tudom, Berger említette-e magá-
nak. De a fejtokalapács, amit elmondása szerint a
barkácsáruházban vásárolt, nem került elo.
  - Micsoda? - Elobb hitetlenkedés, azután düh.
  - Úgyhogy az egyetlen  fejtokalapács a házában
az, amin Bray vére van. Egy kalapács. A maga házá-
ban. És Bray vére van rajta - szögezi le Marino nem
minden vonakodás nélkül.
  - Maga tudja, miért vettem azt a kalapácsot - fe-
lelem, mintha o volna az, akit meg kell gyoznöm. -
Látni akartam, egyezik-e Bray sérüléseinek a mintá-
zatával. És egyértelmuen a házamban volt. Ha nem
volt ott, amikor maguk  mindent átkutattak, akkor
vagy átsiklottak fölötte, vagy valaki elvitte.
  - Emlékszik, hol látta utoljára?
  - A konyhában használtam, csirkemellen próbál-
tam ki, milyen sérüléseket okoz, illetve hogy milyen
minta marad vissza a gyurus nyél után, ha leteszem
valahová.
  - A  szemétben  tényleg találtunk összetrancsíro-
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zott csirkehúst. Meg egy barbecue-szószos párnaci-
hát, mintha, mondjuk, a kalapács nyelét hengerget-
te volna rajta. - Marino nem találja furcsának az ef-
fajta kísérleteket. Tudja, hogy egy csomó rendhagyó
dolgot muvelek, amikor próbálok rájönni, hogy mi
történt valakivel.  - De fejtokalapácsot  nem. Azt
nem találtunk. Se barbacue-szószosat, se szósz nél-
külit - folytatja Marino. - Úgyhogy azon agyalok,
nem-e az a seggfej Talley csapta-e meg. Lehet, hogy
szólnia kéne Lucynak megTeunnak, nézzenek a po-
fa körmére az új cégükkel, he? A Végso Mentsvár el-
so nagy melója. Szívesen lekáderezném a szemétlá-
dát, megnézném például, honnan szedi azt a renge-
teg lóvét.
  Egyfolytában az órámra tekingetek, mérem az uta-
zás idotartamát. A szukebb környék, ahol Mitch
Barbosa lakott, tíz percre van a Fort James Motel-
tol. A világosbarna deszkaburkolatos házak újak,
növényzet nincs, a csupasz földét mindössze fagyott
fucsomók és hófoltok tarkítják. A parkolóban, aho-
vá beállunk, jelöletlen rendorautókat veszek észre,
három Ford Crown Victoria és egy  Chevrolet Lu-
mina  parkol libasorban. Sem a magam, sem Mari-
no figyelmét nem kerüli el, hogy az autók közül ket-
ton washingtoni rendszámtábla van.
  - A rohadt életbe - szólal meg Marino. - Innen
érezni a szövetségieket. Anyám - mondja, ahogy le-
parkol -, ez  nem frankó.
  Különös részletet veszek észre, amint Marino és
én követjük a téglával kirakott gyalogutat a házhoz,
ahol Barbosa az állítólagos barátnojével lakott. Egy
horgászbotot pillantok  meg az egyik emeleti ablak-
ban. Az üveghez  van támasztva, és nem is tudom,
miért kelti fel  a figyelmemet, leszámítva, hogy az
évnek ebben a szakában nem szoktunk horgászni,
ahogyan kempingezni sem. Megint eszembe jutnak
a különös, már-már rejtélyes emberek, akik holmi-
juk nagy részét hátrahagyva, lóhalálában távoztak a
táborhelyükrol. Visszatérek Bev Kiffin hazugságá-
hoz, és érzem, amint mélyebbre ereszkedem egy ve-
szélyes légtérben, ahol számomra láthatatlan és érthe-
tetlen erok mozognak hihetetlen sebességgel. A „D"
jelzésu ház elott várakozunk, és Marino újra meg-
nyomja a csengot.
  Stanfield nyomozó nyit ajtót  és üdvözöl bennün-
ket szétszórtan, ezerfelé cikázó tekintettel. Mint egy
fal, olyan a feszültség köztük Marinóval. - Elnézést,
hogy nem voltam ott a motelnél - jelenti be kurtán,
ahogy félreáll, hogy beengedjen bennünket. - Új fej-
lemény adódott. Mindjárt maguk is meglátják - ígé-
ri. Szürke kordbársony nadrágot és vastag gyapjú-
pulóvert visel, és már nekem sem hajlandó a sze-
membe nézni. Talán mert tudja, mit tartok arról,
hogy információt szivárogtatott ki sógorának, a kong-
resszusi képviselonek, de lehet, hogy valami más oka
van rá. Például tudja, hogy nyomozás folyik ellenem
egy gyilkossági ügyben. Igyekszem erre nem is  gon-
dolni. Jelen  pillanatban az  aggodalmaskodás  nem
szolgálja az érdekemet. - Mindenki fent van az eme-
leten - mondja Stanfield, mi pedig követjük  fel a
lépcson.
  - Milyen mindenki? - kérdezi Marino.
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  Lábunk halkan dobog a szonyegen. Stanfield meg-
állás nélkül megy tovább. Nem fordul hátra, meg se
torpan, úgy válaszol: - ADTI, FBI.
  Bekeretezett fényképeket veszek észre a lépcsofel-
járó bal oldali falán, és  rászánok egy percet, hogy
megnézzem oket.  Felismerem Mitch Barbosát,
amint láthatóan becsípett emberekkel vigyorog egy
bárban, illetve derékig kihajol  egy kamion vezeto-
fülkéjének ablakán. Az egyik fényképen fürdonad-
rágban napozik egy trópusi tengerparton, talán Ha-
waii szigetén. Italt emel a magasba, ráköszönti a ka-
mera mögött álló  személyre. Több más beállításon
egy csinos novel látható, valószínuleg o a barátno,
akivel együtt lakik. Félúton van a lépcsopiheno és
az ablak, amihez a horgászbotot támasztották.
  Megállok, különös érzés sustorog át finoman a
testemen, miközben anélkül, hogy hozzányúlnék,
megvizsgálom az üvegszálas  Shakespeare horgász-
botot és a Shimano orsót. A damil végéhez horog és
ólomsúlyok vannak erosítve, a szonyegen  pedig a
bot nyele mellett kis kék muanyag csalis doboz he-
ver. A közelben, mintha akkor tették volna  oda,
amikor valaki bejött a házba, két üres Rolling Rock
sörösüveg,  egy bontatlan csomag Tiparillo szivar és
némi aprópénz. Marino hátrafordul, hogy megnéz-
ze, mit csinálok. Utolérem a lépcso tetején, és együtt
lépünk a modern bútorokkal és indián szonyegek-
kel szellosen berendezett, világos nappaliba.
  - Maga  mikor volt horgászni utoljára? - kérde-
zem Marinótól.
  - Édesvízben  ki van  csukva - feleli. - Itt a kör-
nyéken se mostanában.
  - Pontosan. - Megakasztja gondolataimat, hogy
a nappali panorámaablakánál álló három ember kö-
zül egyet ismerek. Amikor az ismeros sötét üstök
megfordul, és hirtelen Jay Talleyvel találom magam
szemközt, nagyot dobban a szívem. Nem mosolyog,
tekintete éles, mintha kúposak volnának a szemei,
akár a nyílhegy.  Marino kis, primitív állat nyögésé-
hez hasonló hangot ad ki magából. A maga módján
így tudatja velem,  hogy ha valakit végképp  nem
akar látni,  akkor az Jay. A másik öltönyös-nyakken-
dos férfi fiatal és spanyolos kinézetu, és amikor lete-
szi a kávéscsészéjét, zakója szétnyíló szárnyai mögül
nagy kaliberu fegyvert rejto hónaljtok kandikál ki.
  A harmadik személy egy no. Nem annak az em-
bernek a porig sújtott, zavarodott viselkedését tanú-
sítja, akinek a közelmúltban ölték meg a kedvesét.
Feldúltnak feldúlt, természetesen. De érzelmeit eros
kézzel tartja kordában, és ráismerek dühösen elore-
szegezett állára és a lobogásra a szemében. Lucynál
láttam ugyanezt az arckifejezést, és Marinónál meg
a többieknél, akiken a lesújtottságnál erosebb érzés
vesz erot, amikor rossz dolog történik valakivel, aki
közel áll a szívükhöz. Rendorök. A rendorök sértés-
nek veszik, amikor a közülük valókkal történik vala-
mi, és szemet szemért üzemmódba helyezik magukat.
Rögtön gyanítom,  hogy Mitch Barbosa barátnoje
valamelyik rendvédelmi szervnél, esetleg fedett ügy-
nökként dolgozhat. Pár perc leforgása alatt drámai
fordulatot vettek az események.
  - Búnk Pruett, FBI - kezdi Stanfield a bemuta-
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tást. - Jay Talley, ADTI. - Jay úgy fog velem kezet,
mintha még sosem találkoztunk volna.  - És Jilison
Mclntyre. - A no kézfogása huvös, de határozott. -
Ms. Mclntyre az ADTI-t képviseli.
  Székeket kerítünk magunknak,  és úgy rendezzük
el oket, hogy mindenki mindenkit lásson beszélge-
tés közben. A levego szinte vibrál a dühtol. Felisme-
rem a hangulatot. Sokszor érezni, amikor megölnek
egy rendort. Most, hogy berendezte a terepet, Stan-
field a makacs hallgatás függönye mögé csusszan.
FBI-oshoz illo módon Búnk Pruett ragadja  magá-
hoz az irányítást. - Scarpetta doktorno, Marino ka-
pitány - kezdi Pruett. - Eloször is  le akarom szögez-
ni azt, ami teljesen nyilvánvaló. Ez az egész igen-
igen kényes. Oszintén szólva nem szívesen monda-
nék bármit a folyamatban lévo ügyrol, de muszáj
tudniuk, hogy mivel van dolguk. - Rágóizmai kidu-
dorodnak. - Mitch Barbosa az FBI fedett ügynöke,
vagyis csak volt, és  egy nagyszabású nyomozásban
vett részt itt a környéken, amit most természetesen
le kell állítanunk, vagy legalábbis bizonyos fokig visz-
sza kell fognunk.
  - Fegyverek és kábítószer - mondja Jay Talley, és
Marinóról rám rebben a tekintete.

24.

  - Az Interpol is bekapcsolódott? - Nem értem,
mit keres itt Jay Talley. Alig két hete még Franciaor-
szágban dolgozott.
  - Nos, nem árt, ha tudja - mondja Jay gunyoro-
san, de  az is  lehet, hogy csak bemagyarázom ma-
gamnak. - Az azonosítatlan holttest, ami miatt kap-
csolatba léptek az Interpollal? A fickó, akit holtan
találtak  a motelben  lejjebb az úton? Van egy ötle-
tünk, hogy ki lehet esetleg. Úgyhogy igen, az Inter-
pol is bekapcsolódott. De be ám. Mint a sicc.
  - Nem is tudtam, hogy választ kaptunk az In-
terpoltól. - Marino  meg sem próbál udvariaskod-
ni Jayjel. - Csak nem azt akarja beadni, hogy a
pofa a motelbol valami nemzetközi körözés alatt
álló gengszter?
  - De  igen  - feleli Jay. - Rosso Matos, huszon-
nyolc éves, Kolumbia szülötte, mármint a dél-ame-
rikai Kolumbiáé. Utoljára Los Angelesben látták.
A Macska  becenéven is ismerik, mivelhogy olyan
nesztelenül jár-kel a helyszíneken, amikor gyilkol.
Ez a szakterülete. Embereket öl meg, bérgyilkos.
Matosról az a hír járja, hogy szereti a méregdrága
ruhákat és kocsikat - meg a fiatal férfiakat. Illetve,
inkább múlt  idoben kellene beszélnem róla. - Jay
kis szünetet tart. Azonkívül hogy ránézünk, senki
nem reagál. - Amit egyikünk sem ért, hogy mit ke-
resett itt, Virginiában - teszi hozzá Jay.
  - Pontosan milyen muvelet folyik itt?  - kérdezi
Marino Jilison Mcintyre-tol.
  - Négy hónappal ezelott kezdodött. Egy pasas
túllépi a sebességhatárt az 5-ös úton innen pár ki-
lométerre. Egy James City-i zsaru lemeszeli. - Mcln-
tyre Stanfieldre pillant. - Lefuttatja a rendszámot,
és kiderül, hogy  az alaknak priusza van. Plusz a
járor észreveszi, hogy a hátsó ülésre dobott takaró
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alól egy hosszú csövu fegyver tusa kandikál ki, egy
MAK-90-esé, amirol lemaratták a sorozatszámot.
A rockville-i laboratóriumainkban  sikerül hely-
reállítani a sorozatszámot, és kiderült, hogy a fegy-
ver egy rendszeres szállítmánnyal, Kínából érke-
zett Richmondba. Mint tudják, a MAK-90-es az
AK-47-es  gépkarabély népszeru  klónja, egy-két
ezer dollárért passzolják el az utcán. A gengszterek
imádják, Kínában készül,  és teljesen legális szállít-
mányokban,  tüchtigen felcímkézett  konténerek-
ben érkezik a richmondi meg a norfolki kikötokbe.
De ázsiai  heroinnal együtt  is csempésznek  be
MAK-okat, mindenféle-fajta konténerben, a bár-
cán bármi lehet, az elektronikai termék-tol a perzsa-
szonyeg-ig.
  Végtelenül tárgyilagos hangon, a benne rejlo  fe-
szültséget  csak  nagy  ritkán  kifejezésre  juttatva,
Mclntyre bemutatja a csempészhálózatot, melynek
a térségbeli kikötokön  túl része az a James City
County-i szállítmányozási vállalat is, ahol Barbosa
fedett ügynökként soforködött, és ahová Mclntyre
is beépült mint a  barátnoje. Barbosa a cég irodájá-
ban szerzett neki  állást, itt készültek a hamis szállí-
tólevelek és számlák az igencsak jól  jövedelmezo
csempésztevékenység leplezésére, melybe a Virgi-
niából New Yorkba és más északkeleti parti célállo-
másokra tartó cigarettaszállítmányok is beletartoz-
nak. A fegyverek egy részét a térség egyik kétes híru
fegyverkereskedoje dobja piacra, nagyobb részüket
azonban pult alól adják el a fegyverbemutatók  al-
kalmával, és mindannyian jól tudjuk, hány fegyver-
bemutatót  tartanak Virginiában évente, mondja
Mclntyre.
  - Hogy hívják a szállítmányozási vállalatot? - kér-
dezi Marino.
  - Overland.
  Marino rám villantja  tekintetét. Beletúr gyérülo
hajába. - Jézus - mondja, mindenkinek egyszerre. -
Ez ugyanaz a cég, ahol Bev Kiffin férje dolgozik. Jé-
zus Krisztus.
  - A hölgy a Fort James Motel tulajdonosa és üze-
meltetoje - magyarázza Stanfield a többieknek.
  - Az Overland nagy cég, és nem mindenki vesz
részt illegális tevékenységben - teszi gyorsan helyé-
re a dolgot Pruett. - Ettol olyan nehéz a dolgunk.
A vállalat és az emberek többsége tisztességes. Úgy-
hogy  akár  egész álló nap leállítgathatjuk a teher-
autóikat, és soha  semmi zuröset nem találunk
egyikben sem. Aztán egy másik nap útnak indul egy
rakomány papíráru, tévékészülék vagy akármi, és a
dobozokban géppisztolyok meg drogok vannak el-
rejtve.
  - Gondolja, hogy valaki feldobta Mitchet? - kér-
dezi Marino Pruett-tol. - És a rosszfiúk úgy döntöt-
tek, hogy kicsinálják?
  - De miért ölték volna meg Matost is? - Jay az,
aki beszél. - Ráadásul  a jelek szerint Matos halt
meg elsonek, úgy van? - Rám néz. - Holtan találták
valami egészen hátborzongató körülmények között
egy motelben kicsit lentebb az út mentén. Aztán
másnap  kidobják  Mitch holttestét Richmondban.
Plusz Matos igazi nagypályás. Nem értem, mi hoz-
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hatta  ide - még ha valaki  a  cégnél feldobta is
Mitchet, semmi szükség nem volt egy Matos kalibe-
ru bérgyilkosra. Az ilyet nagyvadakra tartogatják, a
befolyásos bunszövetkezetek vezetoire, akikhez ne-
héz hozzáférni, mert körbeveszik oket a saját állig
felfegyverzett gorilláik.
  -  Kinek dolgozik ez a Matos? - kérdezi Marino. -
 Sikerült megtudnunk?
  -  Bárkinek, aki megfizeti - feleli Pruett.
  -  Nem egy otthon penészedos fajta - teszi hozzá
 Jay. - Dél-Amerika, Európa, ez az ország. Nem köt-
 heto semmilyen hálózathoz  vagy bunszövetkezet-
 hez, egyszemélyes vállalkozás. El akarsz tetetni vala-
 kit láb alól, megbízást adsz Matosnak.
  -  Eszerint valaki arra is megbízást adott neki, hogy
 idejöjjön - állapítom meg.
  -  Igen, fel kell tételeznünk - feleli Jay. - Nyilván
 nem Jamestownt vagy a karácsonyi díszben pompá-
 zó Williamsburgöt jött megtekinteni.
  - Azt is tudjuk, hogy nem o ölte  meg Mitch
 Barbosát - teszi hozzá Marino. - Matos holtan fe-
 küdt a doki boncasztalán, mire Barbosa kiment ko-
 cogni.
  Bólogatás körben a szobában. Stanfield a körmét
 piszkálja.  Elveszettnek tunik, és mintha határtalan
 kínban  volna. Egyfolytában a verejtéket törölgeti a
 homlokáról, a kezét meg a nadrágjába törli. Marino
 megkéri Jilison Mclntyre-t, mondja el nekünk, pon-
 tosan mi történt.
  - Mitch napközben  szeretett futni, ebéd elott -
 kezdi az ügynökno. - Pár perccel dél elott elment
 hazulról, és nem jött vissza. Ez tegnap volt. Én ket-
 to körül kimentem az autóval, hogy megkeressem,
 és amikor még mindig nem került elo, telefonáltam
 a rendorségnek meg persze a mieinknek, az ADTI-
 nak és az FBI-nak. Ügynökök jöttek be tereprol, ok
 is keresni kezdték. De semmi. Tudjuk, hogy látták a
jogi egyetem környékén.
  - Marshall-Whythe-ban? - kérdezek rá jegyzete-
lés közben.
  -  Úgy van, a William and Marynél. Mitch általá-
ban ugyanazon az útvonalon futott, innen az 5-ös
út mentén, aztán a Francis Streetrol a South Hen-
ryre és vissza. Jó egyórás kör.
  - Emlékszik, mit viselt Mitch, illetve hogy mi le-
hetett nála? - kérdezem Mclntyre-t.
  - Piros melegíto volt rajta  és  egy mellény. Pe-
hellyel töltött mellényt viselt a melegíto fölött. Szür-
ke, North Face. Meg az övtáskáját. Nem ment seho-
vá az övtáskája nélkül.
  - Pisztolyt tartott benne? - tippel Marino.
  Mclntyre rábólint, nagyot nyel, az arca nyugodt. -
Pisztolyt, pénzt, mobiltelefont. A ház kulcsait.
  - Amikor a holttestét megtalálták, a pehelymel-
lény nem volt rajta - közli vele Marino. - Sem  az
övtáska. írja le a kulcsot.
  - Kulcsok - helyesbít Mclntyre. - Mitch egy
acélkarikán magánál hordta  az itteni kulcsot, vagyis
a házét, meg a kocsija slusszkulcsát.
  - A ház kulcsa hogy néz ki? - kérdezem, és maga-
mon érzem Jay tekintetét.
  - Csak egy rézkulcs. Egy  átlagos kinézetu kulcs.
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  - Mitch futósortja zsebében rozsdamentes acél-
kulcsot találtunk - szólalok meg. - A ketto-három-
három számok voltak ráírva  alkoholos filccel.
  Mclntyre  ügynök a homlokát ráncolja.  Semmit
nem tud a dologról. - Hát ez aztán tényleg furcsa.
Fogalmam sincs, minek a kulcsa lehet - feleli.
  - Abban kell gondolkodnunk, hogy Mitchet el-
vitték valahová - mondja Marino. - Összekötözték,
a száját kipeckelték, megkínozták, aztán Richmond-
ba vitték, és Mosby Court nevu csodás lakótele-
pünkön kihajították a kocsiból.
  - Nagy kábítószer-forgalmat bonyolító környék?
- kérdezi tole Pruett.
  - Na ja. A lakótelepek haladnak a korral. Fegyve-
rek és drogok. Ami kell. - Marino ismeri a territó-
riumát. - Meg azt csípem a Mosby Court-féle he-
lyekben, hogy soha senki nem lát semmit. Ki akarsz
hajítani egy hullát, de ötvenen álldogálnak körülöt-
ted? Nem gond. Hirtelen mindenki ideiglenes vak-
ságban szenved, átmeneti amnézia.
  - Vagyis a tettes ismeros lehet Richmondban -
szól hozzá végre Stanfield.
  Mclntyre elkerekedett szemmel néz maga elé. Ar-
cán lesújtott kifejezés. - A kínzásról nem tudtam -
mondja nekem. Szakemberi  határozottsága meg-
inog, mint a kidolni készülo fa.
  Leírom  Barbosa égési  sérüléseit, és részletekbe
menoen beszélek Matos égési sérüléseirol is. Beszá-
molok a  megkötözés és a szájak  kipeckelése után
hátramaradt nyomokról, azután pedig Marino be-
szél a motelszoba mennyezetébe hajtott gyurus csa-
varokról. Az összes jelenlévo képbe kerül. Mindenki
el tudja képzelni, mit muveltek a két férfival. Azt
kell gyanítanunk, hogy ugyanaz a személy vagy sze-
mélyek játszhattak közre  a halálukban.  De  ezzel
még nem kerültünk közelebb sem  a kik, sem a
miért kérdéséhez. Nem tudjuk, hová  vitték Barbo-
sát, de nekem van egy ötletem.
  - Amikor visszamegy oda Vanderrel - mondom
Marinónak -, esetleg nem ártana benézni a többi
szobába is, hátha máshol is talál  gyurus csavart a
mennyezetben.
  - Meglesz. Amúgy is vissza kell mennem oda. -
Az órájára pillant.
  - Még ma? - kérdezi tole Jay.
  -Ja.
  - Feltételezheto-e, hogy Mitchet is elkábították,
mint a másik fickót? - kérdezi tolem Pruett.
  - Nem  találtam rajta tuszúrásra utaló nyomot -
felelem. - De még meg kell várnunk  a toxikológiai
vizsgálatok eredményeit.
  - Jézus - mormolja Mclntyre.
  - És mindketten becsurgattak a nadrágjukba? -
szólal meg Stanfield. - Nem így szokott lenni, ami-
kor meghal valaki? Hogy elveszítik a kontrollt a
húgyhólyagjuk fölött, és bevizelnek? Más szóval, ez
teljesen természetes, nem?
  - Valóban nem  ritka az akaratlan  vizeletürítés.
De az elso férfi, Matos, levette a ruháit. Meztelen
volt. A jelek szerint összevizelte magát, azután levet-
kozött.
  - És mindez azelott történt, mielott megégett -
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mondja Stanfield.
  - Feltételezem. Nem ruhástul égették meg - fele-
lem. - Nagyon valószínu, hogy mindkét áldozat pá-
nikfélelmében veszítette el uralmát a húgyhólyagja
fölött. Ha az  emberre  elég csúnyán ráijesztenek,
összevizeli magát.
  - Jézus - mormolja Mclntyre megint.
  - Márpedig ha látod, hogy valami seggfej gyurus
csavarokat hajt a plafonba, aztán bedugja a holégfú-
vót a konnektorba, az van annyira ijeszto, hogy össze-
hugyozd magad - viszi túlzásba a szemléletes fogal-
mazást Marino. - Abból már rohadt jól tudhatod,
mi vár rád.
  - Jézusom! - fakad ki Mclntyre. - Mi a büdös
franc ez az egész? - Lángol a tekintete.
  Csend.
  - Mi a büdös francért csinált valaki ilyet Mitch-
csel? És még csak azt se mondhatom, hogy nem volt
óvatos. Nem szállt be senkinek az autójába, de még
csak nem is engedett magához közel idegent, ha va-
laki megpróbálta megállítani az úton.
  Stanfield szólal meg: -Vietnamban csináltak ilye-
neket a hadifoglyokkal, amikor kínzással próbálták
szóra bírni oket.
  - Az bizony tényleg jó ok lehet a kínzásra - mon-
dom  Stanfieldnek. - De lehet élvezetforrás is.
Olyan, mint a kábítószer.
  - Maga szerint itt is ez a helyzet? - kérdezi tolem
Pruett.
  - Nem tudhatom. - Ezután én teszek fel egy kér-
dést Mclntyre-nek: - A járdáról észrevettem egy
horgászbotot.
  Villanásnyi zavarodottság a reakciója. Azután le-
esik neki, hogy mirol beszélek. - Ó, igen. Mitch sze-
ret horgászni.
  - Itt a környéken?
  - Egy patakban szokott a College Landing Park
közelében.
  Marinóra nézek. Ez a bizonyos patak a Fort James
Motel erdei kempingje mellett folyik el.
  - Említette magának Mitch a motelt ott a patak-
nál? - kérdezi Marino Mclntyre-tol.
  - Csak  annyit tudok,  hogy ott szeretett horgász-
ni.
  - Ismerte Mitch az asszonyt, aki a motelt vezeti?
Bev Kiffint? És a férjét? A férfit esetleg maga is is-
merte, hiszen ott dolgozik az Overlandnél - mondja
Marino Mclntyre-nek.
  - Annyit tudok, hogy  Mitch gyakran beszélgetett
az asszony  fiaival. Az asszonynak két kiskorú fia
van, akik idonként ugyanott horgásztak, ahol Mitch.
Mitch azt mondta, megesett rajtuk a szíve, mert-
hogy  az apjuk sosem volt velük.  De nem ismerek
Kiffin nevezetut a szállítmányozási  vállalatnál, pe-
dig én csinálom a könyvelésüket.
  - Utána tud nézni a dolognak? - szólal meg Jay.
  - Lehet, hogy a férfi neve más, mint az asszonyé.
  - Igen.
  Mclntyre bólint.
  - Emlékszik, mikor volt Mitch utoljára horgász-
ni? - kérdezi tole Marino.
  - Közvetlenül a havazás elott  -  feleli. - Addig
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egészen jó ido volt.
  - A lépcsopihenon láttam némi aprót, két sörös-
üveget meg néhány szivart - mondom. - A horgász-
bot mellett.
  - Biztos benne, hogy Mitch nem volt horgászni,
mióta a hó leesett? - veszi fel a fonalat Marino.
  Mclntyre tekintetébol egyértelmuen kiderül, hogy
nem biztos a dologban. Azon tunodöm, vajon meny-
nyit tud igazából fedett ügynök barátjáról.
  - Folyt bármilyen illegális szarakodás a motel-
ben, amirol magának meg Mitchnek tudomásuk
volt? - kérdezi tole Marino.
  Mclntyre megrázza a fejét. - Soha nem tett emlí-
tést errol. Semmi ilyesmirol. A pecázás volt az egyet-
len kapcsolata azzal a hellyel, meg hogy kedves volt
a fiúkkal, amikor találkoztak.
  - Ha éppen arra jártak, amikor o ott horgászott?
-  nyomul  tovább Marino. - Elképzelheto,  hogy
Mitch esetleg átsétált a házhoz, hogy beköszönjön
nekik?
  Mclntyre tétovázik.
  - Nagylelku ember volt Mitch?
  - Ó, igen - feleli. -  Kifejezetten. Lehet, hogy be-
nézett hozzájuk. Nem tudom.  Mitch imádja a gye-
rekeket. Vagyis hogy imádta. - Megint elérzékenyül,
ugyanakkor fortyog benne az indulat.
  - Hogyan  mutatkozott be Mitch  a környékbe-
lieknek?  Azt mondta, hogy teherautó-sofor? Mit
mondott magáról, Mclntyre? Maga elvileg egy kar-
rierjét építgeto no volna? Maguk ketten nem jártak
együtt igazából. Ez csak az álcázás része volt, igaz? -
Marino szagot fogott. Eloredol, karjával a térdére
támaszkodva meron nézi Jilison Mclntyre-t.  Ami-
kor így felhergeli magát, olyan gyorsan röpködnek a
kérdései, hogy az embereknek gyakran a válaszadás-
ra sincs idejük. Aztán összezavarodnak és kiböknek
valamit, amit utóbb megbánnak. Mclntyre is ezt te-
szi ebben a pillanatban.
  - Hé, nem vagyok gyanúsított, bassza meg - csat-
tan fel. - Ami pedig a kapcsolatunkat illeti, fogal-
mam sincs, mire  akar kilyukadni. Munkakapcsolat
volt. Viszont az ember akaratlanul is közel kerül a
másikhoz, ha ugyanabban a nyavalyás házban lak-
nak, és el kell hitetnie a külvilággal, hogy viszonyuk
van egymással.
  - De maguknak nem volt - mondja Marino. -
Legalábbis Mitch részérol nem. Maguk a munkáju-
kat végezték, így van? Vagyis ha Mitch csapni akarta
a szelet egy magányos asszonynak két jópofa kiskö-
lyökkel, akkor megtehette. - Marino hátradol a szé-
kében. A szobában akkora a csend, hogy szinte zúg
tole a  fülünk. - Csak az a gond, hogy Mitchnek
nem lett volna szabad ilyesmibe belemásznia. Pisz-
kosul veszélyes, hülye egy dolog az o helyzetében.
Olyan  típus volt, akinek nehezére esett magán tar-
tani a nadrágját?
  Mclntyre nem válaszol. Könnyek szöknek  a sze-
mébe.
  - Tudják mit, emberek? - Marino körbefuttatja
tekintetét a szobában. - Még az is elképzelheto,
hogy Mitch olyasmibe keveredett, aminek piszkosul
semmi köze a maguk itteni fedett ügynöki tényke-
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déséhez. Rossz helyen volt, rossz idoben. Olyasmi
akadt a horgára, amit rohadtul nem akart kifogni.
  - Van esetleg valami sejtése, hol volt Mitch szer-
da délután háromkor, amikor Matos bejelentkezett
a motelbe, és a tuz kiütött? - Stanfield összerakja a
mozaikdarabkákat. - Itt volt, vagy valahol kint?
  - Nem, itt nem volt - hangzik Mclntyre válasza,
miközben egy zsebkendovel a szemét törölgeti. -
Elment. Nem tudom, hová.
  Marino nagyot fújtat visszatetszésében. Fölösle-
ges kimondania. Egy fedett ügynöknek mindig nyo-
mon kell követnie társa mozgását, és ha Mclntyre
nem mindig tudta, hogy hol volt Barbosa különle-
ges ügynök, akkor Mitch Barbosa valószínuleg kü-
lön utakon járhatott.
  - Tudom, hogy bele sem akar gondolni, Jilison -
folytatja lágyabb hangnemben Marino -, de Mit-
chet megkínozták és meggyilkolták, oké? A rohadt
életbe is, a társa halálra rémült. Szó szerint. Akármit
csinált vele az a valaki, annyira borzalmas volt, hogy
Mitch kapott egy kurva szívrohamot. Összehugyoz-
ta a gatyáját. Elvitték valahová, kikötötték, a száját
teletömték ronggyal, és aztán egy fura kulcsot tettek
a zsebébe, hogy megtaláljuk, de minek? Miért? Be-
lemászott valamibe a társa, amirol tudnunk kellene,
Jilison? Másra is pecázott, nem csak sügérre, ott
kint a pataknál a kemping mellett?
  Mclntyre arcán könnyek görögnek. Nagyjából le-
törli oket egy papír zsebkendovel, és hangosan szi-
pog. - Mitch szerette az italt és a noket - mondja
alig hallhatóan. -Világos?
  - Eljárt a társa  hazulról éjszakánként,  bulizni
meg hasonlók céljából? - kérdezi Pruett.
  Mclntyre bólint. - Ez része volt az álcájának. Ma-
ga látta... - A tekintete rám ugrik. - Maga látta.
A festett haj, a fülbevaló meg a többi. Mitch egy ilyen,
hát, bulizós pasas szerepét alakította,  és amúgy  is
élt-halt a nokért. Soha nem is játszotta meg, hogy,
ööö, huséges volna hozzám, az úgynevezett barát-
nojéhez. Ez része volt az álcájának. De nem is  volt
idegen tole. Igen. Aggódtam miatta, világos? De hát
ez volt Mitch. Jó ügynök volt. Nem hiszem, hogy
bármi  tisztességtelenséget csinált volna, ha  erre
akarnak kilyukadni. De nem is mondott el nekem
mindent. Ha például rábukkant valamire a kem-
pingben, elképzelheto, hogy szimatolni kezdett. El-
képzelheto.
  - Anélkül, hogy  magának szólt volna - erosíti
meg Marino.
  Újabb bólintás. - Ráadásul nekem is megvolt a
magam dolga. Nem azzal telt a napom, hogy Mit-
chet vártam haza. Dolgoztam az irodában az Over-
landnél.  Részmunkaidoben legalábbis. Úgyhogy
nem mindig tudtuk órára percre, hogy mivel foglal-
kozik épp a másik.
  - Elmondom maguknak, mi az ábra - teszi le a
garast Marino. - Mitch rábukkant valamire. És azon
filózok, nem volt-e pont kint a motelnél, amikor
Matos felbukkant, és akármibe mászott is bele Ma-
tos, Mitchet pechjére éppen akkor szúrták ki a kör-
nyéken. Lehet, hogy ilyen egyszeru az egész. Valaki
azt hiszi, hogy Mitch látott valamit, tud valamit, és
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aztán már el is marják és kezelésbe veszik.
  Senki nem vitatkozik. Ami azt illeti, eddig Mari-
nóé az egyetlen valamirevaló elmélet.
  - És ezzel vissza is érkeztünk oda, hogy mit kere-
sett a környéken Matos - jegyzi meg Pruett.
  Stanfieldre nézek. A nyomozó kivonult a beszél-
getésbol. Sápadt  az arca. Kész idegroncs  a pasas.
A tekintete  rám siklik, aztán gyorsan tovarebben.
Megnedvesíti az ajkát, köhécsel.
  - Stanfield nyomozó. - Kötelességemnek érzem,
hogy ezt mindenki elott adjam tudtára. - Az isten
szerelmére, ebbol semmit ne adjon tovább a sógo-
rának. -A tekintetében düh szikrája villan. Megszé-
gyenítettem, és tojok rá. -  Kérem - teszem hozzá.
  - Akarja tudni az igazságot? - vág vissza dühöd-
ten. - Nem  akarom, hogy bármi közöm legyen eh-
hez az egészhez. - Lassan talpra kecmereg, és kör-
benéz a helyiségben. Hunyorog, a tekintete üveges.
- Fogalmam sincs, mi ez az egész, de nem is érde-
kel. Maguk, szövetségiek úgyis benne vannak nya-
kig, legyen a maguké. Kiszállok. - Biccent. -Jól hal-
lották, kiszállok.
  Azzal Stanfield nyomozó, mindenki megrökönyö-
désére, összeesik.  Olyan erovel zuhan el, hogy bele-
remeg a szoba. Felpattanok. Istennek hála, lélegzik.
A pulzusa vadul  nyargal, de sem  szívleállás, sem
más miatt nincs életveszélyben. Egyszeruen elájult.
Megvizsgálom a fejét, hogy biztosan nem sérült-e
meg. Kutya baja. Magához tér. Marino és én talpra
segítjük, és eltámogatjuk a kanapéig. Ott lefektet-
tem, párnákkal felpolcolom  a fejét. Mindenekelott
erosen szégyelli magát.
  - Stanfield nyomozó, csak nem  diabéteszes?  -
kérdezem. -Vagy a szívével van probléma?
  - Ha kerítene egy kólát  vagy valamit, az jó lenne
- mondja bágyadtan.
  Felkelek és megcélzom a konyhát. - Lássuk, mit
tehetek - mondom, mintha ott laknék. Narancslevet
veszek ki a hutobol. Az egyik szekrényben mogyoró-
vajra bukkanok, szedek  belole egy jókora kanállal.
Éppen papírtörölközot keresek, amikor a kenyérpirí-
tó mellett egy orvosságosüvegre leszek figyelmes.
Mitch Barbosa neve van  a címkén. Prozacot szedett,
depresszióra. Amikor visszamegyek  a  nappaliba,
szóba hozom Mclntyre-nek, aki közli velünk, hogy
Barbosa néhány hónappal  korábban  kezdett el Pro-
zacot szedni, mert szorongás és depresszió kínozta,
amit a férfi a fedett ügynöki beosztásnak, illetve az
azzal járó stressznek tudott be.
  - Érdekes - Marinónak  összesen ennyi mondani-
valója van a dologról.
  - Azt mondta, ha itt végeznek, visszamegy a mo-
telhez? - kérdezi Jay Marinót.
  - Ja, Vander, a daktiloszkópusunk körbekukkant,
hátha szerencsénk lesz az ujjlenyomatokkal.
  - Az ujjlenyomatokkal...?  - motyogja Stanfield a
betegágyáról.
  - Jézusom, Stanfield - fakad ki Marino ingerül-
ten. - Maga búcsúban lotte a nyomozói jelvényét?
Vagy átugrott pár osztályt a rendoriskolában az is-
tenverte sógora jóvoltából?
  - Ha tudni akarja az  igazat, a sógorom  tényleg

- 217 -



egy istenverése. - Stanfield ezt olyan  szánalom-
raméltóan és olyan oszintén mondja, hogy minden-
ki nevet. Stanfíeld is életre kap kicsit. Feltornássza
magát a párnákon. - És magának is igaza van. -Ta-
lálkozik a tekintetünk. - Egy nyikkanást sem lett
volna szabad szólnom neki errol az ügyrol. És nem
is mondok neki többet, egy árva szót sem, mert an-
nak az alaknak minden politika. Nem én voltam az,
aki ezt az egész Jamestown-dolgot belekeverte az
ügybe, csak hogy tudják.
  Pruett elhúzza a száját. - Milyen Jamestown-dol-
got?
  - Ó, tudja, az ásatás meg a nagy ünnepség, amit
az állam tervez. Nos, az a helyzet, ha már az igaz-
ságról van szó, hogy Dinwiddie-ben semmivel sincs
több indián vér, mint bennem. Az a sok baromság,
hogy o Powhatan törzsfonök leszármazottja! Franc-
ba! -  Kétlem, hogy Stanfíeld gyakran begorombul-
na ennyire, a tekintetében valósággal táncot jár a
düh. Nyilván gyulöli a sógorát.
  - Mitch ereiben indián vér  folyik  -  mondja
Mclntyre komoran. - Félig amerikai bennszülött.
  - Na hát, reméljük, ezt nem kotorják ki az újsá-
gok - dörmögi Stanfieldnek Marino, aki egyetlen
pillanatra sem veszi be, hogy Stanfíeld tartani fogja
a száját. - Elobb volt egy buzink, most itt egy in-
dián. Atya-gatya. - Marino a fejét csóválja. - Nem
szabad hagynunk, hogy a  politika rátenyereljen az
ügyre, nem  juthat be a köztudatba, és remélem,
nem csak a számat koptatom. - Elobb Stanfíeldre,
aztán  Jayre szegezi a tekintetét. - Mert tudják mit?
Arról, ami szerintünk igazából  történik,  nem be-
szélhetünk, igaz? A nagy, fedett ügynökös, beépülos
muveletrol. Hogy Mitch is fedett ügynök volt. És
hogy a maga  dilibogyó módján Chandonne is ezer
szállal kötodik ahhoz a  szarsághoz, ami itt zajlik.
Úgyhogy ha mindenkit  beterít ez a gyulölet-bun-
cselekmény trágya,  hogyan mossuk tisztára  oket,
amikor az igazsággal nem rukkolhatunk  elo?
  - Nem értek egyet - mondja Jay Marinónak. -
Egyelore nem nevezném meg, mi  körül forognak
ezek a gyilkosságok. Nem vagyok hajlandó elfogad-
ni például, hogy Matos és most Barbosa nem kö-
todnek a fegyvercsempészethez. A két haláleset két-
ségkívül összefügg.
  Senki nem száll vitába vele. Az elkövetési módok
sokkal  hasonlóbbak, semhogy ne legyen összefüg-
gés a két gyilkosság között, melyeket minden való-
színuség szerint ugyanaz  a tettes vagy tettesek kö-
vettek el.
  - Azt sem vagyok hajlandó kizárni, hogy nem
gyulölet-buncselekményekrol van szó - folytatja Jay.
- Egy meleg férfi. Egy bennszülött amerikai. - Vál-
lat von. - A kínzás gyulölködésre utal. Bármilyen
sérülés az áldozatok nemi szervén? - Hozzám for-
dul.
  - Semmi. - Állom a tekintetét. Furcsa belegon-
dolni, hogy bensoséges viszony volt közöttünk, rá-
nézni telt ajkára és kecses kezére, visszaemlékezni
az  érintésére.  Amikor Párizs utcáin sétáltunk,  az
emberek utánunk  fordultak, hogy megbámulják
Jayt.
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  - Hmm - mondja. - Ez érdekesnek és potenciáli-
san fontosnak tunik. Természetesen nem vagyok
igazságügyi elmeszakérto, de úgy  tudom, hogy a
gyulölet-buncselekmények elkövetoi csak igen rit-
kán tesznek kárt az áldozatok nemi szervében.
  Marino hitetlenkedve ránéz, szája leplezetlen meg-
vetéssel lefittyed.
  - Mert általában a homofób  tahók közül kerül-
nek ki, és semmi pénzért hozzá nem nyúlnának egy
másik fickó nemi szervéhez - teszi hozzá Jay.
  - Hát,  ha  tényleg muszáj  langyosabb vizekre
eveznünk - mondja Marino Jaynek csíposen -, zár-
juk rövidre a dolgot Chandonne-nál. O se nyúlt
hozzá az áldozatai nemi szervéhez. Rohadjon meg,
még a nadrágot se húzta le róluk, csak szarrá verte
meg harapdálta az arcukat és a mellüket. Az egyet-
len dolog, amit övön alul muvelt, hogy levette a ci-
pojüket meg a  zoknijukat, és összeharapdálta  a lá-
bukat. És miért? Az a pofa fél a noi nemi szervtol,
mert a sajátja ugyanolyan deformált, mint a  teste
többi része.- Marino szemügyre  veszi az arcokat
maga körül. - Mivel bekasztliztuk a rohadékot, meg-
leshettük, hogy néz ki a teste többi része. így van?
És tudják mit? Csórikámnak nincsen fütyköse. Vagy
mondjuk úgy, hogy ami van neki, azt nem nevez-
ném fütykösnek.
  Stanfield most kihúzott derékkal  ül a kanapén,
szeme tágra nyílik az elképedéstol.
  - Kimegyek  magukkal  a motelbe  -  mondja
Marinónak Jay.
  Marino feláll, és kinéz az ablakon. -Tudnám, hol
a bánatban van Vander - mondja.
  Felhívja Vandert mobiltelefonon, és percekkel ké-
sobb elindulunk kifelé, hogy találkozzunk vele a
parkolóban. Jay mellém szegodik. Energiaként érzé-
kelem vágyát, hogy beszéljen velem, hogy valami
módon  egyezségre jussunk. Ebben a tekintetben
olyan, mint némelyik no. Beszélgetni akar, rendezni
a dolgokat, lezárást akar vagy újra feléleszteni  a vi-
szonyunkat, hogy azután megint kérethesse magát.
Én viszont semmi ilyesmire nem vágyom.
  -  Kay, volna egy perced számomra? - szólal meg
a parkolóban.
  Megállok, és  a kabátomat gombolgatva ránézek.
Észreveszem, hogy Marino felénk pillant, miközben
kiszedi a szemeteszsákokat  meg a  babakocsit az
autója hátuljából, és átrakja Vanderéba.
  -  Tudom, hogy suta egy helyzet, de nem tudnánk
valahogy könnyebbé tenni? Ha  már úgyis muszáj
együtt dolgoznunk - mondja Jay.
  - Ezen talán akkor kellett volna elgondolkodnod,
amikor az összes részletbe beavattad Jaime Bergert,
Jay - felelem.
  - Az nem ellened irányult. - Meron néz rám.
  - Persze.
  - Berger,  értheto módon, kérdéseket tett  fel.
Csak a munkáját végezte.
  Nem  hiszek neki. Alapveto problémám  ez Jay
Talleyvel.  Nem bízom benne, és azt kívánom, bár-
csak soha ne is  bíztam volna. - Hát ez érdekes -
jegyzem meg. - Mert a jelek szerint egyesek már
azelott is kérdezosködtek rólam, hogy Diane Brayt
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egyáltalán meggyilkolták volna. Ami azt illeti, a szi-
matolás nagyjából éppen akkor kezdodött, amikor
veled voltam Franciaországban.
  Jay arca elsötétül. Düh kandikál ki, mielott leplez-
hetné. - Neked üldözési mániád van, Kay - mondja.
  - Igazad van - felelem. -Teljes mértékben igazad
van, Jay.

25.

Még soha nem vezettem Marino kisteherautóját, és
kevésbé feszült körülmények között  valószínuleg
mulatságosnak is találnám a szituációt. Alig száz-
hatvan centis magasságommal és karcsú  alkatom-
mal nem vagyok egy debella, ráadásul nincs ben-
nem semmi dögös vagy extrém. Alkalmanként vise-
lek farmernadrágot, de ma nem az van rajtam. Azt
hiszem, úgy öltözöm, ahogyan egy tipikus fonök
vagy ügyvéd, általában kosztümöt veszek fel vagy
flanelnadrágot blézerrel, kivéve ha buncselekmény
helyszínén akad tennivalóm. Szoke hajamat rövidre
vágva, ápoltan viselem, minimális arcfestéket hasz-
nálok, és a pecsétgyurut-órát leszámítva ékszer vise-
lésérol legfeljebb  ábrándozhatom. Nincs  rajtam
egyetlen tetoválás sem. Nem úgy nézek ki, mint aki
egy macsó Dodge Ram Quaddal dönget - sötétkék
dukkózás, hajszálcsíkok, nagy krómozott  felületek,
sárhányók, frekvenciakereso  és hatalmas ostoran-
tenna, ami a CB-hez és az adó-vevokhöz kell.
  A  nyugati  64-es utat választom Richmondba,
mert az gyorsabb, és igencsak odafigyelek a vezetés-
re, mivel egy ekkora jármuben boven van mit csi-
nálni, ha csak egy keze van az embernek. Még soha
nem töltöttem így a karácsonyestét, és a felismerés
egyre mélyebb depresszióval tölt el. Ilyenkorra álta-
lában már feltöltöttem a hutoszekrényt és a fagyasz-
tót, megfoztem a mártásokat és a leveseket, feldíszí-
tettem a házat. Kifejezetten gyökértelennek és ide-
gennek érzem magam, miközben Marino autóját
vezetem az államközin, és eszembe jut,  hogy azt
sem tudom, hol alszom az éjjel. Úgy tippelem, An-
nánál, de elore félek a szükségszeruen beálló fagyos
hangulattól. Ma reggel még csak nem is láttam, és a
magányosság tehetetlen érzése mintha szabályosan
odapréselne az üléshez. Megcsipogtatom Lucyt. -
Muszáj lesz holnap visszaköltöznöm a házamba -
mondom neki a telefonban.
  - Megszállhatnál a hotelben Teunnal meg velem
- javasolja.
  - Mi lenne, ha te és Teun szállnátok meg nálam?
- Annyira nehéz kifejezésre juttatnom, ha szüksé-
gem van valamire, márpedig rájuk most szükségem
van. Több okból kifolyólag is.
  - Mikorra legyünk ott?
  - Reggel megünnepeljük együtt a karácsonyt.
  - Szóval korán.  - Karácsonykor  Lucy mindig
már reggel hatkor fent kukorékol.
  - Utána megyünk a házhoz - mondom  neki.
  December 24. A nappalok a leheto legrövideb-
bek, jó idobe telik majd, mire a fény újra ízt ad az
óráknak, és kiperzseli belolem a nehéz, aggodalmas
hangulatot. Sötét van, mire Richmond belvárosába
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érek, és amikor öt perccel hat után leparkolok Anna
házánál, Berger már ott vár rám Mercedes terepjá-
rójában. Fényszórói átfúrják az este sötétjét. Anna
autója eltunt. Barátnom nincs otthon. Nem tudom,
ez miért zaklat fel annyira, hacsak nem azért, mert
gyanítom, valahogy tudta, hogy Bergerrel  van talál-
kozóm, és szándékosan marad távol. Egy efféle le-
hetoség számbavétele eszembe juttatja, hogy Anna
beszélt emberekkel, akik egy nap esetleg kényszerít-
hetik, hogy felfedje mindazt, amit legsérülékenyebb
idoszakom alatt az otthonában mondtam el  neki.
Miközben kinyitom a  teherautó ajtaját, Berger ki-
száll, és ha meghökken is közlekedési eszközöm lát-
tán, nem mutatja.
  - Szüksége van bármire a házból, mielott elindu-
lunk? - kérdezi.
  - Egy  percet adjon csak - mondom. - Zenner
doktorno itt volt, amikor megérkezett?
  Érzem, hogy kissé merevebbé válik. - Pár perccel
maga elott jöttem én is.
  Kitéro  válasz, gondolom magamban, ahogy kap-
tatok felfelé a bejárati lépcson. Kinyitom az ajtót, és
hatástalanítom a riasztót.  Az elotér sötét, a hatal-
mas csillár és a karácsonyfaizzók kikapcsolva. írok
Annának egy cédulát, amiben megköszönöm neki a
barátságát és a vendéglátást. Holnap vissza kell tér-
nem a saját otthonomba, és tudom, hogy meg fogja
érteni, miért. És azt is tudni fogja, hogy nem harag-
szom rá,  mert o is ugyanúgy a körülmények áldoza-
ta, mint jómagam. Azért mondom, hogy a körülmé-
nyeké, mert nem vagyok biztos benne többé, ki re-
volverezi Annát, hogy velem kapcsolatban bizalmas
értesüléseket áruljon el. Rocky Caggiano lehet  a
következo a sorban, hacsak nem nyújtanak be elle-
nem vádiratot. Ha ez bekövetkezne, nem lesz szá-
mottevo  szerepem a Chandonne-perben. Anna ma-
kulátlan  biedermeier ágyán hagyom a cédulát. Az-
után beszállok Begrer kocsijába, és mesélni kezdek
neki a James City Countyban töltött napomról, az el-
hagyott táborhelyrol és a hosszú, fakó szorszálakról.
Figyelmesen hallgat vezetés közben, úgy tudja, mer-
re kell menni, mintha egész életében Richmondban
lakott volna.
  - Tudjuk bizonyítani, hogy a szorszálak Chan-
donne-éi? - kérdezi végül.  - Feltételezve, hogy,
mint rendesen, most sincsenek szortüszok. Márpe-
dig a tetthelyeken talált szorszálakon nem voltak
szortüszok, igaz? A maga tetthelyein. A Luong- és
Bray-félén.
  - Nincsenek szortüszok - mondom, berzenked-
ve, amiért a tetthelyeket az én tetthelyeimként emlí-
tette. Nem az én tetthelyeim, tiltakozom némán. -
Azok  a szorszálak természetes  úton hullottak ki,
úgyhogy nincsenek szortüszoink - közlöm Berger-
rel. - Mitokondriális DNS-t viszont nyerhetünk a
szorszálakból. Úgyhogy igen, egyértelmuen megál-
lapítható, hogy a táborhelyen talált szálak tole szár-
maznak-e.
  - Magyarázza el, kérem - mondja Berger. - Nem
vagyok szakértoje a mitokondriális DNS-nek. Sem a
haj-,  illetve  szorszálaknak,  pláne  amilyen  szore
Chandonne-nak van.
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  A DNS-témakör a bonyolultabbak közül való. Az
emberi létforma molekuláris szintu  magyarázata a
legtöbb ember számára kínaiul van.  A rendorök és
az ügyészek azt imádják a DNS-ben, amit elérhet-
nek általa. A tudományos fejtegetéseket utálják. Nem
is sokan értik meg. A régi vicc szerint a legtöbb em-
ber betuzni  sem tudja a DNS-t. Elmagyarázom,
hogy a nukleáris DNS az az örökítoanyag, ami sejt-
maggal rendelkezo  sejtekben található, mint pél-
dául vér, testszövet, magfolyadék, hajhagyma vagy
szortüszo sejtjeiben. A nukleáris DNS-ben mindkét
szülo képviselteti magát örökítoanyagával, úgyhogy
ha ismerjük valakinek a nukleáris DNS-ét, akkor is-
merjük a teljes genetikai állományát, és ez a DNS-
térkép bármilyen más biológiai mintával összevet-
heto, amit ez az illeto, mondjuk, egy másik buncse-
lekmény színhelyén hátrahagyott.
  - Nem hasonlíthatnánk  össze egyszeruen a tá-
borhelyrol  származó szorszálakat a Chandonne ál-
tal a tetthelyeken hagyottakkal? - kérdezi Berger.
  - Sikeresen nem -  felelem.  - A mikroszkópos
vizsgálat nem sokat árulna el ebben az esetben, mi-
vel a szorszálak pigmentálatlanok. A legtöbb, amit
megállapíthatnánk, hogy a morfológiájuk hasonló,
illetve egyezéseket mutat.
  - Nem túl meggyozo egy esküdtszék számára -
gondolkodik fennhangon Berger.
  - A legkevésbé sem az.
  - Ha nem  végezzük el a mikroszkópos összeha-
sonlítást, a védelem úgyis elohozakodik vele - el-
mélkedik Berger. - Azt  fogják kérdezni: „De hát
miért nem?"
  - Hát, ha  akarja, összehasonlíthatjuk mikrosz-
kóppal a szorszálakat.
  - A Susan  Pless holttestén találtakat a maga ese-
teibol származókkal.
  - Ha akarja - ismétlem.
  - Magyarázza  el  a  mitokondriális DNS-t. Azzal
hogyan muködik a teszt?
  Elmondom neki, hogy ez a fajta DNS nem a sejtek
magvában, hanem a citoplazmában lévo és a sejtek
energiatermelésében fontos szerepet játszó mito-
kondriumokban  található. A mitokondriális  DNS
kizárólag noi ágon öröklodik, ez korlátozza felhasz-
nálhatóságát. A tojást használom  analógiaként.
Gondoljon úgy a mitokondriális DNS-re, mint a to-
jásfehérjére, a nukleáris DNS pedig a tojássárgája.
Nem hasonlíthatja össze  egyiket a másikkal. Ha vi-
szont vérbol nyerünk DNS-t, az egész tojás a birto-
kunkban van, és mitokondriálist hasonlíthatunk
össze mitokondriálissal - tojásfehérjét tojásfehérjé-
vel. Vérünk van, mivelhogy nálunk van Chandonne.
A kórházban kénytelen volt vérmintát szolgáltatni.
Rendelkezünk a  teljes DNS-profiljával, és összeha-
sonlíthatjuk az ismeretlen szorszálak mitokondriális
DNS-ét a  vérmintájából nyerheto mitokondriális
DNS-sel.
  Berger közbeszólás nélkül végighallgat, és a jelek
szerint meg is értette, amit mondtam. Mint rende-
sen, most sem jegyzetel. - A maga házában hagyott
hátra szoröket Chandonne?
  - Nem vagyok benne biztos, mit talált a rendor-
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ség.
  - Amennyire a pasas a jelek szerint  vedlik, azt
gondolnám, maradt a szorébol a házban, de az ud-
varon, ahol a hóban fetrengett, egész biztosan.
  - Azt gondolná az ember - helyeselek.
  - Olvastam a vérfarkasokról. - Berger témát vált.
- Voltak emberek, akik komolyan vérfarkasnak hit-
ték magukat, illetve mindenféle bizarr dolgokat mu-
veltek magukkal, hogy átalakuljanak vérfarkassá.
Boszorkánypraktikák, fekete mágia. Sátánizmus. Ha-
rapdálás. Vérivás. Maga szerint lehetséges, hogy
Chandonne valóban  loup-garou-nak, vérfarkasnak
hiszi magát? És esetleg az is akar lenni?
  - Ily  módon beszámíthatadanság címszóval fel-
mentenék - felelem, és mindvégig  feltételeztem,
hogy a védelem ezen alapul majd.
  - Élt  egy magyar grófno a tizenhatodik és tizen-
hetedik század fordulóján, Báthory Erzsébet. Vér-
grófnonek nevezték - folytatja Berger.  - Állítólag
több  mint hatszáz fiatal not kínzott halálra. A vé-
rükben  fürdött, mert úgy gondolta, hogy így fiatal
maradhat és megorizheti a szépségét. Ismeros az
eset?
  - Valami rémlik.
  - A történet szerint a grófno felhizlalta  ezeket a
fiatal noket a  tömlöcében, kivéreztette  oket, meg-
fürdött  a vérükben, és azután más fogva tartott
nokkel  lenyalatta magáról a vért. Állítólag azért,
mert a törülközo felsértette volna a borét. Vért dör-
gölt a borébe, az egész testén - tunodik Berger. -
A beszámolók nem beszélnek arról, ami  nyilván-
való.  Szerintem szexuális töltete volt a dolognak -
teszi hozzá szárazon. - Kéjgyilkosságok. Még ha az
elköveto szentül hitt is a vér mágikus erejében, ak-
kor is a hatalomról  és a szexrol szól az egész. Min-
dig minden errol szól, akár gyönyöru grófno az em-
ber, akár két lábon járó génhiba a Szent Lajos-szi-
getrol.
  Ráfordulunk a  Canterbury Roadra,  belépünk a
Windsor Farms nevu ligetes, gazdag lakónegyedbe,
melynek külso peremén, a zajos gyorsforgalmi úttól
fallal elválasztott házában Diane Bray lakott.
  - A fél karomat odaadnám, hogy megtudjam, mi
van a Chandonne család könyvtárában - mondja
Berger.  - Jobban mondva, hogy miket olvasott
össze Chandonne az évek során - leszámítva a his-
tóriákat meg az egyéb tudós muveket, amiket állító-
lag az apjától kapott, bla-bla-bla-bla. Tud-e például
a Vérgrófhorol? Bedörgölte-e vérrel a testét o is ab-
ban a reményben, hogy esetleg varázslatosan meg-
gyógyulhat betegségébol?
  - Úgy hisszük, Chandonne a  Szajnában fürdo-
zött, illetve utána itt a James folyóban - felelem. -
Lehet, hogy éppen ilyen szándékkal. Hogy varázsla-
tosan meggyógyuljon.
  - Afféle bibliai dolog.
  - Lehetséges.
  - Lehet, hogy  olvassa is a Bibliát - találgat Ber-
ger. - Vajon nem volt rá hatással a francia sorozat-
gyilkos, Gilles Garnier, aki kisfiúkat ölt meg és falt
fel, aztán ugatott a holdra? A középkorban rengeteg
úgynevezett vérfarkas volt Franciaországban. Hin-
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né, hogy jó harmincezer embert vádoltak meg ilyes-
mivel? - Berger  alapos kutatómunkát végzett. Ez
nyilvánvaló. - És ott van még a másik hajmereszto
elképzelés - mondja tovább.  - A vérfarkasfolklór
szerint, ha valakit megharap egy vérfarkas, az maga
is azzá  válik. Lehetséges, hogy Chandonne vérfar-
kassá próbálta változtatni az áldozatait? Esetleg így
akart hozzá illo  társat, afféle Frankenstein meny-
asszonyát találni  magának?
  A rendhagyó felvetésekbol összeálló kép sokkal
tényszerubb és prózaibb, mint látszik. Berger pusz-
tán azt elofeltételezi, mit tesz majd a védelem, már-
pedig a védelem egyik kézenfekvo csele az, hogy a
szörnyuséges buncselekményekrol Chandonne testi
deformitására, feltételezett elmebajára, illetve egész
mélységesen  bizarr lényére próbálják majd terelni
az esküdtek figyelmét. Ha sikerül meggyozoen kifej-
teniük, hogy  Chandonne-nak szent meggyozodése,
hogy o egy abnormális lény, egy szörny, egy vérfar-
kas, akkor igen kevéssé valószínu, hogy az esküdtek
bunösnek találják, és élethosszig tartó börtönbünte-
tésre ítélik. Eszembe  jut, hogy egyesek akár még
meg is sajnálhatják majd.
  - Az  ezüstgolyó-védelem. - Berger a  babonás
hiedelemre utal, mely szerint a vérfarkasokat kizá-
rólag ezüstgolyóval lehet megölni. -  Bizonyítékhe-
gyeink vannak, de hát azok voltak az O. J. Simpson-
ügyben is. A védelem ezüstgolyó-taktikája, ha Chan-
donne szánalmas,  elmeháborodott mivoltát hang-
súlyozzák.

Diane Bray fehér háza Cape Cod-i stílusban épült,
és jóllehet a rendorök biztosították és megtisztítot-
ták a  helyszínt, továbbra is tetszhalott állapotban
van. Még Berger sem léphet be a tulajdonos, illetve
jelen esetben a hagyatékot kezelo személy engedé-
lye nélkül.  Ülünk a behajtón, és várjuk, hogy fel-
bukkanjon Eric Bray, a báty, a kulcsokkal.
  - A gyászszertartáson láthatta. - Eric Bray az a
férfi volt, aki a hamvakat tartalmazó urnát vitte,
idézi emlékezetembe Berger. - Mesélje már el, ma-
ga szerint hogyan vett rá Chandonne  egy tapasztalt
rendornot, hogy ajtót nyisson neki. -  Berger figyel-
me messzire  röppen a  középkori  Franciaország
szörnyeitol, ide, a szemünk elé táruló, nagyon is va-
lódi mészárlás színhelyére.
  - Azzal kicsit túllépném a hatáskörömet, Ms. Ber-
ger. Talán jobb lenne, ha a holttestekre, illetve az ál-
talam fellelt bunjelekre korlátozná a kérdéseit.
  - Jelen pillanatban nincsenek hatáskörök, csak
kérdések.
  - Mert feltételezi, hogy soha nem fogok megje-
lenni a bíróság elott, legalábbis New Yorkban nem,
mivelhogy kompromittálódtam? - Elébe megyek a
dolognak, essünk túl rajta. - Ami azt illeti, sokkal
jobban nem is kompromittálhatnám magamat, mint
jelen pillanatban vagyok.
  Elhallgatok, hogy lássam, tudja-e. Amikor nem
mond semmit, nekiszegezem a kérdést. - Célozga-
tott magának Righter arra, hogy esetleg nem sok
hasznomat veheti majd? Hogy vádesküdtszék fogja
kivizsgálni az ügyemet, merthogy neki az a képtelen
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ötlete támadt, hogy közöm van Bray halálához?
  - Célozgatásnál többet is hallottam - feleli hal-
kan, és le nem veszi tekintetét Bray sötétbe borult
házáról. - Marinóval errol is beszéltünk.
  - Ennyit az eljárás titkosságáról - mondom kese-
ruen.
  - Nos, a szabály úgy szól, hogy semmirol nem
beszélhetünk, ami az esküdtszéki tárgyalóteremben
elhangzott. Eddig még nem hangzott el semmi.
Mindössze annyi történik, hogy Righter eszközként
használ egy különleges vádesküdtszéket arra, hogy
mindenhez hozzáférjen, amihez csak tud. Magával
kapcsolatban. A telefonszámláihoz. A banki kimu-
tatásaihoz. Hogy mit mondanak magáról az embe-
rek. Tudja, hogy muködik az ilyesmi. Nyilván épp
eleget tanúskodott már vádesküdtszéki meghallga-
tásokon.
  Mindezt úgy mondja, mintha teljesen rutinszeru
dolog volna. Felhabzik bennem a méltatlankodás,
és szavakban talál utat magának. - Tudja, nekem is
vannak érzéseim - mondom. - Lehet, hogy magá-
nak mindennapos dolog gyilkossággal megvádolni
valakit, de nekem nem az. A tisztességem az az egy
dolog, aminek az elvesztését nem engedhetem meg
magamnak. A mindent jelenti számomra, és éppen
engem vádolnak meg egy ilyen buncselekménnyel.
Éppen engem! Csak belegondolni is, hogy elkövet-
tem azt, ami ellen egész életemben éjt nappallá téve
küzdöttem? Soha. Nem élek vissza a hatalmammal.
Soha. Nem  okozok fájdalmat  készakarva mások-
nak.  Soha. És nem veszem jó néven ezt a baromsá-
got, Ms. Berger. Semmi nem történhet velem, ami
ennél rosszabb. Semmi.
  - Akarja hallani a javaslatomat? - Rám néz.
  - Minden ötletet szívesen fogadok.
  - Eloször  is, a sajtó rá fog jönni a dologra. Ezt
maga is tudja. Én elobb rántok fegyvert, mint ok, és
tartok egy sajtókonferenciát. Azon nyomban. A jó
hír, hogy magát nem rúgták ki az állásából. Nem
veszítette el azoknak a támogatását, akik befolyással
vannak a szakmai elomenetelére. Piszok nagy sze-
rencse. A politikusok általában rögtön a saját borü-
ket mentik,  a kormányzó viszont nagyon jó véle-
ménnyel van magáról. Nem hiszi, hogy maga ölte
meg Diane Brayt. Ha ezt nyilatkozatban is tanúsít-
ja, magának nem eshet baja, feltéve, hogy a vádes-
küdtszék közben nem fogad el vádiratot maga ellen.
  - Ezt Mitchell kormányzóval is megbeszélte? -
kérdezem.
  - Régebben kapcsolatban álltunk egymással. Is-
merjük egymást. Még foügyész korában együtt dol-
goztunk egy ügyön.
  - Igen, tudom. - De nem ezt kérdeztem.
  Csend. Berger kibámul Bray házára. A házban
nem  égnek  lámpák, én  pedig megjegyzem, hogy
Chandonne-nál az is az elkövetési mód része volt,
hogy kicsavarta  a verandai izzót, és amikor áldozata
ajtót nyitott, o rejtve maradt a sötétben.
  - Kíváncsi volnék a véleményére - szólal meg
Berger. - Mert biztosra veszem, hogy van. Maga
egy végtelenül körültekinto, tapasztalt szakember. -
Ezt határozott, éles hangon mondja. - Ráadásul azt

- 225 -



is tudja, hogy mit muvelt magával Chandonne - ér-
zékszervi közelségbol ismeri az elkövetési módját,
ahogy senki más nem.
  Felkavar, hogy szóba hozta Chandonne ellenem
intézett támadását.  Berger csak a munkáját végzi,
mégis sértonek találom nyers tényszeruségét. Ide-
gesítenek kitéro válaszai.  Nem szeretem,  hogy o
dönti el, mikor, mirol és mennyit beszélünk. Nem
tehetek róla. Emberbol vagyok. Azt akarom, hogy
legalább  csipetnyi együttérzést tanúsítson szemé-
lyem és az általam  átélt megpróbáltatások iránt. -
Ma reggel valaki telefonált a hullaházba, és Benton
Wesleyként mutatkozott be. - Ezt most én pottyan-
tom az o nyakába. - Rocky Caggiano hallatott már
magáról? Vajon miben sántikál? - Düh és félelem
élezi a hangom.
  - Egy darabig nem is fog - feleli Berger, mint aki
tudja. - Nem az o stílusa. Az viszont nem lepne
meg, ha bevetné a régi trükkjeit. Zaklatni, megse-
bezni,  terrorizálni másokat. Célba venni az érzé-
keny pontokat, ha másért nem, figyelmeztetésként.
Úgy tippelem, maga nem is kerül közvetlen kapcso-
latba vele egészen a tárgyalásig. Színét se látja, ha
látja majd egyáltalán. Az a szarházi már csak ilyen.
A háttérben marad, ameddig lehet.
  Kis ideig egyikünk sem szólal meg. Berger arra
vár, hogy én nyissak. - A véleményem vagy a felte-
vésem? Rendben van - mondom végül. - Erre kí-
váncsi? Remek.
  - Erre vagyok kíváncsi. Magából príma második
vonal lenne. - A másik körzeti ügyészre céloz, aki a
társa lesz  a  tárgyalás idején.  Most  vagy bókolni
akart, vagy csak ironizál.
  - Diane Braynek volt egy barátnoje, aki meglehe-
tosen gyakran megfordult itt. - Megteszem az elso
lépést a tiltott területen. Elkezdek következtetéseket
levonni. - Anderson nyomozó. Rögeszmésen köto-
dött Brayhez. Úgy tudom, Bray kíméletlenül gyö-
törte. Elképzelhetonek tartom, hogy  Chandonne
megfigyelés  alatt tartotta Brayt,  és  információt
gyujtött. Látta Andersont jönni-menni. A gyilkos-
ság  éjszakáján  megvárta,  míg Anderson  távozik
Bray házából - kibámulok az autóból az épületre -,
majd nyomban felment a  verandára,  kicsavarta a
villanykörtét, és bekopogott  az ajtón. Bray feltéte-
lezte, hogy Anderson az, visszajött folytatni a vesze-
kedést, vagy kibékülni, vagy akármi.
  - Merthogy veszekedtek. Sokat marták egymást
- viszi tovább a  történet fonalát Berger.
  - Minden jel  szerint igencsak viharos volt a kap-
csolatuk. - Egyre beljebb hatolok a tiltott légtérben.
Nem volna szabad beleártanom magam a nyomo-
zás ezen szakaszába, mégis megyek elore rendület-
lenül. -Anderson máskor is elviharzott és visszajött
már - teszem hozzá.
  - Maga ott volt Anderson kihallgatásánál, mi-
után a holttestet megtalálták. - Berger ezt is tudja.
Valaki elmondta neki. Nyilván Marino.
  - Igen, ott.
  - És mi történt aznap éjjel, miközben Anderson
pizzázott és sört ivott Bray házában?
  - Összevitatkoztak - ezt Anderson mondta. Úgy-
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hogy Anderson dühösen távozott, és nem sokkal ké-
sobb kopognak az ajtón. Ugyanúgy, ahogy Ander-
son  kopogott mindig. Chandonne ugyanúgy utá-
nozta Anderson kopogtatását, ahogy a rendort is el-
játszotta, amikor az én házamnál megjelent.
  - Mutassa meg. - Berger rám néz.
  Kopogtatok az elso ülések  közötti panelen. Hár-
mat, keményen.
  - Anderson mindig így kopogtatott az ajtón?
Nem csengetett? - kérdezi Berger.
  - Ha eleget volt zsaruk közelében, tudhatja, hogy
szinte sosem csengetnek. Olyan környékekhez van-
nak szokva, ahol a csengo akkor se muködik, ha van
egyáltalán.
  - Érdekes, hogy Anderson nem jött vissza - jegy-
zi meg Berger. - Mi lett volna, ha igen? Gondolja,
hogy Chandonne valahogy tudta, hogy Anderson
nem fog visszajönni aznap éjjel?
  - Ez nekem is szöget ütött a fejembe.
  - Talán megorrontott valamit Anderson viselke-
désén, amikor az távozott? Vagy esetleg csak annyira
nem tudott uralkodni magán, hogy képtelen volt
leállni - tunodik Berger. - Erosebb volt a kéjvágya,
mint a félelem, hogy megzavarhatják.
  - És még valami mást is kifigyelhetett - mon-
dom. - Andersonnak nem volt kulcsa Bray házához.
Mindig Bray engedte be.
  - Igen, de amikor másnap reggel Anderson vissza-
jött, és megtalálta  a  holttestet, az  ajtó nem volt
kulcsra zárva, igaz?
  - Ami nem jelenti azt, hogy akkor sem volt bezár-
va, amikor Chandonne odabent rátámadt Brayre.
A vegyeskereskedésben is kitette a Zárva táblát, és
kulcsra zárta az ajtót, amikor Kim Luongot lemé-
szárolta.
  - Azt viszont nem tudjuk biztosan, hogy kulcsra
zárta-e az ajtót maga  mögött,  amikor  Bray házába
lépett - szögezi le Berger.
  - Én biztos, hogy nem tudom.
  - És lehet, hogy nem is zárta kulcsra. -  Berger
belelendül. - Talán csak benyomakodik az ajtón, és
kezdetét veszi a hajsza. Az ajtó mindvégig nyitva
van, miközben Bray testét marcangolja  a hálószobá-
ban.
  - Ez azt jelezné, hogy elveszítette az önkontroll-
ját, és hatalmas kockázatot vállalt - mutatok rá.
  - Hm. Ebbe az elveszítette az önkontrollját témába
nem mennék bele. - Berger mintha magában be-
szélne.
  - Az önkontroll elvesztése és a beszámíthatatlan-
ság két teljesen különbözo dolog - emlékeztetem. -
Aki gyilkol, elveszíti az önkontrollját, kivéve, ha ön-
védelembol teszi.
  - Á. Ez igaz. - Bólint. - Szóval Bray ajtót nyit,
nem ég a lámpa, és ott áll Chandonne a sötétben.
  - Ugyanezt csinálta Stvan doktornovel Párizsban
- mondom  Bergernek.  - Ott is noket gyilkoltak
meg, ugyanaz az elkövetési mód, plusz Chandonne
több esetben is levelet hagyott hátra a tetthelyeken.
  - Innen a Loup-Garou név - veti közbe Berger.
  - Ugyanezt a nevet egy dobozra is felírta a teher-
szállító konténerben, ahol a bátyja, Thomas hulláját
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megtaláltuk. De igen - mondom -, valóban akkor-
tól hagyott hátra leveleket, melyekben vérfarkasként
emlegeti magát, amikor odaát, Párizsban gyilkolni
kezdett. Egy este megjelent Stvan doktorno ajtajá-
nál, nem is  sejtve, hogy a doktorno férje betegen
fekszik otthon. A férfi esténként szakácsként dolgo-
zik, de akkor egyszer, hál' istennek véletlenül ott-
hon volt. Stvan doktorno kinyitja az ajtót,  Chan-
donne pedig,  amikor meghallja, hogy a  doktorno
férje kikiált bentrol, elinal.
  - A doktorno meg tudta nézni magának egyálta-
lán?
  - Nem hiszem. - Felidézem a Stvan doktornotol
hallottakat. - Sötét volt. Az volt a benyomása, hogy
az illeto  elegáns, hosszú sötét kabátot és sálat visel,
a keze a zsebében. Artikuláltan beszélt, úriember-
ként viselkedett, és azt a trükköt vetette be, hogy le-
robbant  az autója, és telefonálni szeretne. Aztán rá-
jött, hogy a doktorno nincs egyedül, ezért elhúzta a
csíkot.
  - Emlékezett bármi másra a doktorno az illetovel
kapcsolatban?
  - A  szagára.  Poshadt szaga  volt, amolyan igazi
ázottkutya-szaga.
  Erre a megjegyzésre Berger furcsa hangot ad ki
magából. Kezdem kiismerni kis modorosságait, és
amikor valami különösen hátborzongató vagy gusz-
tustalan, az ügyészno beszívja  kétfelol az arcát, és
halk csettego hangot ad ki magából, mint egy ma-
dár. - Szóval  kipécézi magának az ottani vezeto or-
vos szakértot, és azután kipécézi az ittenit. Magát -
teszi hozzá a nyomaték kedvéért. - Miért? - Könyö-
két a kormányon nyugtatva felém fordul az ülésén.
  - Miért? -  ismétlem, mintha olyan kérdés volna,
amit képtelen vagyok megválaszolni. Mintha olyan
kérdés volna,  amit nem nekem kell feltennie. -Vala-
ki nekem is elmondhatná a választ. - Érzem, hogy
megint forrni kezd bennem a düh.
  - Elore megfontolt szándék - feleli Berger. - El-
mebetegek nem tervezik meg ilyen céltudatossággal
a buncselekményeiket. Kiszemeli magának a vezeto
orvos szakértot Párizsban és  azután itt Amerikában
is. Mindketto no. Mindketten boncolták az áldoza-
tait, ennélfogva nyakatekert módon, de intim kap-
csolatban állnak vele. Talán  még bensoségesebben
is, mint egy szeretovel, mert maguk, egy bizonyos
értelemben, végignézték. Látják, hol ért hozzájuk,
hol harapta meg oket. Ugyanarra a testre teszik rá a
kezüket, amire o tette. Bizonyos értelemben maguk
végignézték,  ahogy szeretkezik ezekkel  a nokkel,
mert Jean-Baptiste Chandonne számára ez a szeret-
kezés.
  - Ocsmány gondolat. -  Személyes  sértésnek ér-
zem Berger lélektani értelmezését.
  - Szabályszeruség. Terv. Semmit nem bíz a vélet-
 lenre. Fontos tehát, hogy megértsük a viselkedésé-
 ben mutatkozó szabályszeruségeket, Kay. És tegyük
 mindezt személyes irtózás vagy reakció  nélkül. -
 Szünetet  tart.  -  Szenvedélyektol  mentesen  kell
 Chandonne-ra  tekintenie. Nem engedheti meg ma-
 gának a gyulölködést.
  - Nehéz nem gyulölni egy Chandonne-hoz ha-
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 sonló alakot - felelem oszintén.
  - És amikor istenigazából megvetünk vagy gyulö-
 lünk  valakit, ugyanilyen nehéz idot és  figyelmet
 szentelni neki, érdeklodni iránta, mintha bizony ér-
 demes volna arra,  hogy járassuk rajta az agyunkat.
 Érdeklodnünk  kell Chandonne iránt. Intenzíven.
 Azt szeretném, ha jobban érdeklodne iránta, mint
 bárki más iránt életében.
  Nem vitatom, amit Berger mond. Tudom, hogy
 fontos igazságra mutat rá. Mégis elkeseredetten ka-
 pálózom  az ellen,  hogy  érdeklodést  mutassak
 Chandonne iránt. - Engem mindig az áldozatok ér-
 dekeltek. Soha  nem  töltöttem azzal az idot, hogy
 belebújjak  annak a seggfejnek az agyába-lelkébe,
 aki a gyilkosságot elköveti.
  - De soha nem is keveredett ilyen ügybe, mint ez
 - dobja vissza a labdát Berger. - És gyilkosság gya-
 núsítottja  sem  volt soha. Segíthetek megoldani a
 problémáját. És szükségem van a segítségére a sajá-
 tom megoldásához. Segítsen bejutnom Chandonne
 szívébe, agyába. Nem szabad gyulölnie.
  Hallgatok. Semmivel nem akarok többet áldozni
 magamból Chandonne-ra, mint amennyit már úgy-
 is elvett. Visszapislogom a csalódottság és a  düh
 könnyeit. - Hogyan segíthetnék én magának? - kér-
 dezem Bergertol. - Magának idáig nem terjed ki a
joghatósága. Diane Bray nem a maga esete. Bele-
rángathatja  a Molineaux-indítványával a Susan
Pless-gyilkossági ügybe, attól viszont én még ott ál-
lok megfürödve, amikor meg kell jelennem a rich-
mondi különleges vádesküdtszék elott. Különösen
ha bizonyos emberek megpróbálják úgy beállítani a
dolgot, hogy én öltem meg Brayt. Hogy meg vagyok
háborodva. - Mély levegot veszek. A szívem vadul
kalapál.
  - A kulcs az én esetemben és a maga nevének
tisztázásában egy és ugyanaz - feleli. - Susan Pless.
Hogyan is lehetett volna bármi köze ahhoz az eset-
hez? Hogyan is hamisíthatta volna meg ott a bizo-
nyítékokat?
  Várja a válaszomat, mintha bizony lenne. Bele-
zsibbadok a gondolatba. Persze hogy semmi közöm
Susan Pless meggyilkolásához.
  - Kérdésem  a következo - folytatja  Berger. -
Amennyiben a Pless-ügybol származó DNS  meg-
egyezik a maga itteni eseteibol származóval és vél-
hetoleg a párizsi esetekével is, nem  azt jelenti ez,
hogy az összes áldozatot ugyanaz a személy gyilkol-
ta meg?
  - Az esküdtek nem kötelesek hinni  benne, ha
megalapozott gyanú utal az ellenkezojére. Csak in-
dítékra van szükségük, ami megáll - felelem, az ör-
dög ügyvédjét játszva saját problémás ügyemben. -
A Bray vérével borított fejtokalapács - amit az én
házamban találtak meg. És egy blokk, ami szerint
vásároltam egy fejtokalapácsot. Az a fejtokalapács
pedig, amit én vettem, eltunt. A jelek mind egyfelé
mutatnak, nem gondolja, Ms. Berger?
  Megérinti a vállamat. -Válaszoljon a következore
- szólal meg. - Maga tette?
  - Nem - felelem. - Nem, nem én tettem.
  - Kiváló. Mert nem engedhetem  meg magam-
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nak, hogy maga legyen a tettes - mondja. - Szüksé-
gem van magára. Nekik van szükségük magára. -
A szélvédon túli hideg, üres házra függeszti tekinte-
tét, jelezve, hogy Chandonne többi áldozatára gon-
dol, azokra, akik nem úszták meg. Nekik van szük-
ségük rám. - Oké. -Visszatérít bennünket oda, hogy
miért is  várakozunk ezen a behajtón. Visszatérít
bennünket Diane Brayhez. - Tehát Chandonne be-
jön az ajtón. Küzdelemnek semmi jele, és nem is tá-
madja meg Brayt, csak amikor már a ház túlsó vé-
gében, Bray hálószobájában vannak. Semmi jele,
hogy Bray menekülni vagy védekezni próbált volna.
Meg se próbálta elovenni a pisztolyát? Rendor volt.
Hol van a pisztolya?
  - Emlékszem, hogy amikor benyomult a házam-
ba - felelem -, megpróbálta a fejemre dobni a ka-
bátját. - Próbálom azt tenni, amit Berger vár tolem.
Úgy viselkedem, mintha valaki másról beszélnék.
  - Akkor esetleg hálóként Bray fejére dob egy ka-
bátot vagy valami mást, és hátravonszolja a hálószo-
bába?
  - Esetleg. A rendorség nem találta meg  Bray
pisztolyát. Már amennyire én tudom - felelem.
  - Huh. Vajon mit csinálhatott vele Chandonne? -
tunodik Berger.
  Fényszórók  ragyogtatják fel  a  visszapillantót,
megfordulok. Egy kombi lassít a behajtónál.
  - Pénz is eltunt a házból - teszem hozzá. - Két-
ezer-ötszáz dollár  drogbevétel, Anderson vitte  át
még korábban aznap este. Forrás: o maga, Ander-
son. - A kombi beáll mögénk. - Gyógyszerek eladá-
sából jött össze, már ha Anderson igazat mond.
  - Maga szerint igazat mond? - kérdezi Berger.
  - Hogy a teljes igazságot elmondja-e? Nem tu-
dom - felelem. -Talán Chandonne vitte el a pénzt,
és elvihette a pisztolyt is. Hacsak nem Anderson vit-
te el a pénzt, amikor másnap reggel visszajött a ház-
ba, és megtalálta a holttestet. Látva viszont, hogy
mi volt a nagyhálóban, oszintén szólva nehéz elkép-
zelnem, hogy  bármi mást csinált volna azon kívül,
hogy futott, mint a szél.
  - A fényképek  alapján,  amiket mutatott, hajla-
mos vagyok egyetérteni magával - feleli Berger.
  Kiszállunk. Nem látom annyira Eric Brayt, hogy
felismerhetném,  de  az a halvány  benyomásom,
hogy jól öltözött,  vonzó férfi, nagyjából a lemészá-
rolt húgával egykorú, jó negyvenes.  Kartoncímkés
kulcsot ad át Bergernek. -  Rá van írva a riasztó
kódja - mondja. - Én idekint várok.
  - Igazán sajnálom, hogy ilyen kényelmetlenséget
okoztam magának. - Berger összeszedi a kameráját
és a harmonikadossziéját a hátsó ülésrol. - Különö-
sen karácsonyeste.
  - Tudom, hogy maguk csak a munkájukat végzik
- mondja Bray tompa, színtelen hangon.
  - Volt már bent?
  A férfi tétovázik, tekintete a házra réved. - Képte-
len vagyok rá. - Hangja megemelkedik az érzelem-
tol, a könnyek belefojtják a szót. Megrázza a fejét,
és visszaül  a kocsijába. - Nem tudom, hogyan fog
bármelyikünk... - Megköszörüli a torkát, a nyitott
ajtón át beszél hozzánk, az utastéri világítás fel van
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kapcsolva, szól az emlékezteto csengo. - Hogyan fo-
gunk bemenni és rendezni a húgom dolgait. - Bray
rám néz, és Berger bemutat bennünket egymásnak.
Nincs kétségem afelol, hogy  pontosan tudja, ki va-
gyok.
  - A környéken kituno takarítócégek muködnek -
közlöm vele finoman. - Javaslom, hogy hívjanak fel
egyet, menjenek be  elobb ok, csak azután maga
vagy a családtagok. A  Service Master például. -
Annyiszor  átmentem  már  ezen családtagokkal,
akiknek szerettei eroszakos halált haltak a lakás falai
közt. Senkinek nem volna szabad bemennie és sze-
retett hozzátartozója vérét és agyvelejét látni min-
denütt.
  - Ok bemehetnek nélkülünk? - kérdezi  tolem
Bray. - A takarítószolgálat emberei bemehetnek?
  - Páncélkazettában kulcsot hagy nekik az ajtónál.
És igen, bemennek és mindent elrendeznek, anélkül
hogy magának jelen kéne lennie - felelem. - Bizto-
sítással rendelkezo, kauciót letett cégek.
  - így fogom csinálni. És szeretnénk eladni a há-
zat - közli Bergerrel. - Feltéve, hogy  maguknak
nincs ellene kifogásuk.
  - Fogok szólni - feleli Berger. - Maguknak vi-
szont természetesen jogukban áll azt tenni az ingat-
lannal, amit csak akarnak, Mr. Bray.
  - Hát, nem tudom,  lesz-e rá vevo  a történtek
után - dörmögi a férfi.
  Sem Berger, sem én nem teszünk megjegyzést.
Braynek valószínuleg igaza van. Az emberek több-
sége nem akar olyan házat, ahol valakit meggyilkol-
tak. - Beszéltem egy ingatlanközvetítovel - folytatja
dühére rácáfoló,  tompa hangon. - Azt mondták,
nem tudják vállalni. Sajnálják meg minden, de nem
akarják képviselni az  ingatlant. Fogalmam  sincs,
mitévo legyek. - Tekintete a sötét, élettelen házra
réved. - Tudják, nem álltunk igazán közel Diane-
hez, a családból senki. Diane nem igazán  foglalko-
zott sem a családjával, sem a barátaival. Leginkább
csak magával törodött, és tudom, hogy talán nem
volna szabad ilyet mondanom. De ha egyszer ez a
megveszekedett igazság.
  - Gyakran találkoztak egymással? - kérdezi Ber-
ger.
  Bray a fejét rázza, nem. - Azt hiszem, azért ismer-
tem én a legjobban, mert csak két év köztünk a kor-
különbség. Mindannyian tudtuk, hogy Diane-nek
több pénze van, mint amivel el tud számolni. Hála-
adáskor egy vadonatúj piros Jaguarral állt meg a há-
zamnál. - Bray keseruen elmosolyodik, megint a fe-
jét csóválja. -Akkor tudtam meg, hogy valószínuleg
olyasmibe keveredett, amirol piszkosul nem  akarok
tudni semmit. Nem is igazán lepodtem meg. - Hal-
kan nagy levegot vesz. - Nem is igazán lepodtem
meg, hogy így járt.
  - Tisztában volt vele, hogy a húga belekeveredett
a drogkereskedelembe? - Berger  átteszi  a dosz-
sziét a másik karjára.
  - A rendorök mondtak egy-két dolgot. Diane so-
sem beszélt arról, hogy mit csinál,  mi pedig oszin-
tén szólva nem kérdeztük. Tudomásunk szerint még
csak nem is végrendelkezett. Úgyhogy most ezzel is
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kínlódhatunk - közli velünk Eric Bray. - Meg hogy
mit kezdjünk a holmijával. - Felnéz ránk  a sofor-
ülésbol, és a sötétség sem rejtheti el nyomorúságát.
-Tényleg nem tudom, hogy mitévo legyek.
  Egy-egy  eroszakos  halál megannyi kis  örvényt
hagy hátra  maga után. Ezek olyan nehézségek, me-
lyeket nem mutatnak  a filmekben, melyekrol nem
írnak  az újságokban: a hátramaradt hozzátartozók
és a rájuk szakadt gyötrelmes elintéznivalók. Adok
Eric Braynek egy névjegyet azzal, hogy hívja fel az
irodámat, ha további kérdései volnának. Ledarálom
a szokásos rutinszöveget, az intézet rendelkezik egy
Mi a teendo, miután a rendorök távoztak? címu köny-
vecskével, Bili Jenkins írta, akinek  a fiát pár évvel
ezelott egy gyorsétterem kirablása  közben gyilkol-
ták meg. - A könyv sok kérdésére választ fog adni -
teszem  hozzá. - Sajnálom.  Egy  eroszakos halál
egész  sor áldozatot hagy hátra maga után. Ez a szo-
morú valóság.
  - Igen, asszonyom, az hétszentség, hogy így van -
mondja Bray. - És igen, szívesen elolvasnék bármit,
amijük van a témakörben. Fogalmam sincs, mire
számítsak, mi a teendo - ismétli saját magát. - Itt
vagyok kint, ha bármi kérdésük volna. Itt leszek a
kocsiban.
  Becsukja  az ajtaját.  Elszorul a szívem. Megérin-
tett a fájdalma, a húga iránt ugyanakkor képtelen
vagyok sajnálatot érezni. A portrétól, amit Eric Bray
festett róla, ha lehet, csak még kevésbé kedvelem
Diane Brayt. Még a tulajdon vérével sem bánt tisz-
tességesen. Ahogy felkaptatunk a bejárati lépcson,
Berger nem szól egy szót sem, és érzékelem szünte-
lenül vizslató figyelmét. Minden reakcióm érdekli.
Látja rajtam, hogy  még mindig neheztelek Diane
Brayre, amiért megpróbálta tönkretenni az élete-
met. Nem is igyekszem leplezni. Éppen most  fojön
miatta a fejem?
  Berger felnéz a verandai lámpára, amit halványan
megvilágít  Eric Bray kocsijának fényszórója.  Egy-
szeru üvegholmi, kicsi és gömb alakú, elvileg csava-
rok fogják a helyére. A rendorök egy bukszusbokor
mellett, a fuben találtak rá, ahová Chandonne a je-
lek szerint lehajította. Azután már csak az izzót kel-
lett kicsavarnia, ami nyilván forró lehetett. - Úgy
tippelem,  beburkolhatta valamibe, hogy megvédje
az ujjait. Talán a kabátjába.
  - Nincsenek rajta  ujjlenyomatok  -  mondja
Berger. - Chandonne-éi legalábbis nincsenek  rajta.
Marino közlése. - Ez nekem újdonság. - Ami nem
meglepo, ha feltételezzük, hogy bebugyolálta  az iz-
zót, hogy meg ne égjen az ujja - teszi hozzá.
  - Mi a helyzet az üvegburával?
  - Nincsenek rajta ujjlenyomatok. Illetve nem az
övéi. - Berger bedugja a kulcsot a zárba. - De lehet,
hogy akkor is be volt bugyolálva a keze, amikor azt
kicsavarta. Csak azt nem értem, hogyan érte el a
lámpát. - Berger kinyitja  az ajtót, a riasztó csipogni
kezd. - Gondolja, hogy felállt valamire? - A falibil-
lentyuzethez lép, beüti a kódot.
  - Talán a korlátra - találgatok. Hirtelen szakérto-
vé léptem elo Jean-Baptiste  Chandonne viselkedé-
sét illetoen, és a szerep nincs kedvemre.
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  - És a maga házánál mi a helyzet?
   - Elképzelheto - felelem. - Felkapaszkodott a kor-
 látra, és megtámaszkodott a falban vagy a veranda-
 tetoben.
   - A maga lámpaüvegén, illetve izzóján sem volt
 ujjlenyomat, ha esetleg nem  tudná - közli velem
 Berger. - Legalábbis Chandonne-tól nem.
   A nappaliban órák  ketyegnek,  és  eszembe jut,
 mennyire meglepodtem, amikor eloször besétáltam
 Diane Bray házába, már a halála után, és felfedez-
 tem tökéletes összhangban járó óragyujteményét és
 stílusos, de rideg antik angol bútorait.
   - Pénz. - Berger megáll a nappaliban, és körbe-
 hordozza tekintetét a csavart karfájú kanapén, az el-
 forgatható könyvespolcokon és az ébenfa berakásos
 szekrényen. - Ó,  igen, de mennyire. Pénz, pénz,
 pénz. Egy rendor nem él ilyen  nagy lábon.
   - Drogok - jegyzem meg.
   - Ez igen! - Berger  tekintete  ide-oda röpköd. -
 Felhasználó és díler egy személyben. Annyi, hogy
 másokat dolgoztatott maga helyett. Például Ander-
 sont. Például a maga volt boncsegédjét, aki vénykö-
 teles gyógyszereket lopott, miközben maga feltéte-
 lezte, hogy a lefolyóba önti oket. Valamilyen Chuck-
 nak hívták. - Berger megérinti az arany selyemdra-
 périákat, és felnéz a  függönyrúdra.  - Pókháló -
 jegyzi meg. - Por, ami nem az utóbbi néhány nap-
 ban gyult össze. Brayrol más történetek is keringe-
 nek.
  - Nem is lehet másként - felelem. - Az, hogy va-
 laki vényköteles gyógyszereket árul az utcán, nem
 magyarázza meg ezt a kacsalábon forgó házat meg
 az új Jaguart.
  - Ami  eszembe idézi a kérdést, amit mindenki-
nek felteszek, aki  hajlandó  szóba állni velem.  -
Berger továbbmegy a konyhába.  - Miért költözött
Diane Bray Richmondba?
  Nincs rá válaszom.
   - A munkája miatt nem, akármit mondott is.
  Amiatt nem. Ki van csukva. - Berger kinyitja a hu-
  tot. Alig van benne valami: Grape-Nuts, gabonape-
  hely, pár szem mandarin, mustár, egy üveg Miracle
  Whip. A kétszázalékos zsírtartalmú tej eltarthatósá-
  ga tegnap  lejárt. - Nagyon érdekes - szólal meg
  Berger. - Nem hiszem, hogy ez a hölgy sokat lett
  volna itthon. - Kinyit egy konyhaszekrényt, végig-
  futtatja tekintetét a doboz ropogtatnivalón, a Camp-
  bell-féle leveskonzerveken. A szekrényben három
  üveg minoségi olajbogyó is van. - Martinizott vol-
  na? Nem is tudom. Sokat ivott?
   - A halála éjszakáján nem - emlékeztetem.
   - Helyes. Nulla egész nulla hármas alkoholszint.
 - Berger egymás után nyitogatja a szekrényeket,
 míg rá nem akad arra, amelyikben Bray az alkoholt
 tartotta. - Egy üveg vodka. Egy whisky.  Két argen-
 tin cabernet. Nem egy nagyivó bárszekrénye. Le-
 het, hogy túl hiú volt az alakjára, hogy tönkretegye
 az itallal. A tabletták legalább nem hizlalnak. Ami-
 kor maga kijött a helyszínre, akkor volt eloször Bray
 házában - ebben a házban? - kérdezi Berger.
  - Igen.
  - Pedig csak pár sarokra lakik innen.
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  - Elhaladtomban láttam ezt a házat. Az utcáról.
 De nem, sosem voltam idebent. Nem voltunk ba-
 rátnok.
  - De o akarta volna, hogy azok legyenek.
  - Mondták, hogy együtt  akart  ebédelni velem
 vagy ilyesmi. Hogy jobban megismerjen - felelem.
  - Marino.
  - Igen, Marino mondta - hagyom helyben. Kez-
 dek hozzászokni a kérdéseihez.
  - Gondolja, hogy  Bray szexuálisan érdeklodött
 maga iránt? - Berger ezt egy szekrényajtó kinyitása
 közben, szinte félvállról kérdezi. A szekrényben po-
harak és tányérok vannak. - Sokan célozgatnak rá,
hogy Bray a saját neméhez tartozókat sem vetette
meg.
  - Már feltették a kérdést. Nem tudom.
  - Zavarta volna, ha igen?
  - Kényelmetlenül éreztem volna magam tole. Va-
lószínuleg - ismerem el.
  - Bray sokszor evett étteremben?
  - Tudtommal igen.
  Észreveszem,  hogy Berger olyan kérdéseket tesz
fel, melyeket, gyanítom, o már megválaszolt magá-
ban. Azt akarja  hallani, hogy én mit tudok monda-
ni,  és aztán egybeveti  azzal, ahogy mások látják a
dolgokat. Puhatolózásában helyenként olyasmik kö-
szönnek vissza,  amiket Anna kérdezett tolem kan-
dalló  melletti gyónásaim  során. Azon tunodöm,
nem lehetséges-e, hogy Berger már Annával is be-
szélt.
  - Egy olyan bolthelyiségre emlékeztet, amit csak
valami  illegális  tevékenység  leplezésére tartanak
fent - mondja Berger,  miközben megnézi, mi van a
mosogató alatt: néhány flakon tisztítószer,  egy-két
száraz szivacs. - Ne aggódjon - mondja, mint aki
olvas  a gondolataimban.  - Nem fogom hagyni,
hogy bárki ilyesmikrol  kérdezgesse a tárgyalóterem-
ben, a nemi életérol vagy hasonlókról. Magánélet
dettó. Tudom, hogy ennek elvileg nem kéne a szak-
területéhez tartoznia.
  - Elvileg? - Különös megjegyzésnek tunik.
  - A problémát az okozza, hogy amit maga tud,
annak egy részét nem úton-útfélen hallotta, hanem
közvetlenül Braytol. Azt is o mondta el magának -
Berger kihúz egy fiókot -,  hogy gyakran evett étte-
remben egyedül, hogy be szokott ülni a Buckhead's
bárjába.
  - Nekem ezt mondta.
  - Aznap este, amikor maga  a parkolóban várt rá
és kérdore vonta.
  - Aznap este, amikor megpróbáltam bebizonyíta-
ni, hogy összejátszik Chuckkal, a boncsegédemmel.
  - És tényleg összejátszott.
  - Sajnos egyértelmuen igen - felelem.
  - Maga pedig kérdore vonta.
  - Úgy van.
  - Hát, a jó öreg Chuck ott van, ahová való, rács
mögött. - Berger kisétál a konyhából. - És hogyha
ez nem úton-útfélen hallott pletyka - tér vissza az
elobbi témához -, akkor Rocky Caggiano kérdése-
ket fog feltenni magának, én pedig nem tiltakozha-
tom. Illetve  tiltakozhatom, de nem  sokra megyek
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vele. Ezzel tisztában kell lennie. És hogy milyen
színben tunik majd fel ettol.
  - Jelen pillanatban jobban aggaszt, hogyan tüntet
fel ez az egész a vádesküdtszék elott - válaszolom
célzatosan.
  Berger megáll a közlekedofolyosón. A végén van a
nagyháló, az ajtó gondatlanul nyitva hagyva, ami to-
vább fokozza az egész helyet átható  nemtörodöm-
ség és közöny fagyos  érzetét. Berger a  szemembe
néz. - Nem ismerem  magát közelrol - mondja. -
A vádesküdtszék tagjai közül sem fogja ismerni sen-
ki. A maga szava áll szemben egy meggyilkolt rend-
ornoével, amikor azt állítja, hogy o zaklatta magát s
nem pedig fordítva, illetve hogy semmi köze Diane
Bray meggyilkolásához - még ha maga szerint a vi-
lág nem veszített is sokat Bray halálával.
  - Ezt Annától vagy Rightertol hallotta? - kérde-
zem keseruen.
  Elindul a folyosón. - Igen hamarosan, Scarpetta
doktorno, olyan vastag lesz a bore, mint a kazánle-
mez - szólal meg. - Személyesen gondoskodom ró-
la.

26.

A vér az élet. Úgy is viselkedik, mint egy élolény.
Amikor a keringési rendszer megsérül, a véredény
pánikszeruen összehúzódik, csökkenti átmérojét,
hogy minél kevesebb vér áramolhasson át rajta, il-
letve  ki a testbol. Azonnal vérlemezkék gyulnek
a seb helyére, hogy elzárják a lyukat. A tizenhárom
véralvadási faktor együttesen fejti ki hatását, állítja
meg a vérvesztést. Mindig is úgy gondoltam, hogy
a vér nem véletlenül olyan ragyogó piros. A riadó, a
szükséghelyzet, a veszély és szorongatottság színe
ez. Ha a vér átlátszó folyadék volna, mint a verejték,
esetleg nem vennénk észre, amikor megsérülünk,
vagy valaki más megsérül. Az élénkpiros szín a vér
fontosságát hirdeti, és ez a vizuális sziréna szólal
meg akkor, ha bekövetkezik a létezo legnagyobb
bun: ha valaki megnyomorítja vagy kioltja egy em-
bertársa életét.
 Diane  Bray vére csurranások és  cseppenések,
fröccsenések és  felkenodések formájában  kiált az
égre. Elmondja, ki mit tett és hogyan, és egyes ese-
tekben azt is, hogy miért. A csapások ereje befolyá-
solja a levegobe repülo vér sebességét és mennyisé-
gét. A hátralendített fegyverrol lefreccseno vér el-
árulja az ütések számát, ami jelen esetben legalább
ötvenhat volt. Már amennyire pontosak lehetnek a
számításainak, mivel egyes vérfröccsenések átfedés-
ben vannak más vérfröccsenésekkel, és azt kitotóz-
ni, hogy hány réteg lehet egymáson, olyan, mintha
azt próbálnánk  kiszámítani, hogy  hány kalapács-
ütéssel vertek be egy szöget a fába. A szobában fel-
térképezett ütések száma egybevág azzal, amit Bray
holtteste mondott el nekem. Ugyanakkor a törések
között is annyi az átfedés, illetve olyan sok csont zú-
zódott össze teljesen, hogy nekem  is meggyult  a
bajom a számolással. Gyulölet. Hihetetlen kéjvágy
és düh.
  Meg sem kíséreltek kitakarítani a nagy hálószobá-
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ban. Berger és jómagam alapvetoen ellentétesnek
találjuk  a látványt a ház többi részének nyugalmával
és sterilitásával. Elsoként rögtön ott van a hatalmas
rózsaszínu  pókhálószeruség, a  bunügyi helyszínelo
technikusok muve, akik a zsinórozás nevu módszer-
rel igyekeztek röppályát meghatározni a gyakorlati-
lag mindenütt jelen  lévo vércseppekhez. A módszer
célja, hogy a távolság, sebesség és az irányszög meg-
határozásával  matematikailag  modellezzük Bray
testének pontos helyzetét az egyes ütések pillanatá-
ban. A végeredmény különös modern mualkotásra
emlékezteto, fukszia színu sokszög, mely a falakra, a
plafonra, a padlóra és az antik bútorokra vezeti a te-
kintetet. És a négy díszes tükörre, melyekben Bray
egykor tulajdon feltuno, érzéki szépségét csodálta.
Az alvadt vér tócsái a padlón kemények és vastagok,
mint a melaszpogácsa, a franciaágy  pedig, melyen
Bray holttestét oly durván közszemlére tették, úgy
néz ki,  mintha valaki  dobozszám locsolta volna  a
csupasz matracra a fekete festéket.
  Érzékelem  Berger reakcióját, ahogy  kimeredt
szemmel bámul. Némán fogadja magába azt, ami
kísérteties  és  teljességgel felfoghatatlan. Különös
energia  tölti el, melynek természetét egyedül azok
az emberek s közülük is leginkább a nok  értik, akik
az eroszak elleni harccal keresik a kenyerüket. - Hol
vannak  a lepedok? - Berger kinyitja a harmonika-
dossziét. - Leadták oket a laborba?
  -  Nem találtuk meg oket - felelem, és eszembe
jut a motelszoba a kempingben. Onnan is eltunt az
ágynemu. Eszembe jut, hogy Chandonne azt állítja,
hogy párizsi lakásából is tunt el ágynemu.
  - Bray meggyilkolása elott vagy után vehették le?
- Berger fényképeket csúsztat elo a dossziéból.
  - Elotte. Ez nyilvánvaló a csupasz matracon ma-
radt véres lenyomatokból. - Belépek a szobába, ke-
rülgetem a zsinórokat, melyek hosszú, vékony ujjak-
ként,  vádlón  mutatnak Chandonne rémtettére.
Megmutatom  Bergernek a szokatlan párhuzamos
foltokat a matracon, a véres csíkokat, melyeket a
fejtokalapács gyurus nyele hagyott, valahányszor az
ütlegelés szünetében a matracra tették. Berger elo-
ször nem látja a mintát. Kis fintorral az arcán me-
red maga elé, én közben egy tenyérlenyomatokból,
illetve  elkenodött, hosszúkás foltokból álló kusza
halmazt próbálok  értelmezni, utóbbiak hitem sze-
rint Chandonne térdének a nyomai, ahogy meglo-
vagolta a  holttestet,  és beteljesítette szörnyuséges
szexuális vágyálmait. - Ha a támadás idején ágyne-
mu lett volna az ágyon, ezek a minták nem kerülnek
át a matracra - magyarázom.
  Berger egy fényképet tanulmányoz: Bray a matrac
közepén kiterülve  fekszik a hátán, fekete kordbár-
sony nadrág és öv van rajta,  cipo és zokni viszont
nincs, deréktól felfelé meztelen, a bal csuklóján egy
összezúzott aranyóra. Pépesre vert jobb  kezén az
aranygyuru az ujjperccsontba fúródik.
  - Tehát vagy nem volt ágynemu az ágyon éppen
akkor, vagy Chandonne távolította el valami okból
- teszem hozzá.
  - Próbálom elképzelni. - Berger a matracot pász-
tázza tekintetével. - Bent van a házban. Végigvezeti
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Brayt a folyosón, a ház hátsó részébe, a hálószobá-
ba. Küzdelemnek  nincs nyoma - semmi nem utal
arra, hogy kárt tett volna Brayben, egészen addig,
míg be nem értek ide, és akkor bumm! Elszabadul a
pokol. Kérdésem  a következo: Chandonne hátra-
hozza Brayt, és egyszer csak megszólal: „Hé, várjon
egy percet, míg leszedem az ágynemut"? Erre is lett
volna ideje?
  - Erosen kétlem, hogy Bray beszélni vagy futni
tudott volna, mire Chandonne eljuttatta az ágyig.
Ha megnézi itt és itt és itt. - A hálószoba ajtajánál
kezdodo vércseppekhez ragasztószalagozott zsinó-
rokra mutatok. - A fegyver, jelen esetben  a fejtoka-
lapács hátralendítésekor szertefröccseno vér.
  Berger követi a rózsaszínu zsinórkonstrukciót, és
próbálja összefüggésbe hozni azzal, amit  a fényké-
peken lát. - Tegye a kezét a szívére - szólal meg. -
Maga tényleg megbízik a zsinórozásban? Ismerek
néhány rendort,  akik szerint marhaság az egész, és
csak arra jó, hogy bodületes mennyiségu idot elpo-
csékoljunk vele.
  - Nem, ha az ember tudja, hogy mit  csinál, és
huséges a módszer tudományos részéhez.
  - Ami nem más, mint?
  Elmagyarázom neki, hogy a vér kilencvenegy szá-
zaléka víz, ennélfogva a folyadékok fizikájához tart-
ja magát, és hatással van rá a mozgás és a gravitáció.
Egy átlagos  vércsepp hét és fél métert zuhan má-
sodpercenként. Nagyobb  cseppenési távolság  na-
gyobb foltátmérot eredményez. A vérbe  cseppeno
vér freccsenési koronát hoz létre az eredeti csepp
pereme mentén. A freccseno vér hosszú, keskeny
pöttyöket ejt a centrális folt körül, és ahogy szárad,
színe az élénkpirostól a vörösesbarnán és a barnán
át feketére változik. Ismerek szakembereket, akik
teljes karrierjüket annak szentelték, hogy vérrel teli
cseppentoket erosítettek állványokra, és vízvezeték-
csöveken át vért sajtoltak vagy  csepegtettek vagy
csurgattak vagy freccsentettek különbözo szögekbol
és különbözo magasságokból, különbözo  célfelüle-
tekre, illetve tócsákon sétáltak keresztül és lábnyo-
mokat hagytak és tocsogtak, egyszóval kísérleteztek.
És persze ott a matematika, a lineáris geometria és
a trigonometria, az eredetpont kiszámításához.
  Elso pillantásra a vér Diane Bray hálószobájában
valóságos videofelvétele annak, ami történt,  csak-
hogy egy olyan formátumban, amely csak akkor vá-
lik olvashatóvá, ha a tudomány, a kísérletek és a de-
duktív gondolkodás használatával azzá tesszük. Ber-
ger azt akarja, hogy az intuíciómat is használjam.
Megint azt akarja, hogy túllépjek az objektív szak-
maiság határain. Követem tekintetemmel azt a több
tucat  zsinórt, melyek a falon és az ajtókereten lévo
fröccsenéseket összekötve mind a levego egyetlen
képzetes pontjában végzodnek. Mivel a puszta leve-
gohöz nem  lehet zsinórt ragasztani, a helyszínelo
technikusok behoztak egy antik kabátfogast az elo-
térbol, és jó másfél méteres magasságban a talapza-
tától ahhoz ragasztották a zsinórt, az eredetpontot
meghatározandó. Megmutatom Bergernek, hol áll-
hatott Bray,  amikor Chandonne az elso csapást
mérte rá.
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  - Egy-két lépéssel a  küszöbön belül állt -  mon-
dom.  - Látja itt ezt az üres felületet? - A falnak arra
a részére mutatok, ahol nincs vér, csak körülötte a
freccsenés aurája. - Bray teste vagy Chandonne-é
kitakarta a fröcsögo vér elol. Bray függoleges hely-
zetben volt. Vagy Chandonne volt abban. És ha
Chandonne függoleges helyzetben volt, akkor felté-
telezhetjük, hogy Bray is abban volt, mert kiegyene-
sedve nem lehet ütlegelni valakit, aki a földön fek-
szik. - Kiegyenesedve megállok és szemléltetem. -
Hacsak nincs kétméteres karja az illetonek. Plusz az
eredetpont jó másfél méter magasan van a padló fö-
lött, következésképpen ez az a hely, ahol az ütések
eltalálták  célpontjukat. Bray testét.  Vagy inkább a
fejét. - Közelebb lépek az ágyhoz. - Itt már földre
került.
  Cseppenésekre és elkenodött vérfoltokra mutatok
a padlón. Elmagyarázom, hogy a merolegesen hulló
vércseppek kerek foltot hagynak. Ha például valaki
négykézláb áll, és az arcáról vér csöpög a padlóra,
azok kerek cseppenések lesznek. A padlón lévo csep-
penések között jó néhány kerek van. Egyesek elke-
nodtek. Nagyjából fél méterszer félméteres területet
borítanak be. Bray kis ideig négykézláb volt, valószí-
nuleg így próbált egérutat nyerni, miközben Chan-
donne újra és újra lecsapott rá.
  - Rugdalta és taposta is? - kérdezi Berger.
  - Semmi erre utalót nem találtam. - A kérdés jó.
A taposás és rugdosás tovább árnyalná a bunelkö-
veto érzelmi állapotát.
  - A kéz személyesebb, mint a lábfej - jegyzi meg
Berger.  -  így tapasztaltam  a  kéjgyilkosságoknál.
Csak nagy ritkán találkozom taposással vagy rugdo-
sással.
  Körbejárva további másodlagos vérfreccsenésekre
mutatok rá, azután egy megkeményedett vértócsá-
hoz lépek az ágy közelében. - Itt vérzett ki - közlöm
Bergerrel. -Valószínuleg itt szaggatta le róla Chan-
donne a blúzt és a melltartót.
  Berger elokeresi a fényképek közül azt, amelyiken
Bray zöld szaténblúza  és fekete,  drótmerevítésu
melltartója látható az ágy mellett.
  - Közeledünk az ágyhoz, és kezdünk agyveloda-
rabkákat találni - folytatom a vérmocskos hierogli-
fák dekódolását.
  - Az ágyra teszi Bray testét - lép tovább Berger. -
Ahelyett, hogy felkényszerítené. Kérdés, hogy tuda-
tánál van-e még Bray, amikor Chandonne felteszi
az ágyra.
  - Nem igazán hiszem. - A megfeketedett szövet-
cafatokra mutatok az ágytámlán, a falakon, az ol-
vasólámpán, illetve  az ágy fölött a mennyezeten.
- Agyvelo. Braynek ekkorra fogalma sincs, mi törté-
nik körülötte. Ez csak egy vélemény - teszem hozzá.
  - De még él?
  - Még mindig  dol belole a vér. -  A suru fekete
foltokra mutatok  az ágybetéten. - Ez  nem  véle-
mény. Hanem tény. Továbbra is van vérnyomása, de
minden valószínuség szerint már öntudatlan.
  - Hála  istennek. - Berger eloveszi a  kameráját,
fényképeket készít. Látom rajta, hogy gyakorlott fo-
tós, és megfelelo  képzést kapott. Kimegy a szobá-
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ból, és visszajövet kezd el fotózni, újraélve és filmen
megörökítve mindazt, amin az imént végigvittem. -
Vissza fogom küldeni Escuderót, hogy vegye videó-
ra - közli velem.
  - A rendorök már videóra vették.
  - Tudom - feleli  a  nagy vakuvillogás  közben.
Nem érdekli. Berger maximalista. A saját elképzelé-
se szerint akarja megcsináltatni.  - Jó lenne magát is
felvenni, ahogy elmagyarázza az  egészet, de nem te-
hetem.
  Nem  teheti, hacsak nem akarja, hogy az ellenér-
deku fél jogi képviseloje is hozzáférjen az anyaghoz.
A jegyzetelés feltuno mellozése alapján biztosra ve-
szem, hogy Berger a hivatalos jelentéseimen túlme-
noen  egyetlen írásban  vagy beszédben elhangzott
szót sem akar Rocky Caggiano  rendelkezésére bo-
csátani. Elképesztoen elovigyázatos. Olyan gyanúk
árnyéka vetodik rám, melyeket  komolyan venni is
nehezemre esik. Még nem igazán jutott el a tudato-
mig, hogy bárki komolyan  gondolhatja, én öltem
meg a not, akinek vére ott van a falakon és a lábunk
alatt a padlón.

Berger és én végzünk a hálószobában. Következo-
ként a ház azon részeit  vesszük sorra, melyeknek a
helyszíni szemlekor semmi vagy csak igen  csekély
figyelmet szenteltem. A nagyhálóban lévo orvossá-
gos szekrényt viszont nagyon is átnéztem. Ezt soha
nem hagyom ki. Tanulságos, hogy az emberek mit
tartanak otthon testi  problémáik enyhítésére. Tu-
dom, kinek van migrénje vagy mentális betegsége,
kinek rögeszméje az egészség. Tudom, hogy Bray
kedvenc gyógyszere például a Valium és az Ativan
voltak. Több száz tablettát találtam belolük, melye-
ket üres nuprinos és tylenolos  üvegekben tárolt.
BuSparból is volt neki egy kisebb adag. Bray szeret-
te az idegcsillapítókat. Ki volt éhezve a megnyug-
vásra. Berger és én bejárjuk a vendéghálót a hall
túlsó végén. Olyan szoba ez, melybe most eloször
teszem  be a lábam, és - nem meglepo módon -
egyáltalán  nincs belakva. Még bútorok sincsenek
benne, helyette dobozokkal zsúfolták tele, melyeket
Bray a jelek szerint ki sem pakolt.
  - Magának is az az  érzése, hogy Bray nem szán-
dékozott soká itt maradni? - Berger kezd úgy be-
szélni hozzám, mintha én is a vád szakértoi csapatá-
nak tagja volnék, az o asszisztense a tárgyaláson. -
Mert nekem abszolút.  Márpedig az ember nem vál-
lal úgy felelos beosztást egy kapitányságon, hogy ne
szándékozna évekre lehorgonyozni azon a helyen.
Még ha csak ugródeszkának szánja az állást, akkor
sem.
  Körbepillantok a fürdoszobában, és észreveszem,
hogy sehol egy tekercs vécépapír, se egy papír zseb-
kendo, de még egy szappan se. Amit viszont az or-
vosságos szekrénykében találok, meglep. - Ex-Lax -
mondom fennhangon. - Legalább egy tucat doboz-
zal.
  Berger jelenik meg az ajtóban. - Mi a manó - szó-
lal meg. - Lehet, hogy hiú barátnonk táplálkozási
zavarral küzdött?
  A bulimiában szenvedok gyakran használnak has-
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hajtókat, hogy kiürítsék beleiket egy-egy mértékte-
len zabálás után. Fölemelem a vécéülokét, és felcsa-
pódott hányadékra utaló nyomokat találok a perem,
illetve a csésze belso felén. A foltok vöröses színuek.
Bray a  feltételezések szerint  pizzát evett a halála
elott, és eszembe villan, hogy alig találtam valamit
a gyomrában: darált húst és zöldséget, nyomokban.
  - Ha valaki evés után hányt, és aztán fél órával,
órával  késobb meghalt, nem  azt gondolná az em-
ber, hogy teljesen üres  lesz a gyomra? -  követi
Berger az ott elotte összeálló gondolataimat.
  - A gyomor belso  hámrétegére tapadva akkor is
találnánk ételdarabkákat. - Leeresztem a vécéülo-
két. - A gyomor soha nem teljesen üres vagy tiszta,
kivéve ha az illeto hatalmas mennyiségu vizet ivott,
és aztán purgálta magát. Mint amikor bélfürdot ad-
nak valakinek, vagy kimossák  a gyomrát, hogy mér-
get távolítsanak  el a  szervezetébol. - Újabb képsor
pereg le a szemem elott. Ez a helyiség Bray mocs-
kos, szégyellni való  titka volt.  Brayen  kívül soha
senki nem jött ide hátra, ebbe a félreeso helyiségbe,
úgyhogy nem kellett leleplezéstol tartania, márpe-
dig elegendo ismeretem van a táplálkozási zavarok-
ról és  a szenvedélybetegségekrol, hogy pontosan
tudjam, milyen elkeseredetten igyekeznek takargat-
ni embertársaik elol szégyenteljes rituáléikat az ezek-
ben szenvedok.  Bray feltette  magában, hogy soha
senki nem szerezhet tudomást féktelen zabálási és
öklendezései rohamairól, és valószínuleg a problé-
mája a magyarázat arra is, hogy miért tartott otthon
olyan kevés ennivalót. A gyógyszerek valószínuleg
a szorongást segítettek kordában tartani, mely óha-
tatlanul együtt jár minden szenvedélybetegséggel.
  - Talán ezért is adta ki olyan gyorsan Anderson
útját, miután ettek - találgat Berger. - Bray meg
akart szabadulni az ételtol, és ehhez egyedül kellett
maradnia.
  - Ez is az okok között lehetett - felelem. - Az eb-
ben a betegségben szenvedo embereket olyan kény-
szerérzet hatja át, ami mellett minden más elhomá-
lyosul. Úgyhogy igen, elképzelheto, hogy Bray egye-
dül akart maradni, hogy rendezze a dolgot. És talán
éppen itt volt hátul ebben a fürdoszobában, amikor
Chandonne megjelent.
  - Ami tovább fokozta a sebezhetoségét. - Berger
fényképeket készít a  hashajtó üvegcséirol az orvos-
ságos szekrényben.
  - Igen. Nyilván megijedt és paranoid képzetei tá-
madtak, ha éppen a rituáléja közepén tartott. És az
elso gondolata nyilván az volt, hogy mit  csinál - s
nem pedig, hogy milyen veszély fenyegeti.
  - Bepánikolt. - Berger lehajol, és fényképeket ké-
szít a vécécsészérol.
  - Abszolút.
  - Úgyhogy  sietve  befejezi, amit éppen csinál, a
hányást - rekonstruálja Berger a történteket. - Kivi-
harzik innen, bezárja az ajtót, és a bejárati ajtóhoz
megy, abban  a hitben, hogy Anderson van odakint,
o koppantott háromszor. Nagyon valószínu, hogy
Bray felkavart és ingerült, lehet, hogy mond is vala-
mit dühében, miközben kinyitja az ajtót, aztán... -
Berger hátralép a közlekedofolyosón, ajka komoran
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megfeszül. - Aztán halott.
  Hagyja, hogy ez a szörnyu kép ott lebegjen közöt-
tünk, miközben megkeressük a  mosókonyhát. Hi-
szen ismerem azt a pánikfélelmet és vérfagyasztó
iszonyatot, amikor az ember kinyitja a bejárati ajtót,
és hirtelen beront a sötétbol Chandonne, mint vala-
mi pokolbéli lény. Berger a beépített szekrényeket
nyitogatja a folyosón, aztán megtalálja az alagsorba
vezeto ajtót. A mosókonyha odalent van, és különös
nyugtalanság és félelem lesz rajtam úrrá, miközben
körbejárunk a húzózsinórral felkapcsolható csupasz
villanykörték alatti harsány ragyogásban. A háznak
ebben a részében sem voltam soha. Soha nem lát-
tam a tuzpiros Jaguart, amelyrol annyit hallottam.
Képtelenül nem illik erre a sötét, zsúfolt, lehangoló
helyre. Az autó szépségesen vakmero és tökéletesen
eltalált jelképe a hatalomnak, melyet Bray a magáé-
nak kívánt és fitogtatott. Eszembe jutnak Anderson
dühös szavai, hogy Bray „csicskáztatja" ot. Erosen
kétlem, hogy maga Bray egyszer is elvitte volna a
kocsit lemosatni.
  Úgy képzelem, az alagsori  garázs  olyan  lehet,
mint amikor Bray megvette a házat: egy poros, sö-
tét, az ido buborékjába dermedt betonbarlang. Csi-
nosítgatásnak semmi jele. A falitáblán lógó szerszá-
mok,  a kézi funyíró - öreg és rozsdás minden. Tar-
talék autógumik támasztják a falat. A mosógép és
a szárító sem új, és habár biztosra veszem, hogy a
rendorök ellenorizték  oket, semmi erre utaló jelet
nem látok. Mindkét gép tele van. Akármikor tartott
is nagymosást Bray, nem veszodött a mosógép és a
szárító kiürítésével, a fehérnemuk, farmernadrágok
és törülközok most reménytelenül gyuröttek és do-
hosak. A mosógépben zoknik,  törülközok és edzo-
termi ruhák - ezek számára a program Örökre félbe-
szakadt. Kihúzok egy Speedo márkájú futótrikót. -
Tagja volt Bray valamelyik fitneszklubnak?
  - Jó kérdés. Amilyen hiú és megszállott volt, gya-
nítom, hogy csinált valamit, hogy formában marad-
jon. - Berger a mosógépbeli ruhák közé túr, és egy
bugyit húz elo. A lábak közötti rész vérpettyes. - Ha
már a szennyes kiteregetésérol van szó - jegyzi meg
szomorkásan. - Idonként még én is perverz kukko-
lónak érzem magam. Tehát Bray valószínuleg nem-
régiben menstruált. Nem mintha ennek feltétlenül
bármi köze volna bármihez.
  - Akár lehet is - felelem. - Attól függ, hogyan be-
folyásolta a kedélyállapotát. A premenstruációs tü-
netek valószínuleg súlyosbították a bulimiáját, és a
hangulatváltások sem tehettek jót Andersonnal való
ingatag kapcsolatának.
  - Elképeszto belegondolni,  milyen hétköznapi,
profán dolgok vezethetnek katasztrófához. - Berger
visszaejti a bugyit a gépbe. - Volt egyszer egy ese-
tem. Öregúrra rájön a pisilhetnék, és úgy dönt, hogy
leparkol a Bleecker Streeten, és könnyít magán az
egyik sikátorban. Nem látja, mit csinál, míg arra
nem hajt egy másik autó, és szegény öreg meglátja a
reflektorfényben, hogy egy véres  holttestre pisil.
Szívrohamot kap. Kicsit késobb egy rendor vizsgá-
lódni kezd a tilosban parkoló autó körül, bemegy a
sikátorba, ahol egy  halott feketét talál, több szúrt
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sebbel. Mellette egy másik halott, egy idosebb fehér
férfi, a fütyköse kilóg a lehúzott cipzáron. - Berger
a mosogatóhoz lép, leöblíti és rázogatva megszárítja
a kezét. - Beletelt egy idobe, mire kitotóztam, mi
történt - mondja.

27.

Fél tízkor végzünk Bray házánál, és bár fáradt va-
gyok, gondolnom is képtelenség volna alvásra. Bu-
zog bennem a túlfeszített idegrendszeru emberek
energiája. Az elmém fényben úszik, mint valami ha-
talmas város éjjel, és majdhogynem lázasnak érzem
magam. Soha senkinek nem ismerném be, hogy va-
lójában  élvezem a Bergerrel való együttmuködést.
Semmin nem siklik át. És még többet tart meg ma-
gának. Ámulatba ejt. Megkóstoltam  bürokrácia
szabta határaim áthágásának tiltott gyümölcsét, és
finomnak találtam. Olyan izmaimat próbálgatom,
melyeket eddig alig  használhattam, Berger nem
szab korlátokat szakértelmemnek, és nincs benne
sem bizonytalanság, sem szakmai féltékenység. Ta-
lán az elismerésére is vágyom. A mélypontomon ta-
lálkozott velem, amikor megvádoltak. Visszaadja a
ház kulcsát Eric Braynek, aki nem tesz fel kérdése-
ket.  Még csak kíváncsinak sem tunik, egyszeruen
menne már.
  - Hogy érzi magát? - kérdezi tolem Berger, mi-
közben elhajtunk. - Bírni fogja a gyurodést?
  - Bírni fogom - erosítem meg.
  Felkapcsolja a térképolvasó lámpát, és egy jegy-
zetlapra sandít a muszerfalon. A kocsitelefont ki-
hangosításon hagyva tárcsáz egy számot. Amikor el-
hangzik saját kimeno üzenete, beüt egy kódot, hogy
megnézze, hány üzenete van. Nyolc. És felveszi a
kagylót, hogy ne halljam. Ez furcsának tunik. Vajon
a tudomásomra akarta hozni, hogy hány üzenete
van? A következo néhány percben, míg a kagylót a
füléhez tartva  áthajt a lakóknegyedemen, egyedül
maradok a gondolataimmal. Gyorsan végigmegy az
üzeneteken, és gyanítom, hogy megvan ugyanaz a
türelmetlen szokása, mint nekem. Ha valaki bo lére
ereszti a mondanivalóját, hajlamos vagyok letörölni
az üzenetet, mielott végighallgattam volna. Lefoga-
dom, hogy Berger ugyanezt csinálja. Követjük a
Sulgrave Roadot a Windsor Farms szívén át, el-
hagyjuk a Virginia House-t és az Agecroft Hallt, két
osrégi Tudor-stílusú udvarházat, melyeket gazdag
richmondiak darabokra szedve  és ládákba rakva,
hajón hoztak át Angliából, amikor a városnak ez a
része még egyetlen hatalmas birtok volt.
  Odaérünk a  biztonságiak  fülkéjéhez Lockgreen,
azaz a lakóparkom határán. Rita kilép a fülkébol, és
szenvtelen  arckifejezésébol  azonnal  tudom, hogy
nem most látja eloször ezt a Mercedes terepjárót és
a soforjét. - Hello - mondja neki Berger. - Scarpet-
ta doktorno is velem van.
  Rita lehajol, arca ragyog a  lehúzott ablakban.
Örül, hogy lát engem. - Isten hozta újra itthon -
mondja csipetnyi megkönnyebbüléssel. - Remélem,
végleg hazajött? Furcsa érzés, hogy maga nincs itt.
Nagy a csend újabban.
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  - Reggel jövök haza. -Vegyes érzésekkel, sot féle-
lemmel tölt el, ahogy saját számból hallom ezeket a
szavakat.  - Boldog karácsonyt, Rita.  Úgy tunik, ma
este mind dolgozunk.
  - Aminek meg kell lennie, annak meg kell lennie.
  Buntudat markolja össze a szívem, ahogy elhaj-
tunk. Ez  lesz az elso karácsony, amikor nem emlé-
keztem meg valami módon a biztonságiakról. Álta-
lában kenyeret sütök nekik  vagy fott ételt küldök
annak, akit éppen az a balszerencse ért, hogy egy
fülkében üldögél, amikor családi körben, otthon kel-
lene lennie. Nagyon elcsendesedtem. Berger érzé-
keli gondterheltségemet. - Nagyon fontos, hogy el-
mondja nekem az érzéseit - mondja halkan. - Tu-
dom, hogy ez teljesen idegen a természetétol, és el-
lenkezik minden szabállyal, amit eddigi élete során
önmagának lefektetett. - Követjük az utcát a folyó
felé. - Nagyon is megértem.
  - A gyilkosság mindenkibol kihozza az önzést -
közlöm vele.
  - Az biztos.
  - Elviselhetetlen dühöt és fájdalmat okoz - mon-
dom tovább. -Az ember csak magára gondol. Ren-
geteg statisztikai elemzést végeztem a számítógépes
adatbázisunkban, és  egyszer rákerestem egy nore,
akit megeroszakoltak és megöltek. A számítógép
három esetet dobott ki  ugyanarra a vezetéknévre,
vagyis megtaláltam a családja többi tagját: volt egy
fiútestvér, akivel túladagolás végzett néhány évvel a
gyilkosság után, azután az apa, aki öngyilkos lett, és
az anya, aki autóbalesetben halt meg. Nagyszabású
elemzést végzünk az intézetben  arról, hogy mi tör-
ténik a hátramaradottakkal. Elválnak.  Szenvedély-
betegekké lesznek. Mentális betegségekkel kezelik
oket. Elveszítik a munkájukat. Elköltöznek.
  - Egyértelmu, hogy az eroszak megmérgezi a lel-
ket - feleli Berger meglehetosen közhelyesen.
  - Belefáradtam a saját önzésembe. Ezt érzem -
mondom.  - Szenteste van, és készítettem bárkinek
is bármit? Még Ritának sem. O meg éjfél utánig itt
ücsörög, akárhány mellékállása van, mert többgyer-
mekes anya. Na, ezt utálom. Chandonne annyi em-
bernek okozott fájdalmat. És okoz továbbra is. Van
két rendhagyó gyilkosságunk, melyek között össze-
függést  gyanítunk.  Kínzás. Nemzetközi kapcsola-
tok. Fegyverek, kábítószer. Hiányzó ágytakarók. -
Bergerre nézek. - Mikor lesz már vége  ennek az is-
tenverésének?
  Ráfordul a behajtómra, nem próbálja megjátsza-
ni, hogy nem tudja pontosan, melyik az. - Az a nagy
helyzet, hogy nem egyhamar - feleli.
  Bray házához hasonlóan az enyém is teljesen sö-
tét. Valaki lekapcsolta az összes lámpát, beleértve a
külso fényszórókat is, melyek illedelmesen a fák kö-
zül és az eresz alól szórják fényüket a föld felé, hogy
a birtokom ne úgy nézzen ki, mint egy futballpálya,
és ne botránkoztassa meg a szomszédjaimat. Nem
érzem a hazatérés örömét. Félek bemenni és szem-
besülni azzal, amit Chandonne és a rendorség mu-
velt  egyszemélyes birodalmammal. Kis ideig csak
ülök, és elfacsarodó szívvel kibámulok az ablakon.
Düh. Fájdalom. Mélységesen meg vagyok sértve.
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  - Mit érez? - kérdezi Berger a házamra függesz-
tett tekintettel.
  - Mit érzek? - ismétlem keseruen. - Ennyit arról,
hogy Piú siprende e peggio si tnangia. - Kiszállok, és
dühösen becsapom a kocsi ajtaját.
  Szabad fordításban az olasz közmondás  azt jelen-
ti: minél többet fizetsz, annál rosszabbat eszel. A vidéki
Olaszországban egyszerunek és kellemesnek  kell
lennie az életnek. Bonyodalmaktól mentesnek. A leg-
jobb étel friss hozzávalókból készül, és az emberek
nem távoznak rohanvást az asztaltól, és nem foglal-
koznak olyan dolgokkal, melyek nem igazán fonto-
sak. A szomszédjaim számára hatalmas házam egy
erod, melyet az emberi faj által ismert valamennyi
biztonsági rendszerrel felszereltettem. Számomra a
ház, amit építettem, egy casa colonica, különbözo
árnyalatú krémszürke kövekbol emelt, barna zsalu-
gáteres rendhagyó tanyaház, mely annak a népnek a
megnyugtató, gyengéd gondolataival melenget en-
gem, amelybol származom. Csak azt bánom, hogy a
tetot nem coppi-val, ívelt terrakotta cserepekkel fed-
tem be pala helyett, de nem akartam vörös sárkány-
hátat biggyeszteni a rusztikus kofalakra. Ha már ré-
gi anyagokat nem keríthettem, legalább olyanokat
választottam, melyek harmonizálnak a föld színével.
  Az esszenciája annak, aki vagyok, tönkrement.
Életem egyszeru szépsége és biztonsága bemocskol-
va. Remeg a bensom. Látásomat könny homályosít-
ja, ahogy felkapaszkodom a bejárati lépcson, és meg-
állok a  mennyezeti lámpa alatt, melybol Chan-
donne  kicsavarta az izzót. Az éjszakai levegonek
foga van, a holdat felhok nyelték el. Úgy néz ki,
mintha megint havazni akarna. Hogy lehiggadjak,
hunyorogva mélyeket szippantok a hideg levegobol,
és próbálom visszagyurni magamban az érzést, mely
eluralkodott rajtam. Bergerben legalább van annyi
jóérzés, hogy egy pillanatra békén hagyjon. Lema-
radva várakozik, miközben bedugom a kulcsomat a
zárba. Belépek a sötét,  huvös elotérbe, és ahogy
beütöm a riasztó kódját, tudatosul bennem valami,
amitol a tarkómon felmered a szor. Felkattintom a
villanyt, hunyorogva az acél Medeco kulcsra nézek
a  kezemben, és nyargalni kezd a pulzusom. Ez
orültség. Nem lehet. Ki  van zárva. Berger csende-
sen bejön mögöttem az ajtón. Körbenéz a stukkó-
zott falakon és a boltíves mennyezeteken. A festmé-
nyek csálén lógnak a falon. A pompás perzsaszonye-
gek gyuröttek, összevissza állnak,  és piszkosak.
Semmit nem állítottak vissza eredeti állapotába. Ar-
cátlanságnak tunik, hogy senki nem vette a fáradsá-
got, hogy feltakarítsa az ujjlenyomat-rögzíto port és
a behordott sarat, mégsem ezért ül ki arcomra az a
kifejezés, amellyel Berger teljes figyelmét magamra
vonom.
  - Mi az? -  kérdezi, bundáját gombolgató keze
megdermed.
  - El kell intéznem egy gyors telefonhívást - köz-
löm vele.
Nem  mondom el  Bergernek, mi jár a fejemben.
Nem avatom be félelmeimbe. Nem kötöm az orrá-
ra, hogy amikor kimentem a házam elé, hogy zavar-
talanul használhassam a  mobiltelefonomat, Mari-
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nót hívtam fel, és arra kértem, hogy jöjjön ide azon-
nal.
  - Minden rendben van? - kérdezi Berger, amikor
visszatérek, és bezárom a bejárati ajtót.
  Nem  válaszolok. Természetesen semmi  sincs
rendben. - Mit akar, hol kezdjem? - emlékeztetem
arra, hogy dolgunk van.
  Azt akarja, hogy pontosan idézzem fel, mi történt
aznap éjjel, amikor Chandonne  megpróbált meg-
gyilkolni. Bemegyünk a nappaliba. A fehér pamut-
huzatú kanapéval kezdem, amely a kandalló elott áll.
Azon üldögéltem múlt péntek éjjel, a számláimat
néztem át, a televízió  lehalkítva. Idorol idore friss
hírrel jelentkeztek be, egy sorozatgyilkosra  figyel-
meztetve a lakosságot, aki Le Loup-Garou-nak hív-
ja magát. Beszéltek feltételezett genetikai rendelle-
nességérol, szélsoséges testi deformitásairól, és ahogy
visszaemlékszem arra az éjszakára, elképzelni is ab-
szurdnak  tunik, ahogyan az egyik helyi  csatorna
igen komoly musorvezetoje egy száznyolcvan centi-
méter magas férfiról beszél, akinek ijeszto fogai van-
nak, és egész testét babahaj finomságú szor fedi. Azt
tanácsolták az embereknek, hogy ne nyissanak aj-
tót, ha nem biztosak benne, ki van odakint.
  - Tizenegy óra körül - mondom Bergernek - át-
kapcsoltam az NBC-re, gondolom, hogy  megnéz-
zem a késo esti híradót, és percekkel késobb bekap-
csolt  a riasztóm. A kezelopult a garázsban jelzett
behatolást, és amikor a szolgáltató felhívott, közöl-
tem velük, hogy legjobb lesz, ha rögtön a rendorsé-
get is kiküldik, mert fogalmam sincs, miért lépett
muködésbe a rendszer.
 - Szóval  be van riasztózva a garázsa - ismétli
Berger. - Miért a garázs? Maga szerint miért éppen
oda akart betörni?
 - Hogy szántszándékkal muködésbe hozza  a
riasztót, és kijöjjenek a rendorök - ismétlem el meg-
gyozodésemet. - Megjelennek. Elmennek. Azután
megjelenik  o. Rendornek adja ki magát, én pedig
ajtót nyitok. Teljesen mindegy, ki mit mond, vagy
hogy mit hallottam a felvételen, amelyiken maga ki-
hallgatja Chandonne-t. Angolul beszélt, anyanyelvi
szinten. Egyáltalán nem volt akcentusa.
 - Nem úgy beszélt, mint a férfi a felvételen - he-
lyesel Berger.
 - Nem. Egyértelmuen nem.
 - Vagyis maga nem ismerte fel Chandonne hang-
ját a szalagon.
 - Nem - felelem.
 - Szóval  maga nem hiszi, hogy Chandonne be
akart jutni a garázsába. Csak a riasztót akarta  mu-
ködésbe hozni - puhatolózik Berger, szokás szerint
semmit nem írva le.
 - Legalábbis kétlem.  Szerintem igazából ponto-
san arra játszott, amit elmondtam.
 - És mit gondol, honnan tudta Chandonne, hogy
a maga  garázsa be van  riasztózva? -  érdeklodik
Berger. - Meglehetosen szokatlan. A legtöbb helyen
nincs riasztó a garázsban.
 - Fogalmam sincs, hogy tudta-e, vagy hogy hon-
nan tudta meg.
 - Próbálkozhatott volna egy hátsó ajtónál  pél-
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dául, és biztosra vehette volna, hogy a riasztó  meg
fog szólalni,  feltéve, hogy maga bekapcsolta. És
nyakamat rá, hogy Chandonne tudta, hogy maga be
fogja kapcsolni a  riasztót. Feltételezhetjük, hogy
Chandonne tudja, milyen fontos magának a bizton-
ság, különösen a környéken történt gyilkosságok fé-
nyében.
 - Nem tudok az o fejével gondolkodni - mon-
dom kurtán.
 Berger fel-alá járkál. A kandalló elott megtorpan.
Az üresen tátongó sötét tuzhelytol az én házam is
olyan lakatlannak és elhanyagoltnak tunik,  mint
Brayé. Berger rám szegezi az ujját. - Maga nagyon
is tudja, mit gondol Chandonne - veti a szememre.
- Ahogyan o adatokat gyujtött magáról, és kipuha-
tolta a gondolkodásmódját és a szokásait, ugyanúgy
járt el maga is vele kapcsolatban. Maga a holttestek
sebeibol olvasott Chandonne-ról. Az áldozatokon, a
tetthelyeken át kommunikált vele, és mindazon át,
amit Franciaországban megtudott róla.

28.

Hagyományos olasz kanapém fehér huzata forma-
iintól rózsaszínu foltos. Az egyik ülopárnán lábnyo-
mok  éktelenkednek, valószínuleg én hagyhattam
oket,  amikor Chandonne elol menekültömben át-
ugrottam a kanapén. Soha többé nem ülök arra a
kanapéra, és alig várom, hogy elszállíttassam.
  - Ismernem kell ahhoz, hogy ízekre szedhessem a
tárgyalóteremben - folytatja  Berger, a  szemében
belso tüzének visszfényei. - Csak magán keresztül
ismerhetem meg. Muszáj megejtenünk ezt a bemu-
tatást, Kay. Vigyen el hozzá. Mutassa meg nekem. -
Leül  a  kandalló  elé,  és  színpadiasan a magasba
emeli a  kezét. - Ki az a Jean-Baptiste Chandonne?
Miért a garázsba? Miért? Mi olyan  különleges  a
maga garázsában? Mi?
  Egy pillanatra elgondolkodom. - Elképzelni sem
tudom,  mitol lehet olyan különleges a számára.
  - Rendben. Akkor mitol különleges a  maga szá-
mára?
  - Ez az a  hely,  ahol a helyszínelo ruháimat tar-
tom. - Kezdek rájönni, mitol olyan különleges a ga-
rázsom. - Meg egy ipari méretu mosógépet és szárí-
tót. A házban soha nem viselem a helyszínelo ruhái-
mat, úgyhogy leginkább ez az öltözom, a  garázs.
  Berger szemében felragyog valami, egy felismerés,
egy képzettársítás. - Mutassa - szólal meg.
  Felkapcsolom a  villanyt a konyhában,  és folytat-
juk utunkat a sárszoba felé, ahonnan ajtó vezet a ga-
rázsba.
 - A maga kis házi öltözoje - jegyzi meg Berger.
 Felkattintom a világítást, és elfacsarodó szívvel lá-
tom, hogy a garázs üres. A Mercedesem sehol.
 - Hol a fenében  van az autóm? - kérdezem. Te-
kintetem a falakat beborító szekrényeket, a különle-
ges szellozorésekkel ellátott cédrusfa tárolót, az ud-
var és a kert ápolásához szükséges, takarosan tárolt
készleteket, az elvárható szerszámokat, illetve a mo-
sógép, a szárító és a nagy rozsdamentes acéltartály
hármasát magába fogadó beugrót pásztázza. - Szó
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sem volt arról, hogy elviszik az autómat. - Vádlón
Bergerre nézek, és  azonnal megrendíto ereju bizal-
matlanság fog el. O viszont vagy  igen jó színész,
vagy fogalma sincs a dologról. Kisétálok a garázs
közepére és  körbenézek, mintha keresnék valamit,
ami elárulja, hogy mi történt az autómmal. Közlöm
Bergerrel, hogy múlt szombaton, amikor átköltöz-
tem Annához, a fekete Mercedes szedánom még itt
volt. Azóta nem láttam az autót. Azóta nem voltam
itt. - Maga viszont  igen - teszem hozzá. - Itt volt az
autóm, amikor maga utoljára itt járt? Hányszor járt
itt? -Végre ezt is megkérdeztem.
  Berger nem áll meg. A garázsajtó elott leguggol,
és megvizsgálja a horzsolásokat a gumicsíkon, ahol
hitem szerint Chandonne valamilyen eszköz segít-
ségével megpróbálta felfeszíteni az  ajtót. - Kinyitná
az ajtót? - Berger komor.
  Megnyomok egy gombot a falon, és az ajtó nagy
zajjal feltekeredik. A garázsban azonnal visszaesik a
homérséklet.
  - Nem, a kocsija nem volt itt, amikor én itt jár-
tam. - Berger fölegyenesedik. - Soha nem láttam.
Figyelembe  véve a körülményeket, gyanítom, hogy
maga nagyon jól tudja, hogy hol van - teszi hozzá.
  Az éjszaka kitölti a nagy üres  teret. Odalépek
Bergerhez. - Nyilván a rendorség telepén. Lefoglal-
ták - mondom. - Jézusom.
  Berger biccent. -Végére fogunk járni a dolognak.
- Odafordul hozzám, és van valami a tekintetében,
amit eddig nem láttam. Kétely. Berger kényelmetle-
nül érzi magát a borében. Lehet, hogy csak szeret-
ném, ha úgy lenne, de Berger mintha együtt érezne
velem.
  - Ilyenkor mi van? - dünnyögöm, és úgy nézek
körbe a garázsomban, mintha most látnám eloször.
- Mivel közlekedjek?
  - A riasztó péntek éjjel tizenegy óra körül  kap-
csolt be. - Berger megint színtiszta gyakorlatiasság.
Megint határozott és tréfát nem ismero. Visszatér
feladatunkhoz,  hogy  rekonstruáljuk  Chandonne
ténykedését. - Megérkeznek a rendorök. Maga be-
hozza oket ide, és azt találják, hogy az ajtó mintegy
húsz centire nyitva van. - Berger nyilván látta a be-
törési kísérletrol és birtokháborításról felvett rend-
orségi jegyzokönyvet. - Havazott, és maga lábnyo-
mokat talált az ajtó túloldalán. - Berger kilép az aj-
tón, követem. - A lábnyomokat beszitálta a hó, de
maguk meg tudták állapítani, hogy a ház oldala
mentén körbekerülve kivisznek az utcára.
  A behajtómon állunk a csípos levegoben, mind-
ketten kabát nélkül. A zavaros égre függesztem a te-
kintetemet, és néhány hópehely huvösen megérinti
az arcom. Megint szállingózik. Hemofíliássá lett  a
tél. Mintha képtelen volna felhagyni a csapadék-
képzéssel. A magnóliák és kopár fák között átragyog
a szomszéd házak fénye, és azon tunodöm, vajon
mennyi maradt Lockgreen lakóinak lelki nyugalmá-
ból.  Chandonne  az o  életükbe is belerondított.
Nem volnék meglepve, ha többen elköltöznének.
  - Vissza tud emlékezni, hol voltak a lábnyomok?
- kérdezi Berger.
  Megmutatom neki. Követem a behajtómat a ház
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oldala mentén, aztán átvágok az udvaron, egyenest
ki az utcára.
  - Innen merre? - Berger végignéz a sötét, üres
utcán.
  - Nem tudom - felelem. - A hó össze volt túrva,
és megint  havazott. Nem tudtuk  megállapítani,
merre ment tovább. De én nem is maradtam kint
nézelodni. Gondolom, a rendoröket kellene meg-
kérdeznie. - Eszembe jut  Marino. Azt kívánom,
bárcsak igyekezne és kiérne végre, és eszembe jut,
miért is hívtam fel. Félelem és zavarodottság serceg
végig a gerincemen. Körbenézek a szomszéd háza-
kon. Megtanultam olvasni a lakókörnyezetemet, és
a kivilágított ablakokból, a behajtókon álló autókból
meg a kikézbesített újságpakkokból meg tudom ál-
lapítani, mikor vannak itthon az emberek, ami iga-
zán nem gyakori. A lakók nagy része nyugdíjas, és
Floridában telel, a meleg hónapokat pedig a vízen
töltik valahol. Eszembe jut, hogy nincsenek bará-
taim a környéken, csak szomszédok, akik integet-
nek, amikor elhajtunk egymás mellett a kocsinkkal.
  Berger visszasétál a garázs felé, a karját maga köré
fonja a hideg ellen, lélegzete fehéren párállik. Em-
lékszem, amikor Lucy kislánykorában eljött látoga-
tóba Miamiból. Lucynak Richmondban  volt elo-
ször része igazi télben, és feltekert egy noteszlapot,
kiállt a verandára, lepöckölte a képzeletbeli hamut,
eljátszva, hogy dohányzik, nem tudván, hogy figye-
lem az ablakból. - Menjünk vissza kicsit - mondja
Berger menet közben. - December hatodika, hét-
foig. Aznap találták meg a holttestet a richmondi ki-
kötoben a  konténerben. A holttestet, melyrol úgy
hisszük, azé a Thomas  Chandonne-é, akivel a felté-
telezések szerint saját öccse, Jean-Baptiste végzett.
Mondja el, hogy pontosan mi történt azon a hétfon.
  - Értesítést kaptam a holttestrol - kezdek bele.
  - Kitol?
  - Marinótól. Aztán pár perccel késobb telefonált
Jack Fielding, a helyettesem. Mondtam neki, hogy
kimegyek én a helyszínre.
  - Pedig nem lett volna muszáj - szakít félbe. -
Maga a fonök. Egy, az évszakhoz képest különösen
meleg reggelen befut egy büdös, gusztustalan, osz-
lásnak indult hulla. Hagyhatta volna, hogy... ööö...
Fielding vagy akárki más menjen ki a hívásra.
  - Hagyhattam volna.
  - És miért nem hagyta?
  - Egyértelmuen bonyolult ügynek ígérkezett.
A hajó Belgiumból jött, és számolnunk kellett a le-
hetoséggel, hogy a holttest is Belgiumból szárma-
zik, ekképpen nemzetközi bonyodalmakkal súlyos-
bítva a helyzetet. A nehéz, nagy sajtónyilvánosságot
kapó ügyeket általában én viszem.
  - Mert szereti a  nyilvánosságot?
  - Mert nem szeretem a nyilvánosságot.
  Most bent vagyunk a garázsomban, és mindket-
ten teljesen átfagytunk. Becsukom az ajtót.
  - És az nem lehet, hogy azért akarta maga vinni
az esetet, mert aznap  reggel felkavaró élményben
volt része? - Berger a hatalmas cédrusfa tárolóhoz
sétál. - Megengedi? - Csak tessék, mondom neki,
és újfent elámulok, micsoda részleteket tud rólam.
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  Fekete hétfo. Aznap reggel Frank Lord szenátor,
az igazságügyi bizottság elnöke és régi, kedves bará-
tom eljött hozzám látogatóba. Egy levél volt a birto-
kában, melyet Benton nekem írt.  Semmit nem tud-
tam errol  a levélrol. Soha meg sem fordult a fejem-
ben, hogy mialatt Benton pár évvel ezelott a Michi-
gan-tónál vakációzott, írt nekem egy levelet,  és
megkérte Lord szenátort, hogy adja át nekem, ha o
- Benton  -  esetleg meg találna halni. Emlékszem,
felismertem a kézírást, amikor Lord szenátor átadta
nekem a levelet. Soha nem fogom elfelejteni azt a
sokkot. Teljesen összeomlottam. Végül csak utolért
a gyász, lecsapott a lelkemre, és Benton pontosan
így tervezte. Briliáns  pszichológus volt. Pontosan
tudta, hogyan reagálok majd, ha vele történik vala-
mi, és erovel kiszakított a munkamániás elutasítás
stádiumából.
  - Honnan tud a levélrol? - kérdezem zsibbadtan
Bergertol.
  Éppen a tároló belsejét nézi, a kezeslábasokat, gu-
micsizmákat, vízhatlan  combvédoket, vastag bor-
kesztyuket, a hosszú  alsónemut, a zoknikat, a te-
niszcipot. - Kérem, tartson ki - mondja szinte gyen-
géden. - Egyelore csak válaszoljon a kérdéseimre.
Késobb én is megválaszolom a magáéit.
  A késobb nem jó. - Miért érdekes a levél?
  - Nem vagyok benne biztos. De kezdjük a lelkiál-
lapottal.
  Hagyja, hogy ez kifejtse hatását. A lelkiállapotom
Caggiano céltáblájának  legközepe,  már ha New
Yorkban kötnék ki végül. Közelebbrol pedig az a va-
lami, amit újabban mindenki megkérdojelezni lát-
szik.
  - Induljunk ki abból, hogy ha én tudok valamit,
azt a védelem is tudja - teszi hozzá Berger.
  Biccentek.
  - Maga nagy hirtelen kapja ezt a levelet. Benton-
tól. - Elhallgat, érzelem villan át az arcán. - Hadd
mondjak annyit... - Elfordítja a tekintetét. - Ez en-
gem is  teljesen  kikészített volna. Sajnálom, hogy
ennyi mindenen kellett keresztülmennie. - Találko-
zik a tekintetünk. Egy újabb ravasz fogás, hogy el-
nyerje a bizalmam, hogy kötodjem hozzá? - Egy év-
vel a halála után Benton emlékezteti magát arra,
hogy valószínuleg még mindig nem dolgozta fel az
elvesztését. Hogy ideje abbahagyni a menekülést a
fájdalma elol.
  - A levelet nem láthatta. - Elképedéssel vegyes
felháborodás tölt el. - El van zárva egy páncélszek-
rényben. Honnan tudja, mi áll benne?
  - Maga mutatta meg másoknak - feleli Berger
ésszeruen.
  Kevéske megmaradt  objektivitásommal felisme-
rem, hogy ha Berger még nem beszélt mindenkivel
a környezetembol, Lucyt és Marinót is beleértve,
akkor fog. Kötelessége.  Ostoba és hanyag volna, ha
nem tenné. - December hatodika - veszi fel a szá-
lat. - Benton ezerkilencszázkilencvenhat december
hatodikán megírta a levelet, és arra kérte Lord sze-
nátort, hogy a halálát követo december hatodikán
kézbesítse ki magának.  Miért volt ez a dátum kü-
lönleges Benton számára?
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  Tétovázom.
  - Vastag bor, Kay - emlékeztet Berger. - Vastag
bor.
  - Nem tudom,  pontosan mitol olyan fontos de-
cember hatodika - kivéve hogy Benton említette a
levélben, hogy tudja, milyen nehéz nekem a kará-
csony - felelem. - Azt akarta, hogy karácsony táján
kapjam meg a levelet.
  - Magának nehéz a karácsony?
  - Miért, másnak nem az?
  Berger hallgat. Azután megkérdezi: - Mikor kez-
dodött a bensoséges viszonyuk Bentonnal?
  - Osszel. Évekkel ezelott.
  - Oké. Osszel, évekkel ezelott. Ekkor lépett  sze-
xuális  viszonyra Bentonnal. -  Ezt úgy  mondja,
mintha nem mernék szembesülni a realitással. -
Ekkor Benton még nos volt. Amikor a viszonyuk el-
kezdodött.
  - így van.
  - Oké. December hatodikán  maga megkapta a
levelet, és valamivel késobb, ugyanaznap délelott ki-
ment egy helyszínre a richmondi kikötoben. Azután
visszajött ide. Mondja el, pontosan mit és hogyan
szokott csinálni, amikor egyenesen hazajön egy bun-
cselekmény helyszínérol.
  - A helyszínelo ruháim a kocsim csomagtartójá-
ban voltak, dupla nejlonzsákban - magyarázom. -
Kezeslábas és egy pár teniszcipo. - Egyfolytában az
üres teret bámulom, ahol a kocsimnak kellene len-
nie. - A kezeslábas a mosógépbe került, a cipok pe-
dig fertotlenítoszeres forró vízbe. - Megmutatom
neki a cipot. Még mindig ott áll a polcon, ahová két
hete tettem száradni.
  - Azután? - Berger odamegy a mosógéphez és a
szárítóhoz.
  - Azután levetkoztem - közlöm vele. - Mindent
levettem, és  beraktam a mosógépbe, elindítottam a
programot, és bementem a házba.
  - Meztelenül.
  - Igen. Megállás nélkül hátramentem a hálószo-
bámhoz, a zuhanyzóba. így történik a fertotlenítés,
amikor  egy helyszínrol egyenest hazajövök - fogla-
lom össze.
  Berger el van ragadtatva. Egy elmélete  van kiala-
kulóban, és bármi legyen is az, egyre inkább pellen-
gérre állítva érzem  magam.  - Csak azon tuno-
döm... - mélázik. - Csak azon tunodöm, nem tud-
ta-e Chandonne.
  - Nem tudta-e Chandonne?  Én viszont igazán
szeretnék bemenni, ha nincs ellene kifogása - mon-
dom. - Össze vagyok fagyva.
  - Valahogy megtudta, mit szokott csinálni - ma-
kacskodik Berger. -Talán emiatt érdekelte a garázs.
Nem a riasztót akarta bekapcsolni. Lehet, hogy tény-
leg be akart jutni. Maga a garázsban szokta levenni a
halállal való találkozáshoz viselt ruháit - esetünk-
ben a Chandonne által okozott halálhoz. Ha még-
oly rövid ideig is, de maga meztelen volt és sebezhe-
to. - Berger követ a ház belsejébe, én pedig bezá-
rom magunk mögött a sárszoba ajtaját. - Lehet,
hogy szexuális fantáziákat dédelgetett ezzel kapcso-
latban.
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  - Fogalmam sincs, hogy a fenébe tudhatott volna
bármit a szokásaimról. - Ellenállok Berger feltétele-
zésének. - Chandonne nem volt szemtanúja mind-
annak, amit aznap csináltam.
  Berger felvont szemöldökkel rám néz. - Ezt tény-
ként meri állítani? Nem lehetséges, hogy követte
hazáig? Tudjuk, hogy  Chandonne valamikor kint
volt a kikötoben, hiszen így jutott Richmondba - a
Sirius fedélzetén, ahol fehér egyenruhával takarta el
a testét, leborotválta a látható részeket, és többnyire
a hajókonyhán töltötte az idejét, szakácsként dolgo-
zott, és nemigen állt szóba a többiekkel. Nem ez a
teória? Azt biztos nem veszem be, amit akkor mon-
dott, amikor kihallgattam - hogy útlevelet és pénz-
tárcát lopott magának, és átrepült turistaosztályon.
  - Igen, az egyik elmélet szerint Chandonne azon
a hajón érkezett, amelyen a bátyja holtteste eloke-
rült - felelem.
  - Amilyen figyelmes fickó, valószínuleg ott leb-
zselt a hajón, és végignézte, ahogy maguk nyüzsög-
ni kezdenek, amikor a holttestet megtalálták. A  vi-
lág legnagyobb show-musora.  Ezek a  szarháziak
imádják nézni, ahogy a buncselekményeiken dolgo-
zunk.
  - Hogyan követhetett volna? - Visszatérek ehhez
a felháborító ötlethez. - Hogyan? Volt kocsija?
  - Lehet, hogy volt - mondja  Berger. - Kezdek
megbarátkozni  a lehetoséggel, hogy Chandonne
nem az a nyomorult,  magányos teremtmény, aki
csak a kényelem vagy a vak véletlen okán csöppent
a városukba. Már abban sem vagyok biztos, milyen
kapcsolatai lehetnek, és az is szöget ütött a fejembe,
hogy esetleg Chandonne csak egy nagyobb terv ré-
sze, aminek a  családi üzlethez lehet köze. Mint
ahogy esetleg Braynek is, aki egyértelmuen alászállt
a bun  alvilágába. És most más gyilkosságaink is
vannak, és az  egyik áldozat egyértelmuen érintett
volt a szervezett bunözésben. Egy bérgyilkos. És egy
fedett FBI-ügynök, aki egy fegyvercsempész-hálózat
felgöngyölítésén dolgozott. A kempingben talált
szorszálak pedig akár Chandonne-éi is lehetnek. Ez
az egész valami sokkal többrol szól, mint hogy egy
férfi megölte a bátyját, és  elfoglalta a helyét egy
Richmondba tartó hajón - csak azért, hogy elszelel-
jen Párizsból,  mivel befolyásos bunbanda családja
számára egyre kényelmetlenebb lett csúf kis szoká-
sa, hogy noket gyilkolt  és csonkított meg. Azután
pedig itt is gyilkolni kezd, mert képtelen uralkodni
magán? Hát...  - Berger a konyhai elokészíto pult-
nak támaszkodik. - Egyszeruen túl sok a véletlen
egybeesés. Márpedig hogyan jutott ki a kemping-
hez, ha nem volt autója? Feltéve, hogy azok a szor-
szálak tole származnak - ismétli meg.
  Leülök az asztalhoz. A garázsom ablaktalan, de a
garázsajtón vannak kis ablakszemek. Fontolóra ve-
szem a lehetoséget, hogy Chandonne mégis köve-
tett hazáig, és  a garázsajtón  bekukucskálva végig-
nézte,  ahogy rendet rakok és levetkezem. Lehet,
hogy abban is segítségére volt valaki, hogy azt az el-
hagyatott házat megtalálja  a folyó mellett. Lehet,
hogy Bergernek van igaza. Lehet, hogy Chandonne
nincs egyedül, és soha nem is volt. Mindjárt éjfél,
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mindjárt karácsony, Marino még mindig nincs itt,
és Berger viselkedésébol úgy tunik,  o hajnalig is
kész folytatni.
  - Muködésbe lép  a riasztó - veszi fel a szálat. -
Megjönnek,  aztán  elmennek a  rendorök. Maga
visszamegy a  nappaliba. - Int, hogy kövessem. -
Hol is üldögélt?
  - A kanapén.
  - Helyes. Tévé bekapcsolva, maga a  számlákat
nézi át, és éjfél körül mi történik?
  - Koppantást hallok a bejárati ajtó felol - vála-
szolom.
  - Jellemezze a koppantást.
  - Az ajtóhoz koccantottak valami keményet. -
Próbálok visszaemlékezni minden apró részletre. -
Például egy elemlámpát vagy egy tomfát. Ahogy a
rendorök szoktak kopogni. Felkelek és megkérdem,
hogy ki az. Illetve azt hiszem, hogy megkérdem. Eb-
ben nem vagyok biztos, mindenesetre egy férfihang
rendorségként azonosítja magát. Azt mondja, gya-
nús alakot láttak ogyelegni a házam körül, és meg-
kérdi, hogy minden rendben van-e.
  - És ennek van  is  értelme, hiszen tudjuk, hogy
egy órával  korábban, amikor valaki megpróbálta
felfeszíteni  a  garázsajtót, tényleg  volt egy gyanús
alak a ház körül.
  - Pontosan. - Biccentek. - Kikapcsolom a riasz-
tót, és ajtót nyitok, o meg ott áll - teszem hozzá,
mintha néhány mindenszenteki maskarásnál fenye-
getobbrol nem volna szó.
  - Mutassa - mondja Berger.

Átmegyek a nappalin, el az ebédlo mellett, ki az elo-
térbe. Kinyitom az ajtót, és pusztán attól, hogy re-
konstruálom a történteket, melyek kis híján az éle-
tembe kerültek, zsigeri ellenérzés fog el. Émelygek.
Reszket a kezem. A verandai lámpa még most sem
ég, mert a rendorök az izzót és az aljzatot is kisze-
relték, és leadták a laborban, hogy a szakemberek
rögzítsék az esetleges  ujjlenyomatokat. Senki nem
pótolta sem az aljzatot, sem az izzót. Csupasz veze-
tékek lógnak a verandai mennyezetrol. Berger türel-
mesen várja, hogy folytassam. - Chandonne beront
a házba - mondom. - És a sarkával berúgja maga
mögött az ajtót. - Becsukom az ajtót. - Egy fekete
kabát van nála, megpróbálja rádobni a fejemre.
  - A kabát rajta volt vagy nem, amikor bejött?
  - Rajta. Akkor kapta le, amikor bejött az ajtón. -
Mozdulatlanul állok. - És megpróbált megérinteni.
  - Megpróbálta megérinteni? - Berger a homlokát
ráncolja. - A fejtokalapáccsal?
  - A kezével. Kinyújtotta a kezét, és megérintette
az arcomat, illetve megpróbálta megérinteni.
  - Maga meg csak állt ezalatt? Csak állt ott?
  - Annyira gyorsan történt az egész - mondom. -
Annyira  gyorsan - ismétlem  meg. - Nem vagyok
benne  biztos. Csak annyit tudok, hogy megpróbál-
ta, és már kapta is le a kabátját, hogy rádobja a fe-
jemre.  Én meg futottam.
  - Mi a helyzet a fejtokalapáccsal?
  - Már a kezében volt. Nem vagyok benne biztos.
Vagy akkor vette elo. Azt viszont tudom, hogy ami-
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kor bekergetett a nappaliba, akkor már a kezében
volt.
  - Eloször nem? Eloször nem volt a kezében a fej-
tokalapács? Biztos ebben? - Berger alaposan kivesé-
zi ezt a mozzanatot.
  Próbálok visszaemlékezni, próbálom  felidézni. -
Nem, eloször nem - jutok dulore. - Eloször meg-
próbált megérinteni a kezével.  Azután a hálójába
keríteni. Azután elorántotta a fejtokalapácsot.
  - Meg tudná mutatni,  hogy maga  mit csinált
ezután? - kérdezi.
  - Fussak?
  - Igen, fusson.
  - Az nem megy - mondom.  - Ahhoz ugyanúgy
fel kellene szöknie bennem az adrenalinnak, hogy
úgy fussak.
  - Kay, ballagjunk végig rajta, kérem.
  Kimegyek az elotérbol, el  az ebédlo mellett és
vissza  a nappaliba.  Közvetlenül elottem van a jar-
rahfa kisasztal, amit abban a csodálatos üzletben ta-
láltam a New York állambeli Katonahban. Hogy is
hívták? Antipódusok? A gyönyöru sárga fa mézként
ragyog, és próbálom nem észrevenni, hogy minde-
nütt ujjlenyomat-rögzíto por fedi, illetve hogy valaki
egy papír kávéspoharat hagyott rajta. - Itt volt a for-
malinos üveg, ezen  a sarkán az asztalnak - közlöm
Bergerrel.
  - És azért volt ott, mert...?
  - Mert egy tetoválást tároltam benne. Azt a teto-
válást, amelyet az általunk Thomas Chandonne-nak
vélt holttest hátáról  távolítottam el.
  - A védelem tudni akarja majd, hogy miért ho-
zott haza egy darab emberbort az otthonába, Kay.
  - Természetesen.  Mindenki ezt kérdezgeti. - In-
gerültség fog el. -A  tetoválás tényleg fontos, és ren-
geteg kérdést vetett fel, eleinte azt is képtelenek vol-
tunk kivenni, hogy mit ábrázol. Nemcsak a holttest
indult oszlásnak olyan csúnyán, hogy azt is alig le-
hetett látni, hogy van tetoválás egyáltalán, de a teto-
válásról is kiderült,  hogy csak egy másik tetoválás
elfedésére szolgál. Egyik tetoválás elfedte a másikat,
és különösen azt volt létfontosságú megállapítani,
hogy mi volt az eredeti tetoválás.
  - Két aranyszínu pötty, melyeket egy bagollyal
fedtek el - mondja Berger. - A Chandonne-kartell
minden tagja két aranypöttyöt tetováltat magára.
  - Nekem is ezt mondta az Interpol, igen - mon-
dom, és mostanra elfogadtam, hogy Berger és Jay
Talley boséges idot  töltöttek  el hasznosan egymás
társaságában.
  - Thomas  bátyus becsapta a  családját, külön
üzelmeket folytatott, hajókat irányított át, menetle-
veleket hamisított meg, saját fegyver- és drogcsem-
pész bizniszt futtatott. És a feltételezés szerint a csa-
lád rájött erre. Thomas bagollyá alakíttatta a tetová-
lását, és  álneveket kezdett használni, mert tudta,
hogy a családja megöli, ha rátalálnak - ismétlem el,
amit Jaytol hallottam Lyonban.
  - Érdekes. - Berger az ajkához érinti az ujját, kör-
benéz. - És a jelek  szerint a család meg is ölte.
A másik fiú megölte. A formalinos üveg. Miért hoz-
ta haza? Mondja el még egyszer.
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  - Nem igazán volt szándékos. Elmentem egy pe-
tersburgi  tetoválószalonba,  hogy megnézessem a
holttestrol származó tetoválást egy szakemberrel.
Onnan egyenesen hazajöttem, és az itteni dolgozó-
szobámban hagytam a tetoválást. A véletlen hozta
úgy, hogy aznap este, amikor megjelent...
  - Jean-Baptiste Chandonne.
  - Igen. Aznap este,  amikor Chandonne  megje-
lent, áthoztam az üveget ide, a nappaliba, és éppen
azt nézegettem, miközben egyéb dolgaimmal fogla-
latoskodtam. Leteszem az asztalra. Chandonne be-
nyomakodik a házamba,  én pedig futok. Közben
eloveszi a fejtokalapácsot és a magasba emeli, hogy
lecsapjon rám. Csak egy halálra rémült ember refle-
xe volt, hogy meglátom az üveget és felkapom. Át-
ugrok a kanapé háttámláján, lecsavarom az üveg te-
tejét, és Chandonne arcába löttyintem a formalint.
  -  Reflex,  merthogy maga nagyon jól tudja, mi-
lyen kárt tud okozni a formalin.
  -  Nem lehet nem tudni, ha az ember mindennap
ezt szagolja. A szakmámban tudjuk, hogy a forma-
lin veszélyes, és mindannyian félünk attól,  hogy
ránk talál fröccsenni - magyarázom, és közben felis-
merem, milyen hatást kelthet a történetem egy vád-
esküdtszék tagjaiban. Mesterkélt. Hihetetlen. A kép-
telenségig bizarr.
  - Magának ment már a szemébe? - kérdezi Ber-
ger. - Saját magát lefröccsentette már formalinnal?
  - Hál' istennek nem.
  - Tehát beledöntötte az arcába. És azután?
  - Kirohantam a házból. Menet közben felkaptam
a Glock pisztolyomat az ebédloasztalról,  ahol ko-
rábban hagytam. Kimegyek a házból, elvágódom
a jeges lépcson, és eltöröm a karomat. - Fölemelem
a gipszkötést.
  - És mit csinál Chandonne?
  - Kijött utánam.
  - Azonnal?
  - Úgy tunik, igen.
  Berger körbekerül a kanapé háta mögé, és megáll
a francia tölgypadlónak azon a részén, ahol a for-
malin felmarta a lakkot. Követi a világosabb része-
ket a keményfa padlón. A jelek szerint a  formalin
majdnem a konyha bejáratáig elfröccsent. Ez ben-
nem is  csak most tudatosul.  Egyedül Chandonne
sikoltozására emlékszem, ahogy a fájdalomtól böm-
bölve kapkodott a szeméhez. Berger  az ajtóból
bámul be a konyhámba. Odamegyek hozzá, kíván-
csian, hogy vajon mi keltette fel érdeklodését.
  - Muszáj elkalandoznom a tárgytól, de nem hi-
szem, hogy életemben láttam volna még egy kony-
hát, ami ezzel felér - jegyzi meg Berger.
  A konyha a házam szíve. Sárgaréz lábasok és faze-
kak ragyognak aranyként körben a polcokon, a he-
lyiség közepén egy hatalmas Thirode tuzhely, mely
két grillsütot, forró vizes fürdot, lávakövet, két elekt-
romos fozolapot, gázrózsákat és  nyílt lángú sütot
foglal magában, plusz egy extra nagyméretu gázró-
zsát a hatalmas kondér levesekhez, melyeket imá-
dok készíteni. Az összes konyhai felszerelés rozsda-
mentes  acélból van, beleértve a Sub-Zero márkájú
hutoszekrényt  és fagyasztót is. A falakat fuszerpol-
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cok szegélyezik, a húsvágó deszka akkora, mint egy
kétszemélyes ágy. A tölgyfa padló csupasz, az egyik
sarokban függoleges kialakítású  borhuto van, a
James folyó sziklás kanyarulatának távoli látképét
kínáló ablaknál pedig egy kisebb asztal.
  - Nagyon komoly - dörmögi Berger, miközben
körbejár a konyhában,  amely, ezt muszáj bevalla-
nom, engem is büszkeséggel tölt el. - Olyasvalakié,
aki dolgozni jön be ide, de az élet finomabb dolgai-
nak a szerelmese. Azt hallottam, hogy maga kituno
szakács.
  - Imádok fozni - válaszolom. - Minden másról
eltereli a gondolataimat.
  - Honnan van ennyi pénze? - kérdezi Berger vak-
meroen.
  - Ügyesen gazdálkodom vele - felelem huvösen.
Soha nem voltam hajlandó  pénzrol diskurálni. -
Évek óta szerencsém van a befektetéseimmel, na-
gyon nagy szerencsém.
  - Maga ügyes üzletasszony - mondja Berger.
  - Igyekszem az lenni. Plusz amikor Benton meg-
halt, rám hagyta a Hilton Head-i lakását. - Elhall-
gatok. - Eladtam, képtelen lettem volna ott marad-
ni. - Megint elhallgatok. - Hatszáz-valahányezret
kaptam érte.
  - Értem. És az mi? - Az olasz szendvicskészítore
mutat.
  Elmagyarázom.
  - Nos,  amikor ennek  az egésznek vége, foznie
kell nekem egyszer valamit - mondja Berger túlzott
önbizalommal. - És a pletyka szerint maga olasz
ételeket foz. Az a specialitása.
  - Igen. Többnyire olasz ételeket. - A pletykának
itt nincs szerepe. Berger többet tud rólam, mint én
saját magamról. - Gondolja, hogy esetleg Chan-
donne bejött ide, és megpróbálta lemosni az arcát a
mosogatónál? - kérdezi azután.
  - Fogalmam sincs. Én csak  annyit mondhatok
magának, hogy kiszaladtam és elvágódtam, és ami-
kor felnéztem, o éppen kitántorgott utánam az aj-
tón. Továbbra is sikoltozva lejött a lépcson, a földre
roskadt, és havat dörgölt az arcába.
  - Próbálta kimosni a szemébol a formalint. Elég-
gé olajos anyag, nem igaz? Nehéz kimosni?
  - Nem lehet könnyu - felelem. - Boséges meny-
nyiségu meleg vízre lett volna hozzá szüksége.
  - És maga nem ajánlotta fel neki? Kísérletet sem
tett arra, hogy segítsen Chandonne-nak?
  Bergerre nézek. - Ugyan már - mondom. - Maga
mi az isten csodáját csinált volna?  - Felcsap ben-
nem a düh. - Játsszam el a doktor nénit, miután az
a szarházi megpróbálta szétverni a fejemet?
  - Meg fogják kérdezni - feleli Berger szenvtele-
nül. - De nem. Én sem segítettem volna neki, de ez
maradjon köztünk. Tehát Chandonne ott van a ma-
ga udvarán.
  - Kihagytam,  hogy rácsaptam a pánikgombra,
amikor kirohantam a házból - jut eszembe.
  - Felkapta a formalint. Felkapta a pisztolyát. Rá-
csapott  a pánikgombra. Ez fene jó lélekjelenlétre
vall, nem igaz? - jegyzi  meg. - Mindegy, maga és
Chandonne kint vannak a maga udvarán.  Beállít
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Lucy, és magának úgy kell lebeszélnie, nehogy köz-
vetlen közelrol golyót eresszen Chandonne fejébe.
Befut az ADTI és a többi rendvédelmis. Történet
vége.
  - Bárcsak ezzel vége  is volna a történetnek -
mondom.
  - A fejtokalapács  - tér vissza Berger megint eh-
hez.  - Szóval úgy jött rá, hogy mi volt a fegyver,
hogy elment egy barkácsáruházba, és addig nézelo-
dött, míg talált valamit, ami olyan nyomokat hagy-
hat, mint amilyeneket Bray testén találtak?
  - Több támpontom volt, mint gondolná - fele-
lem. - Tudtam, hogy Brayt olyasvalamivel ütlegel-
ték, aminek két  különbözo felülete van. Az egyik
meglehetosen hegyes, a másik inkább szögletes.
A koponya anyaghiányos területei világosan mutat-
ták, milyen alakú tárggyal ütlegelték, ráadásul  ott
volt a lenyomat az ágybetéten, amirol tudtam, hogy
akkor keletkezett, amikor Chandonne valami vére-
set tett az ágyra. Ami leginkább a fegyver lehetett.
Egy kalapács vagy egy jégcsákányszeru fegyverféle-
ség, de nem a hétköznapi fajtából. Körbenéztem.
Kérdezosködtem.
  - És azután, amikor Chandonne eljött a maga
házához, nála volt a fejtokalapács a kabátja alatt, és
megpróbálta használni is maga ellen. - Berger ezt
szenvtelenül, tárgyilagosan mondja.
  - Igen.
  - Vagyis két fejtokalapács volt a házában. Az egyi-
ket maga vette a barkácsáruházban, már Bray meg-
gyilkolása után. És egy másik, amit Chandonne ho-
zott magával.
  - Igen. - Meghökkent, amire céloz. - Jóságos ég
- motyogom. - Igaz. A  kalapácsot azután vettem,
hogy  Brayt  meggyilkolták, nem  elotte. - Annyira
összezavart mindaz, ami történt, a napok, az egész.
- Mire is gondolok? A dátum a blokkon... - Elhal
a hangom. Emlékszem,  hogy készpénzzel fizettem
a barkácsáruházban. Öt dollárt, valami ilyesmit.
A blokk nincs meg, ebben viszonylag biztos vagyok,
és érzem, hogy arcomból kiszáll a vér. Berger mind-
végig tudta, amit én elfelejtettem: hogy nem Bray
agyonveretése elott vettem a kalapácsot, hanem egy
nappal utána.  De nem tudom bizonyítani. Hacsak
az eladó, aki kiszolgált a barkácsáruházban, elo nem
tudja keríteni a blokk másolatát a pénztárgépbol, és
meg nem esküszik rá, hogy én vettem meg azt a fej-
tokalapácsot. Különben  nincs bizonyíték.
  - És most az egyik eltunt. Az a fejtokalapács,
amit maga vett, eltunt - mondja Bray, miközben ve-
lem forog a világ. A rendorség nem avatott be abba,
hogy mit találtak, mondom neki.
  - De itt volt, amikor átkutatták a házát. Vagy nem
volt itthon? - kérdezi.
  - Megmutattam nekik mindent, amit látni akar-
tak. Válaszoltam a kérdéseikre. Szombaton kora es-
te mentem el, de nem mondhatom, hogy mindent
láttam, amit csináltak vagy elvittek, de nem is vé-
geztek, amikor én elmentem. Igazság szerint azt
sem tudom, meddig vagy hányszor voltak a házam-
ban. - Elfog a düh, miközben ezt magyarázom, és
Berger megérzi. - Jézusom, nem is volt fejtokalapá-
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csom, amikor Brayt meggyilkolták. Azért voltam
összezavarodva, mert aznap vettem, amikor a holt-
testét megtalálták, nem pedig amikor meghalt. Elo-
zo este gyilkolták meg, a holttestre másnap akadtak
rá. - Most már csapongok.
  - Pontosan mire is használják a fejtokalapácsot? -
kérdezi  Berger azután.  -  Mellesleg  utálok  ilyet
mondani magának, Kay, de függetlenül attól, hogy
maga mit mond, hogy mikor vette a fejtokalapácsot,
még mindig fennáll az az aprócska probléma, hogy
azon az egyen, az egyetlenen, amit a maga házában
találtak, történetesen rajta van Bray vére.
  - Komuvesmunkákhoz használják. A környéken
sokat dolgoznak palával. És kovel.
  - Tehát valószínuleg a tetofedok használják? És a
teória szerint Chandonne abban a házban talált egy
fejtokalapácsot, ahová betört. A felújítás  alatt lévo
házban, ahol meghúzta magát? - Berger nem ismer
kegyelmet.
  - Azt hiszem, így szól a teória - felelem.
  - A maga háza kobol készült, és palateteje van -
mondja  Berger. -  Alaposan a körmükre nézett a
munkásoknak, amikor építették? Mert olyannak tu-
nik, mint aki igen. Maximalista.
  - Ostobaság volna nem odafigyelni, ha építkezik
az ember.
  - Csak azon tunodöm,  nem  láthatott-e esetleg
fejtokalapácsot, amikor a házát építették? Esetleg az
építési területen vagy egy munkás  szerszámtartó
övébe tuzve?
  - Emlékezetem szerint nem. De nem esküdnék
meg rá.
  - És soha nem is volt a tulajdonában ilyesmi azt
megelozoen, hogy december tizenhetedikén  este
beszerzett egyet a Pleasants Barkácsáruházban -
pontosan két héttel ezelott és majdnem huszonnégy
órával azután, hogy Brayt meggyilkolták?
  - Az elott az este elott nem. Nem, azelott soha
nem volt a tulajdonomban ilyesmi, tudomásom sze-
rint nem - közlöm vele.
  - Hány óra volt, amikor megvette a fejtokalapá-
csot? - kérdezi Berger, miközben hallom, hogy Ma-
rino teherautója dohogva beparkol a házam elé.
  - Úgy hét körül. Nem tudom pontosan. Esetleg
hat-harminc és hét között, akkor pénteken, decem-
ber tizenhetedikén este - felelem. Már nem gondol-
kodom tisztán. Berger kezd bedarálni, és el sem tu-
dom  képzelni,  hogyan állhatna meg elotte sokáig
bármilyen hazugság. Azt nehéz eldönteni, hogy mi
a hazugság és mi nem, és nem vagyok meggyozodve
arról, hogy Berger hisz nekem.
  - És a barkácsáruházból egyenesen  hazajött? -
folytatja Berger. - Mondja el, mit csinált az este to-
vábbi részében.
  Megszólal a kaputelefon. Az Aiphone-ra pillantok
a nappali falán, és Marino arca tunik fel a képer-
nyon. Berger feltette a kérdést. Kipróbálta a titkos
receptet, aminek segítségével, ebben biztos vagyok,
Righter tönkre fogja vágni az életemet. Az alibimre
kíváncsi. Tudni akarja, hol voltam pontosan abban
az idoben, amikor  Brayt meggyilkolták december
tizenhatodikán, csütörtök este. - Aznap délelott jöt-
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tem haza Párizsból - felelem. - A dolgaimat intéz-
tem, este hat körül keveredtem haza. Késobb, úgy
tíz körül, kiautóztam az egyetemi klinikára, hogy
megnézzem Lucy volt barátnojét, Jót, aki az unoka-
húgommal együtt lövöldözésbe keveredett Miami-
ban. Arra gondoltam, hogy talán segíthetek nekik,
mert a szülei beavatkoztak a  dolgukba. - Megint
megszólal a kaputelefon. - És tudni akartam, hol
van  Lucy, és Jótól megtudtam, hogy Lucy egy
GreenwichVillage-i bárban van. -Az ajtó felé indu-
lok.  Berger nagy szemeket mereszt rám. -  New
Yorkban. Lucy New Yorkban  volt. Hazajöttem, és
felhívtam. Részeg volt. - Marino újfent csönget, az-
tán dörömbölni kezd az ajtón. - Vagyis hogy a kér-
désére válaszoljak, Ms.  Berger, nincs  alibim,  hogy
hol voltam csütörtökön  este hat és, mondjuk, fél ti-
zenegy között, mert vagy itthon voltam, vagy a ko-
csimban - egyedül, teljesen egyedül. Senki nem lá-
tott.  Senkivel nem beszéltem. Nincs senki, aki tanú-
síthatná,  hogy hét-harminc és fél tizenegy között
nem  Diane Bray házában  voltam, és nem vertem
agyon egy rohadt fejtokalapáccsal.
  Kinyitom az ajtót. Érzem Berger perzselo tekinte-
tét a hátamban. Marino olyan képet vág, mint aki
mindjárt darabjaira hullik szét. Nem tudom megál-
lapítani, hogy dühös-e  vagy halálosan fél. Lehet,
hogy ez is, az is. - Mi a  rosseb? - kérdezi, tekintete
elobb rám, aztán Bergerre libben. - Mi a bánat fo-
lyik itt?
  - Elnézést, hogy megvárakoztattam a hidegben -
mondom Marinónak. -  Kérem, jöjjön be.

29.

Marino azért jött  ilyen sokára, mert elobb még
beugrott a bunjelszobába a kapitányságon. Megkér-
tem, hogy hozza el a rozsdamentes acélkulcsot, amit
Mitch Barbosa futónadrágjának zsebében találtam.
Marino közli Bergerrel és velem, hogy jó ideig elva-
cakolt a drótháló mögötti kis helyiségben, ahol a
Spacesaver polcok zsúfolásig vannak vonalkódos ta-
sakokkal, egyik-másikának tartalmát éppen  az én
házamból vitte el a rendorség múlt szombaton.
  Már voltam a bunjelszobában. El tudom képzelni.
Mobiltelefonok csörögnek azokban a tasakokban.
Személyhívók csipognak, ahogy mit sem sejto em-
berek próbálják felhívni ismeroseiket, akik vagy rács
mögött vannak, vagy halottak. Kulcsra zárható hu-
toszekrények is vannak a helyiségben, ahol a bizo-
nyítékgyujto készleteket tárolják, más, esetlegesen
romlandó tárgyi bizonyítékokkal együtt - mint pél-
dául a nyers csirkemellet, amit a fejtokalapáccsal ki-
klopfoltam.
  - Miért is ütlegelt nyers csirkemellet a fejtokala-
páccsal? - Berger további tisztázást vár amúgy is
rendhagyó történetem ezen részét illetoen.
  - Hogy lássam, megegyeznek-e a sérülések  a Bray
holttestén lévokkel - felelem.
  - Hát, az a csirkehús még mindig ott van a bun-
jeles frigóban - szólal meg Marino. - Meg kell
mondanom, elég rendesen szarrá verte.
  - írja le részletesen, pontosan mit csinált  a csir-
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kemellel - ösztökél Berger, mintha a tanúk emelvé-
nyén állnék.
      Szembefordulok vele és Marinóval a bejárati köz-
    lekedofolyosómon, és elmagyarázom, hogyan ver-
    tem össze nyers csirkemelleket egy vágódeszkán a
    fejtokalapács minden egyes oldalával és élével, hogy
    a  sérüléseket tanulmányozhassam. Méreteiket  és
    mintázatukat tekintve a tompa élu végtol és a he-
    gyes végtol származó sebek megegyeztek a Bray
    holttestén találtakkal, különös tekintettel a Bray ko-
   ponyáján, illetve a porcszövetes részeken lévo anyag-
   hiányos területekre, melyek kiválóan megorzik a be-
   léjük hatoló tárgy alakját, illetve a szerszámnyomot.
   Azután kiterítettem egy fehér párnahuzatot, magya-
   rázom. A fejtokalapács gyurus nyelét barbacue-szósz-
   ban meghengergettem. Milyen fajtájú barbecue-
   szószban, tudakolja Berger, természetesen.
    Úgy emlékszem, Smokey Pig-féle barbecue-szósz
  volt az, amit elobb vér állagúra hígítottam, azután a
  szósszal bevont kalapácsnyelet a huzat anyagához
  nyomtam, hogy lássam, milyen nyomot hagy. Ugyan-
  azt  a  csíkos mintát kaptam, mint  ami Bray ágy-
  betétjén maradt, vérbol. A párnahuzatot a barbecue-
  szószos lenyomatokkal  leadták  a  DNS-laborban,
  mondja Marino. Micsoda idopocsékolás, jegyzem
  meg. Paradicsomtesztet egyelore nem végzünk. Nem
  viccelodni próbálok, mindenesetre eléggé csalódott
  vagyok ahhoz, hogy kiszökjön a számon egy-két gú-
 nyos megjegyzés. Az egyedüli eredmény, amit a la-
 bor a párnahuzatból DNS-ügyben kap majd, ígé-
 rem, hogy nem emberé. Marino a padlót rója.
  Nekem kampec,  mondja, mert a  fejtokalapács,
 amit vettem, és amivel ezeket a próbákat végeztem,
 eltunt. Képtelen volt elokeríteni. Mindenhol keres-
 te.  A  számítógépes bunjellistán sem szerepel. Egy-
 értelmu, hogy soha nem is adták le a bunjelszobá-
ban, bunügyi helyszínelo technikusok sem gyujtöt-
ték be, és nem is adták tovább a laboroknak. Eltunt.
   Szorén-szálán. Nekem pedig nincs meg a blokkom.
   Mostanra ebben biztos vagyok.
    - Mondtam magának a kocsitelefonon, hogy meg-
   vettem - emlékeztetem Marinót.
    - Ja - mondja o. Emlékszik rá, hogy felhívtam az
   autómból, miután eljöttem a barkácsáruházból, va-
   lamikor fél hét  és hét között. Azt mondtam neki,
  hogy  úgy  hiszem,  fejtokalapácsot  használhattak
  Bray  ellen. Közöltem, hogy vettem  egyet.  Csak-
  hogy,  mutat rá  Marino, ez nem jelenti azt, hogy
  nem vehettem egy ilyen szerszámot Bray meggyil-
  kolása után, hogy alibit fabrikáljak magamnak. -
  Tudja, hogy úgy nézzen ki, mintha a buncselekmény
  utánig nem is lett volna magának ilyen, sot  azt se
  tudná, hogy Brayt mivel gyilkolták meg.
   - Kinek az  oldalán áll maga, a hétszentségit? -
  mondom neki. - Elhiszi ezt a Righter-féle baromsá-
  got? Jézusom. Az eszem megáll.
   - Szó sincs itt oldalakról, doki - mondja Marino
  komoran, Berger meg figyel.
   Megint ott tartunk, hogy csak egy kalapács van: a
 Bray vérével összekent, amit  a házamban találtak
 meg. Pontosabban a nappalimban a perzsaszonye-
 gen, egészen pontosan ötvenegy és fél centiméterrel
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 jobbra  a jarrahfa kisasztaltól.  Chandonne kalapá-
 csa, nem az én kalapácsom, hajtogatom, miközben
 olcsó barna papírzacskók jelennek meg  lelki sze-
 meim elott, leltári számmal és vonalkóddal ellátva,
 melyek Scarpettát, engem jelképeznek,  drótháló
 mögött a Spacesaver polcokon.
  Kótyagosnak  érzem magam, a falnak támaszko-
 dom bejárati közlekedofolyosómon. Mintha a tes-
 tenkivüliség élményében volna részem, és néznék le
 magamra, miután valami szörnyu és végleges tör-
 tént. Halott vagyok, mint azok az emberek, akiknek
barna papírzacskói a bunjelszobában  kötnek ki.
Nem vagyok halott, de talán vádlottnak lenni még
rosszabb. Felvetni is utálom végromlásom követke-
zo stádiumát. Ez már tényleg a hab a tortán. - Mari-
no - mondom -, próbálja a kulcsot az ajtómba.
  Marino  a homlokát  ráncolva tétovázik. Azután
elohúzza vedlo  gyapjúbélésu vén borkabátja belso
zsebébol az átlátszó muanyag bunjeles tasakot. Hi-
deg szél nyomakszik a házba, ahogy kinyitja a bejá-
rati ajtót, és becsúsztatja - könnyedén becsúsztatja
- az acélkulcsot a zárba, és átkattintja a zárat.
  - A  szám, ami rá van írva - mondom halkan
Marinónak és Bergernek. - Ketto-harminchárom.
A riasztóm kódja.
  - Micsoda? - Berger most az egyszer  alig talál
szavakat.
  Hármasban bemegyünk a nappalimba. Én ezúttal
a hideg kandalló elé  kuporodom, mint valami Ha-
mupipoke. Berger  és Marino  óvakodnak leülni a
tönkretett kanapéra, de azért a közelemben helyez-
kednek el, és tekintetüket rám függesztve várják,
hogy bármilyen lehetséges magyarázattal szolgáljak.
Abból meg egy van csak, és azt hiszem, az is megle-
hetosen kézenfekvo. - Szombat óta ki-be jár a rend-
orség meg a jó isten tudja, ki még a házamba - kez-
dek bele. - A konyhában van egy fiók. Abban meg
kulcsok mindenhez. A házamhoz, a kocsimhoz, az
irodámhoz, iratszekrényekhez,  ami  csak van. Úgy-
hogy még csak azt se mondhatom, hogy valaki nem
fért hozzá könnyuszerrel a házam tartalék kulcsá-
hoz, maguknál meg megvolt a riasztó kódja, igaz? -
Marinóra nézek. - Úgy értem, nyilván nem hagyták
itt kikapcsolt riasztóval a házat, miután távoztak. És
a riasztó akkor is be volt kapcsolva, amikor nemrég
bejöttünk.
  -  Szükségünk lesz  egy listára mindazokról, akik
bent jártak a házban - dönti el Berger komoran.
  -  Én elmondhatom magának azokat, akikrol tu-
dok - feleli Marino. - De nem voltam itt mindig,
amikor valaki más itt volt. Úgyhogy nem mondha-
tom, hogy mindenkirol tudom, hogy kicsoda.
  Felsóhajtok, és a kandallónak támasztom a hátam.
Elkezdem megnevezni a rendoröket, akiket a saját
szememmel láttam, beleértve Jay Talleyt. Beleértve
Marinót. - És Righter is volt itt - teszem hozzá.
  - Ahogyan én is - feleli Berger. - De én nem kulcs-
csal jöttem be. Fogalmam sem volt, hogy mi a kódja
a riasztójának.
  - Ki engedte be? - kérdezem.
  Válaszként  Marinóra  néz. Zavar,  hogy Marino
egy szóval sem említette, hogy o vitte körbe Bergert
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a házamban. Irracionális érzés, hogy megbántva ér-
zem magam. Végül is ki lett volna jobb, mint Mari-
no? Kiben bízom meg jobban Marinónál? Marino
láthatóan izgalomba jön. Felkel és  átmasírozik  a
konyhába. Hallom, ahogy kihúzza a fiókot, ahol  a
kulcsokat tartom, azután kinyitja a hutot.
  - Nos, én ott voltam magával, amikor megtalálta
azt a kulcsot Mitch Barbosa zsebében - kezd bele
Berger a hangosan gondolkodásba. - Maga nem te-
hette oda, nem kreálhatott bunjelet. -  Fokozatosan
szálazza szét a  problémát. - Mert maga nem volt
kint a helyszínen. És csak tanúk jelenlétében nyúlt a
holttesthez. Úgy értem, Marino és én ott voltunk,
amikor kicipzárazta a hullazsákot. -  Csalódottan
fújtat. - És Marino?
  -  O végképp nem - szakítom félbe enervált kéz-
mozdulattal. - Kizárt dolog. Természetesen módjá-
ban állt volna, de  ki van zárva. És a helyszínrol
adott beszámolója szerint nem is látta Barbosa holt-
testét. Már betették a mentoautóba,  mire kiért  a
Mosby Courtra.
  -  Szóval vagy a helyszínelést biztosító zsaruk egyi-
ke csinálta...
  -  Vagy ami még valószínubb - fejezem be helyet-
te a  gondolatot -, a kulcsot akkor tették Barbosa
zsebébe, amikor meggyilkolták. A tetthelyen. Nem
pedig ahol kihajították.
  Besétál Marino, egy üveg Spaten sört kortyolgat,
amit Lucy vehetett. Nem emlékszem, hogy én vet-
tem volna. Már semmi se tunik a sajátomnak a há-
zamban, és eszembe jut Anna története. Kezdem
megérteni, hogyan érezhetett, amikor a nácik elfog-
lalták családja otthonát. Hirtelen felismerem, hogy
az ember túlhajszolható  a dühön, a  könnyeken, a
tiltakozáson, de még a gyászon is. Végül egyszeruen
elsüllyed a belenyugvás sötét mocsarában. Az van,
ami. Ami pedig volt, elmúlt. - Képtelen vagyok to-
vább itt élni - közlöm Bergerrel és Marinóval.
  - Ezt jól kisütötte - reccsen rám válaszul Marino
azon az agresszív, dühös  hangon, ami újabban úgy
összeforrt vele, mint a tulajdon bore.
  - Nézze - mondom neki -, elég volt a ledorongo-
lásaiból, Marino. Mindannyian dühösek, csalódot-
tak és kimerültek vagyunk. Nem értem, mi történik,
de az világos, hogy valaki a köreinkbol érintett en-
nek a két utóbbi áldozatnak, a két megkínzott férfi-
nak  a meggyilkolásában, és gyanítom,  hogy aki a
kulcsomat Barbosa zsebébe tette, vagy bele akar ke-
verni engem is a buntényekbe, vagy ami még való-
színubb, figyelmeztetésnek szánta.
  - Szerintem figyelmeztetés - mondja Marino.
  Ugyan hol van Rocky mostanság?, bukik ki majd-
nem a számon.
  - A kedves fia, Rocky - mondja Berger helyet-
tem.
  Marino kortyol a sörbol, megtörli száját a kézfejé-
vel. Nem válaszol. Berger az órájára néz, aztán fel-
pillant ránk. - Hát - mondja -, akkor talán boldog
karácsonyt.

       30.
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Anna háza sötét és mozdulatlan, amikor hajnali há-
romkor hazakeveredem. Anna figyelmesen égve ha-
gyott egy lámpát a folyosón és egy másikat a kony-
hában egy kristálypohár és a palack Glenmorangie
közelében, ha esetleg altatóra volna szükségem. Te-
kintettel a kései órára, nem élek vele. Egyik felem
azt kívánja, bárcsak Anna ébren volna még. Legszí-
vesebben tennék-vennék egy darabig, hátha bebók-
lászik, és leül velem a konyhában. Különös függo-
ség alakult ki bennem a beszélgetéseinket illetoen,
még ha most azt kellene is kívánnom, hogy bárcsak
soha ne került volna rájuk sor. Átmegyek a vendé-
geknek fenntartott szárnyba, és az érzelemátvitelrol
kezdek gondolkodni, és eszembe jut, hogy nem ezt
élem-e át Annával kapcsolatban. Vagy esetleg csak
azért érzem magam magányosnak és komornak,
mert karácsony van, én pedig holtfáradtan és mégis
teljesen éberen virrasztok valaki más házában, mi-
után egész nap eroszakos haláleseteket vizsgáltam ki,
köztük azt, melynek elkövetésével engem vádolnak.
  Anna egy levelet hagyott az ágyamon. Felveszem
az elegáns krémszínu borítékot, és a súlyából, illetve
vastagságából megállapítom, hogy akármit írt is, jó
hosszú. A ruháimat kupacban a fürdoszoba padló-
ján hagyom, és elképzelem a sok rútságot, ami nyil-
ván a textíliájukhoz tapadt, amilyen helyeken az el-
múlt húsz órában megfordultam, és amit csináltam.
Arra, hogy a ruhák a motelszobai tuz piszokszagát
is magukkal hordozzák, csak akkor jövök rá, amikor
kilépek a zuhany alól. A ruhákat egy törülközobe te-
 kerem, hogy ne kelljen velük foglalkoznom, míg el
 nem viszem  az egészet a vegytisztítóba. Belebújok
 Anna egyik vastag köntösébe, és idegesen újra kéz-
 be veszem a  levelet. Kinyitom a borítékot, és szét-
 hajtom a hat, fejléces, vízjegyes, merev papírlapot.
 Olvasás közben türtoztetnem kell magam, hogy ne
 kapkodjak. Anna  céltudatos,  és  azt akarja, hogy
 minden egyes szó  eljusson a tudatomig, mert nem
 szokása fecsérelni a szavakat.

  Drága Kay!
  Háborús gyermekként megtanultam, hogy az igaz-
 ság nem mindig esik egybe azzal, ami helyes vagy jó
 vagy éppen legjobb. Ha az SS megjelent az ajtódnál,
 és megkérdezték, vannak-e zsidók odabent, az em-
 ber nem mondta meg az igazat, ha zsidókat rejtege-
 tett. Amikor a Totenkopf SS tagjai megszállták csa-
 ládom ausztriai otthonát, nem mondhattam el az
 igazat, hogy mennyire gyulölöm oket. Amikor Maut-
 hausen SS-parancsnoka annyi éjszakán át bebújt az
 ágyamba, és  aztán megkérdezte, jólesett-e, amiket
 muvelt velem, nem mondtam meg az igazat.
  Gonosz vicceket  mesélt nekem, és a fülembe  szi-
 szegve utánozta a hangot, ahogy a zsidókat elgázo-
 sítják, és nevetett azon, hogy félek. Idonként holtré-
 szegen tért vissza a táborból, és egyszer azzal kérke-
 dett, hogy az SS hajtóvadászata során megölt egy ti-
 zenkét éves falusi fiút  a  közeli Langensteinben.
 Késobb megtudtam, hogy valójában a Leitstelle - a
 linzi Staatpolizei fonöke - lotte le a fiút, de akkor el-
 hittem, amit hallottam, és leírhatatlan félelmet érez-
 tem. Én is civil voltam és gyerek. Senki nem volt
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 biztonságban. (1945-ben  ugyanez  a parancsnok
meghalt Gusenben, és a holttestét napokon át köz-
 szemlére  tették. Megnéztem, és kiköptem. Ez volt
az igazság az érzéseimet illetoen - de korábban nem
mondhattam  el!)
  Vagyis az igazság viszonylagos. Arról szól, hogy
mikor minek van itt az ideje. Arról szól, hogy mikor
mi a biztonságos. Az igazság a kivételezettek luxusa,
az olyan embereké, akiknek boséggel van mit en-
niük, és nem kényszerülnek rejtozködni, csak mert
zsidók. Az igazság rombolhat is, ennélfogva nem
mindig okos vagy akár egészséges  ragaszkodni az
igazsághoz. Különös  dolog egy pszichiátertol ilyet
hallani, igaz? Ezt a leckét okkal kapod tolem, Kay.
Miután elolvastad a levelemet, meg kell semmisíte-
ned, és azt is le kell tagadnod, hogy valaha létezett.
Jól ismerlek. Egy ilyen kis titkolózás kemény dolog
lesz számodra. Ha megkérdeznek, semmit nem sza-
bad mondanod arról, amit most leírok neked.
  Romba dolne az itteni életem, ha kiderülne, hogy
a családom ennivalót és szállást adott az SS-ka-
tonáknak, még ha nem önszántunkból tettük is.
A túlélésért volt az egész. Ráadásul úgy gondolom,
komoly hátrányokat szenvednél, ha az emberek
megtudnák, hogy a legjobb barátnod egy náciszim-
patizáns, mert biztos vagyok benne,  hogy így ne-
veznének. Szörnyuséges dolog,  ha ezt rásütik az
emberre, különösen amikor valaki úgy gyulöli oket,
mint én. Zsidó vagyok. Apám elorelátó ember volt,
és pontosan tudta, mire készül Hitler. A harmincas
évek végén apám arra használta  a vagyonát, illetve
bankárokhoz és politikusokhoz fuzodo kapcsolatait,
hogy teljesen új személyazonosságot teremtsen szá-
munkra. A nevünket Zennerre változtatta, és Len-
gyelországból  Ausztriába  költöztetett bennünket,
amikor még gyerekfejjel alig fogtam fel valamit az
egészbol.
  Mondhatni tehát, hogy hazugságban élek, mióta
az eszemet tudom. Ez talán segít megértened, miért
nem akarom,  hogy tanúként meghallgassanak egy
jogi eljárás keretében, és miért fogom elkerülni  a
dolgot, ha csak tehetem. Úgyhogy, Kay, valójában
 nem azért írtam ezt a hosszú levelet, hogy elmesél-
 jem neked az életemet. Végül Bentonról akarok be-
 szélni neked.
  Egészen biztosra veszem, hogy nem tudod, egy
 ideig Benton a páciensem volt. Úgy három évvel
 ezelott megjelent a rendelomben. Depressziós volt,
 és számos problémával  küzdött a munkájával kap-
 csolatban, melyekrol senkinek nem beszélhetett,
 még neked sem. Elmondta, hogy FBI-os pályafutá-
 sa során hajmeresztonél hajmeresztobb szörnyusé-
 geknek volt tanúja, és bár kisértették, és sok tekin-
 tetben szenvedett tole,  hogy akkora dózist kapott
 abból, amit o „gonoszság"-nak nevezett, soha nem
 félt úgy istenigazából. A rosszfiúk többsége ot nem
 találta érdekesnek, mondta.  Személy szerint neki
 nem akartak rosszat, sot még élvezték is a rájuk irá-
 nyuló figyelmet, amikor kihallgatta  oket a börtön-
 ben. Abban a jó néhány  ügyben sem fenyegette köz-
 vetlen veszély, melyeket  az o segítségével oldott meg
 a rendorség. A sorozatgyilkosok és a sorozatosan
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 nemi eroszakot elkövetok nem találták ot érdekes-
 nek.
  De aztán különös dolgok kezdtek történni vele,
 néhány hónappal azelott, hogy eljött hozzám. Bár-
 csak jobban vissza tudnék emlékezni, Kay, minden-
 esetre furcsa  események voltak. Telefonhívások.
 Megszakított hívások, melyeket nem lehetett lenyo-
 mozni, mert muholdon át érkeztek (gondolom, mo-
 biltelefont értett rajta). Rosszindulatú leveleket ka-
 pott,  veled kapcsolatos szörnyuséges célzásokkal
 megspékelve. Fenyegetések voltak a levelekben ve-
 led kapcsolatban, megint csak lenyomozhatatlanul.
 Benton számára egyértelmu volt, hogy akárki írta is
 ezeket a  leveleket, tudott valamit  személyesen
 mindkettotökrol.
  Persze erosen gyanakodott Carrie Grethenre. Egy-
re azt mondogatta: „Az a no még hallatni fog magá-
ról." De akkoriban még nem értette, hogyan telefo-
nálgathatna és küldözhetne leveleket Grethen, mi-
velhogy rács mögött volt New Yorkban, a Kirbyben.
  A Bentonnal folytatott hathavi beszélgetéssoroza-
tomat azzal összegezhetem, hogy az a nagyon eros
eloérzete támadt, hogy hamarosan meg fog halni.
Depresszió, szorongás, paranoid képzetek gyötör-
ték, és problémái támadtak az alkohollal. Elmond-
ta, hogy elotted titokban tartotta nagy alkoholizálá-
si rohamait, és hogy a gondjait a veled való kapcso-
lata is megsínylette. Miközben veled beszélgettem,
Kay, megértettem, hogy Benton otthoni viselkedése
bizony megváltozott. Most már talán részben érted
is az okait.
  Egy enyhe antidepresszánsra akartam állítani Ben-
tont, de nem hagyta. Egyfolytában az aggasztotta,
hogy mi lesz majd veled és Lucyval, ha vele történik
valami. Nyíltan zokogott emiatt a rendelomben. Én
javasoltam  neki a levél megírását, amit néhány hete
Lord szenátor kézbesített ki neked. Azt mondtam
Bentonnak: „Képzelje azt, hogy meghalt, és van egy
utolsó lehetosége, hogy mondjon valamit Kaynek."
Hát megtette. A szavak, amiket a levélben olvastál,
az o síron túli üzenete.
  Találkozásaink során ismételten felvetettem neki,
hogy esetleg többet is tud arról, hogy ki zaklatja, és
valószínuleg  a  tagadás  akadályozza meg  abban,
hogy szembesüljön az igazsággal. Tétovázott. Az volt
az érzésem,  olyan információ van a birtokában,
amit nem tud, vagy nem akar elmondani. Most kez-
dem azt  hinni, hogy esetleg tudom. Arra  a követ-
keztetésre jutottam, hogy ami évekkel ezelott Ben-
tonnal kezdett el történni, és ami most veled törté-
nik, mind kapcsolatban van Marino maffiózó fiával.
Rocky igen befolyásos bunözok között forog, és gyu-
löli az apját. Nyilván azokat is gyulöli, akik fontosak
az apja számára. Véletlen  egybeesés volna, hogy
    Benton fenyegeto leveleket kapott, és meggyilkol-
    ták, és azután megjelenik Richmondban ez a ször-
    nyuséges gyilkos, Chandonne, most pedig Marino
    szörnyuséges fia lett Chandonne védoügyvédje?
   Nem egy szörnyuséges végkifejlet felé tekereg-e ez a
   gyötrelmes út, melynek lényege:  levadászni min-
   denkit, aki csak jó Marino életében?
    A rendelomben Benton gyakran utalt  egy bizo-
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   nyos FAf-dossziéra. Ebben tartotta  az összes furcsa,
   fenyegeto levelet,  illetve  az egyéb  kommunikációs
   csatornákon  érkezett üzenetekrol és  incidensekrol
   készített feljegyzéseit. Hónapokig  abban  a hitben
   voltam, hogy VM valami rendorségi kód. Egyik nap
   azonban szóba hoztam ezt a  dossziét, és megkér-
   deztem, minek a rövidítése a VM, és o azt mondta,
  a Végso Mentsvár-é. Megkérdeztem, hogy mi az, er-
  re elfutotta a szemét a könny. Szó szerint ezt mond-
  ta nekem: „Az utolsó lehetoségem, Anna. Végül ott
  fogok kikötni."
    El nem tudod képzelni, mit éreztem, amikor Lucy
  megemlítette, hogy ugyanígy hívják azt a nyomozó-
  tanácsadó céget is, amelyiknél mostantól New York-
  ban dolgozni fog. Amikor tegnap este annyira zakla-
  tott lettem, az nem pusztán a házamhoz kézbesített
  idézés miatt volt. A következo történt: Megkaptam
 az idézést. Felhívtam Lucyt, mert úgy gondoltam,
 tudnia kell, mi történik veled. Lucy közölte velem,
 hogy az új fonöke (Teun McGovern) itt van a vá-
 rosban, és megemlítette a Végso Mentsvárat. Meg-
 döbbentem. A döbbenet még mindig tart,  és nem
 értem, mit jelent ez az egész. Lehetséges, hogy Lucy
 is tud Benton dossziéjáról?
  Lehet-e  ez véletlen egybeesés, Kay? Hogy Lucy
véletlenül  ugyanazt a nevet találta ki, ahogy Benton
hívta  a titkos dossziéját?  Lehet-e mindez  a sok
összefüggés a véletlen muve? Most létrejött valami,
  amit úgy hívnak, a Végso Mentsvár, és New York-
  ban van a székhelye, és Lucy New Yorkba költözik,
  a Chandonne-per tárgyalása is átkerült New York-
  ba, mert Chandonne New Yorkban gyilkolt két év-
  vel ezelott, mialatt  Carrie Grethen New Yorkban
  töltötte a büntetését, és Carrie korábbi vérszomjas
  társát, Temple Gaultot is New Yorkban ölték meg
  (ölted  meg),  és Marino  is New Yorkban kezdte
  rendori pályafutását. És New Yorkban  él Rocky is.
   Végezetül hadd mondjam el, milyen szörnyuséges
  érzés számomra, ha bármi  módon hozzájárultam
  jelenlegi helyzeted súlyosbításához, jóllehet biztos
  lehetsz benne, hogy nem szándékozom semmi olyas-
  mit mondani, amit kiforgathatnak. Soha. Túl öreg
  vagyok én már ehhez. Holnap, karácsony napján ki-
  költözöm Hilton Head-i házamba, és ott is mara-
  dok mindaddig, míg vissza nem térhetek  Richmond-
  ba. Ezt több  okból teszem. Nem szándékozom
  megkönnyíteni sem Buford Righternek, sem bárki
  másnak, hogy  hozzám férjen. Ami a legfontosabb:
  szükséged van egy helyre, Kay, ahol megszállhatsz.
 Ne menj vissza a házadba.
  Huséges barátnod.
  Anna

 Olvasok és újraolvasok. Émelyegve képzelem el An-
 nát, ahogy Mauthausen mérgezo levegojén csepere-
 dik, és tudván tudja, mi folyik a táborban. Mélysé-
 ges szomorúsággal tölt el, hogy egész életében hall-
 gatta a zsidókra tett utalásokat és a rossz zsidóvicce-
 ket, zsidók elleni új és újabb gaztettekrol szerzett
 tudomást, miközben o is zsidó. Akárhogyan igyek-
 szik racionalizálni a dolgot, amit az apja  tett annak
 idején, az gyávaság volt és helytelen. Gyanítom,
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 hogy arról is tudott, hogy Annát megeroszakolja az
 SS-parancsnok, akit o étellel-itallal traktált. Tudott
róla, és nem tett semmit. Semmit, de semmit.
     Ráébredek, hogy mindjárt hajnali öt óra. A szem-
    héjam nehéz, az idegeim zsongnak a kimerültségtol.
    Semmi értelme eroltetni az alvást. Felkelek, kime-
    gyek a konyhába, hogy fozzek egy kávét. Kis ideig
    üldögélek a sötét ablak elott, nézek ki egy folyóra,
    amit nem láthatok, és azokon a dolgokon tunodöm,
   melyeket Anna felfedett elottem. Annyi minden ér-
   telmet nyert most Benton utolsó éveivel kapcsolat-
   ban. Eszembe jutnak napok, amikor azt állította, a
   stressztol fáj a  feje, nekem  viszont másnaposnak
   tunt, és most már gyanítom, hogy valószínuleg az is
   volt. Egyre  depressziósabb, zárkózottabb és csaló-
   dottabb volt. Bizonyos tekintetben megértem, hogy
   nem beszélt nekem a levelekrol, a telefonhívásokról,
   a VM-dossziéról, ahogyan o emlegette. De nem he-
  lyeslem. El kellett volna mondania nekem.
    Nem emlékszem, hogy kezembe akadt volna ilyen
  dosszié, amikor a halála után átnéztem ingóságait.
  De hát annyi minden van, amire nem emlékszem
  abból az idobol. Olyan volt, mintha a föld alatt él-
  nék, annyira  nehézkesen és lassan mozogtam, és se
  azt nem láttam, hogy merre  megyek, se azt, hogy
  hol voltam addig. A gyilkosság után Anna segített
  szortírozni Benton személyes holmiját. Anna kita-
 karította a szekrényeket, és átvizsgálta a fiókokat, én
 pedig ki-be jártam a szobákban, mint valami orült
 rovar, segédkezve az egyik pillanatban, zokogva és
 karattyolva a másikban. Kíváncsi volnék, Anna meg-
 találta-e azt a dossziét. Tudom, hogy muszáj eloke-
 rítenem, feltéve, hogy még létezik egyáltalán.
  Ecsetvonásnyi sötétkék a hajnal elso fénye, miköz-
 ben elkészítem és hátraviszem Anna hálószobájába
 a  kávét.  Az ajtó  elott fülelek,  hogy  ébren van-e.
 Minden csendes. Halkan benyitok, és az ágy mellet-
ti ovális asztalra helyezem a kávét. Anna szereti az
éjszakai világítást. A lakosztálya úgy néz ki, mint egy
  reptéri kifutópálya, szinte minden aljzatba lámpák
  vannak bedugva. Amikor eloször felfigyeltem erre,
  furcsállottam. Most már kezdem érteni. Anna való-
  színuleg azzal társítja a teljes sötétséget, amikor
  egyedül rettegett a hálószobájában, és várta, hogy
  egy részeg, buzölgo náci bejöjjön és leteperje fiatal
  testét. Nem csoda, hogy egész életét  sérült embe-
  rekkel töltötte. Megérti a sérült embereket. Ugyan-
  úgy saját múltbeli tragédiáinak tanítványa, ahogyan
  oszerinte én a saját tragédiámé.
   -  Anna? - suttogom. Látom, hogy megmozdul. -
  Anna? Én vagyok. Behoztam a kávédat.
   Egy rándulással felül, hunyorog, hófehér haja az
  arcában és százfelé meredezik.
   Boldog karácsonyt, kezdem mondani. Aztán „kel-
  lemes ünnepeket" mondok helyette.
   - Ennyi  éve ünneplem a karácsonyt, közben  ti-
  tokban zsidó vagyok. - A kávéjáért nyúl. - Nem ar-
 ról vagyok  ismert, hogy hajnalok hajnalán magam
 volnék a kicsattanó életöröm - mondja.
   Megszorítom  a kezét,  és  a  sötétben  hirtelen
 annyira öregnek és törékenynek tunik. - Elolvastam
 a leveled. Nem is tudom, mit mondjak,  minden-
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 esetre képtelen vagyok megsemmisíteni, és muszáj
 beszélnünk róla - közlöm vele.
  Egy pillanatig hallgat. Azt hiszem, megkönnyeb-
 bülést érzek ki némaságából. Azután újra  megma-
 kacsolja magát, és elintéz egy legyintéssel, mintha
 egy puszta kézmozdulat semmissé tehetné élete tör-
 ténetét és mindazt, amit nekem  mondott  a maga-
 méról. Az éjszakai világításban a biedermeier búto-
 rok, antik lámpák és olajfestmények eltúlzott, mély
 árnyékokat vetnek a hatalmas, gyönyöru hálószobá-
 ban. A vastag selyemfüggönyök összehúzva. -Való-
 színuleg semmit nem lett volna szabad abból leír-
nom neked - mondja határozottan.
  - Bárcsak korábban leírtad volna, Anna.
  Kortyol a kávéjából, és felhúzza az ágynemut a
 válláig.
  - Ami kislánykorodban történt veled, nem  a te
 hibád - mondom neki. - Apád hozta a döntéseket,
 nem  te. Bizonyos értelemben megvédett, amúgy
 pedig nem védett meg egyáltalán. Talán nem  volt
 választás.
  Megrázza a fejét. - Azt te nem tudod. Nem tud-
 hatod.
  Ezzel nem fogok vitába szállni.
  - Semmi sem fogható a nácizmus borzalmaihoz.
 A családomnak nem volt választása. Apám vedelte a
 snapszot. Általában  snapsztól volt részeg, és a né-
 metek is lerészegedtek vele együtt. A mai napig ki
 nem állhatom a snapsz szagát. - Két kézre markolja
 a kávésbögréjét. - Mind lerészegedtek, nem számí-
 tott. Amikor Speer Reichminister és a kísérete léte-
 sítményeket látogatott meg Gusenben és Ebensee-
 ben, eljöttek a mi kis Schloss-unkba, ó, igen, a mi kis
 kastélyunkba is. A szüleim pazar bankettet adtak,
 bécsi  muzsikusokkal, a  legfinomabb pezsgovel és
 ételekkel, és mindenki berúgott. Emlékszem, elbúj-
 tam a hálószobámban, annyira féltem, hogy mi jö-
 het eztán. Egész éjjel az ágy alatt rejtoztem, és több-
 ször hallottam lépteket a szobámban, és egyszer va-
 laki visszahajtotta az ágynemut, és nagyot káromko-
 dott.  Egész éjjel ott maradtam az ágy alatt, és a
 zenérol álmodoztam, meg az egyik fiatal muzsikus-
 ról, aki olyan édes hangokat csalt ki a hegedujébol.
 Gyakran rám nézett, én pedig belepirultam, és ahogy
 éjszaka ott rejtoztem az ágyam alatt, orá gondol-
 tam. Aki ilyen szépségek eloidézoje, az csak kedves
 ember lehet. Egész éjjel rá gondoltam.
 - A bécsi hegedus? -  kérdeztem. - Akivel  ké-
 sobb...
 - Nem, nem. - Anna a fejét rázza az árnyak  kö-
zött. - Ez több évvel Rudi elott volt. De azt hiszem,
ekkor szerettem bele Rudiba, elozetesen, anélkül
hogy találkoztam volna vele. Láttam a muzsikuso-
kat a fekete frakkjukban, és lenyugözött a varázslat,
amit eloidéztek, és szerettem volna, ha megszöktet-
nek a borzalmak elol. Elképzeltem magam, ahogy
melódiáik a magasba repítenek, egy tiszta helyre.
Egy pillanatra visszatértem a kobánya és a kremató-
rium elotti Ausztriába, ahol az élet egyszeru volt, az
emberek tisztességesek és szórakoztatóak, a kertjük
tökéletes, otthonuk mérhetetlen büszkeség forrása.
Verofényes tavaszi napokon kiteregettük az ablakba
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pehelypaplanjainkat, hogy megillatosítsa oket a leg-
édesebb levego, melyet valaha belélegeztem. És ját-
szottunk a hullámos réteken, melyek mintha egye-
nest az égbe vezettek volna, apa vaddisznóra vadá-
szott az erdoben, anyám pedig varrt és sütött. - An-
na elhallgat, arcát édes szomorúság érinti meg. - Az
a vonósnégyes a legborzalmasabb éjszakát is át tud-
ta változtatni. És aztán, késobb, mágikus gondola-
taim szárnyán egy amerikai  hegedumuvész karjai-
ban kötök ki. És itt vagyok. Itt vagyok. Megmene-
kültem. Csak éppen soha nem menekültem meg,
Kay.

A hajnal kigyújtja és mézszínure változtatja a függö-
nyöket. Örülök,  hogy itt van, mondom Annának.
Megköszönöm neki, hogy beszélgetett  Bentonnal,
és hogy végül engem is beavatott. Bizonyos tekin-
tetben a kép most teljesebbé lett azáltal, amit meg-
értettem. Bizonyos értelemben meg nem. Nem tu-
dom élesen körülhatárolni a kedélyállapotok és vál-
tozások azon láncolatát, mely Benton meggyilkolá-
sát megelozte, azt  viszont tudom, hogy  Benton
nagyjából akkor  járt Annához, amikor Carrie Gre-
then új partnert keresett Temple Gault helyére. Éle-
te korábbi szakaszában Carrie számítógépekkel fog-
lalkozott. Briliáns volt és hihetetlenül manipulatív,
 és elintézte magának, hogy odaengedjék egy számí-
 tógéphez az igazságügyi pszichiátriai intézetben,
 Kirbyben. így  vetette ki újra hálóját a világra. Új
 társra talált - egy Newton Joyce nevu másik pszi-
 chopata gyilkos személyében. Az interneten keresz-
 tül jöttek össze, és a férfi segített Grethennek meg-
 szökni Kirbybol.
  - Lehet, hogy más emberekkel is megismerkedett
 az interneten keresztül - veti fel Anna.
  - Marino fiával? Rockyval?
  - Ezen gondolkodom.
  - Anna, van valami ötleted, hogy mi történt Ben-
 ton dossziéjával? A VM-dossziéval?
  - Soha nem  láttam. - Anna kihúzza magát ülté-
 ben, úgy dönt, hogy ideje kikelni az ágyból, és a ta-
 karók megállapodnak a dereka körül. Pucér karja
 szánalmasan vékonynak és ráncosnak tunik, mintha
 valaki kiengedte volna belole a levegot. Keble meg-
 ereszkedetten csüng a sötét selyem mögött. - Ami-
 kor segítettem neked átnézni Benton ruháit és
 egyéb személyes holmiját, nem láttam dossziét. De
 nem is nyúltam az irodájához.
  Olyan kevésre emlékszem.
  - Nem. - Felhajtja a takarókat, és leengedi lábát
 a padlóra. - Nem akartam. A munkájával kapcsola-
 tos iratok nem  tartoztak rám. - Már fel is kelt, és
 belebújik egy köntösbe. - Egyszeruen feltételeztem,
 hogy azokat te nézted át. - Felém fordul. - Mert át-
 nézted, ugye? Mi a helyzet a quanticói irodájával?
 Addigra  már visszavonult, úgyhogy feltételezem,
 onnan o pakolt  ki?
  - Igen, onnan már kipakolt. - A konyha felé lép-
 delünk a folyosón. - De  az esetdossziék ott marad-
hattak. Az FBI-tól nyugalomba vonuló egyes kollé-
gáival ellentétben  Benton nem tekintette személyes
tulajdonának az eseteket, amiken dolgozott - te-
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szem hozzá szomorkásan. - Úgyhogy tudom, hogy
egyetlen eset dossziéját sem vitte magával Quanti-
cóból, amikor nyugdíjba ment. Azt viszont nem tu-
dom, hogy a VM-dossziét is otthagyta-e az Irodá-
nak. Ha igen, soha nem fogom látni.
  - Az a dosszié Bentoné volt - mutat rá Anna. -
A neki küldött levelek. Amikor velem beszélt róla,
soha nem említette, hogy ez az egész az FBI-ra tar-
tozna. Személyes ügyként fogta fel a fenyegetéseket,
a  telefonos  piszkálódásokat,  és nem  tudok róla,
hogy a többi ügynököt beavatta volna. Végtelenül
paranoiás volt, leginkább azért, mert a fenyegetések
egy része  rád vonatkozott. Meggyozodésem, hogy
én vagyok az egyetlen személy, akinek elmondta.
Tudom. Többször is mondtam  neki, hogy szerin-
tem szólnia kellene az FBI-nak. - Anna megrázta a
fejét. - Nem volt rá hajlandó - teszi hozzá.
  A szemetesbe ürítem a kávészurot, és érzem, hogy
feltámad bennem a régi sértettség. Benton rengeteg
mindent eltitkolt elolem. - Kár - felelem. -Talán az
egész nem történt volna meg, ha szól a többi ügy-
nöknek.
  - Kérsz még kávét?
  Eszembe jut, hogy elozo éjjel le sem feküdtem. -
Azt hiszem, rám fér - felelem.
  - Valami bécsi  mischung-ot - dönti el Anna. Ki-
nyitja a hutoszekrényt, és kávészacskók között válo-
gat. - Ha már úgyis Ausztria után nosztalgiázom
egész reggel. - Ezt némileg  gunyorosan mondja,
mint aki némán szapulja magát, amiért kiteregette a
múltját. Kávét tölt a darálóba, a konyhát kis idore
zaj tölti meg.
  - A végén Benton kiábrándult az  Irodából - gon-
dolkodom hangosan. -  Nem esküdnék  meg  rá,
hogy megbízott a környezetében. Versenyszellem. O
volt az egység fonöke, és tudta, hogy mindenki az o
beosztásáért fog harcolni, amint bejelenti a vissza-
vonulását. Ot ismerve biztosan teljes elszigeteltség-
ei
ben kezelte a problémáit - ugyanúgy, ahogy az ese-
tein is dolgozott. Benton a diszkréció nagymestere
volt. - Sorra veszem az összes lehetoséget. Hol tart-
hatta Benton a dossziét? Hol lehet? A házamban sa-
ját szobája volt, ahol a holmiját tartotta, és ahol be-
dughatta a hordozható számítógépét. Iratszekrényei
voltak. De azokat átnéztem, és semmit nem láttam,
ami akárcsak hasonlított volna ahhoz, amit Anna
leírt.
  Azután eszembe jut valami más. Philadelphiában,
ahol meggyilkolták, szállodában lakott. Nekem küld-
ték vissza a személyes holmiját, köztük az aktatáská-
ját, melyet  kinyitottam. Elottem a rendorség nézte
át. Tudom, hogy semmi olyasmit nem láttam, mint
ez a VM-dosszié,  de ha  igaz, hogy Benton Carrie
Grethennek tulajdonította a rosszindulatú telefon-
hívásokat és a leveleket,  amiket kapott, nem lehet-
séges-e, hogy  magával vitte  a dossziét,  amikor a
Grethennek tulajdonított új  eseteken  dolgozott
Philadelphiában?
  A telefonhoz lépek, és felhívom Marinót. - Bol-
dog karácsonyt - mondom. - Én vagyok az.
  - Mi  van? - szalad ki a száján félálomban. -
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A francba. Mennyi az ido?
  - Pár perccel múlt hét.
  - Hét! - Nyögés. - Francba, még a Jézuska se
járt. Mi a bánatért zargat ilyen korán?
  - Marino, ez fontos. Amikor a rendorség átnézte
Benton  személyes holmiját abban a  philadelphiai
szállodaszobában, átnézte maga is?
  Hatalmas ásítás, azután hangos zihálás. - Muszáj
lesz abbahagynom az éjszakázást. A  bagóról  is le
kell szoknom,  hasogat a  tüdom. Pár haverral kicsit
kirúgtunk a hámból tegnap este. - Újabb ásítás. -
Várjon kicsit. Kezdek magamhoz térni. Hadd vált-
sak csatornát. Egyik pillanatban karácsony van, a
másikban meg Philadelphiáról kérdezget?
 - Pontosan.  A holmiról, amit Benton szálloda-
szobájában találtak.
 - Ja. A rossebbe is, igen, átnéztem a motyóját.
 - Magához vett valamit? Bármit, például ami eset-
leg Benton aktatáskájában volt? Egy dossziét pél-
dául, amiben levelek voltak?
 - Volt pár dosszié a táskájában. Miért kérdezi?
 Kezdek izgalomba jönni. Idegvégzodéseim  soro-
zatlövo üzemmódban, a fejem kitisztul, minden sej-
tem energiával telik meg. - Hol vannak most ezek a
dossziék? - kérdezem.
 - Ja, emlékszem pár levélre. Ilyen  idegborzoló
buziság,  gondoltam, nem árt odafigyelni. Aztán
Lucy haltáppá lotte Carrie-t és Joyce-ot a levego-
ben, és ezzel spéci módon tisztázódott az eset, azt
hiszem,  mondhatom így.  Francba. Még  mindig
nem hiszem el, hogy vele volt az a kurva AR-tizen-
ötös abban a rohadt helikop...
 - Hol  vannak  a dossziék? - kérdezem újra, és a
hangom akaratlanul is sürgetové válik. Zakatol a szí-
vem. - Látnom kell a dossziét, amiben a furcsa le-
velek voltak. Benton az o VM-dossziéjának nevezte.
V-M mint a Végso Mentsvár. Lehet, hogy Lucy in-
nen vette a nevet.
 - A Végso Mentsvár. Úgy érti, ahol Lucy melózni
fog - McGovern cége New Yorkban? Mi a franc kö-
ze van annak valami dossziéhoz Benton aktatáská-
jában?
 - Jó kérdés - mondom.
 - Oké. Valahol csak megvan. Megkeresem,  aztán
odaszólok.
 Anna visszament a hálószobájába, én pedig azzal
foglalom el  magamat, hogy  az ünnepi menünkön
gondolkodom, miközben Lucy és McGovern érkez-
tét várom. Elkezdek ennivalókat eloszedni a  huto-
bol, és közben visszajátszom, miket mondott Lucy
McGovern új New York-i cégérol. Lucy azt mond-
ta, a Végso Mentsvár eloször vicc volt. Ahová akkor
mégy, amikor végképp nincs hová menned. Benton pe-
dig azt mondta Annának, hogy o is ott fog kikötni, a
Végso Mentsvárban. Rejtélyeskedés. Rébuszok. Ben-
ton szentül hitte, hogy a jövoje valami módon kap-
csolatban van azzal, amit abban a dossziéban elhe-
lyezett. A Végso Mentsvár a halál volt, latolgatom
azután. Hol kellett volna Bentonnak kikötnie? A ha-
lottak között kötött ki. Erre gondolt vajon? Hol
máshol köthetett volna ki?
  Napokkal ezelott megígértem Annának, hogy el-
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készítem a karácsonyi vacsorát, feltéve, hogy  meg-
tur a konyhájában egy olaszt, aki közelébe sem haj-
landó menni se pulykának, se annak, amit az embe-
rek ünnepek idején  a pulykába gyömöszölnek. An-
na dicséretes erofeszítéseket tett a bevásárlás terén.
Még hidegen sajtolt olívaolaja és friss mozzarellája
is van. Megtöltök egy jókora fazekat vízzel, és visz-
szamegyek Anna hálószobájába, hogy közöljem ve-
le: nem mehet el sem Hilton Headre, sem máshova,
amíg nem evett egy kis cucina Scarpettá-t, és nem
kortyolgatott el némi bort. Ez a nap a családé, mon-
dom neki, miközben a fogát sikálja. A vacsora utá-
nig nem érdekelnek sem különleges vádesküdt-
székek, sem ügyészek, sem semmi más. Miért nem
csinál valami osztrák finomságot?  Erre  majdnem
szétprüszköli a fogkrémet. Soha, mondja. Meg is öl-
nénk egymást, ha egyszerre tartózkodnánk a kony-
hában.
  Kis ideig mintha oldódna a hangulat Anna házá-
ban. Kilenc  körül megjelenik Lucy és McGovern,
és ajándékhalmok kerülnek a fa alá. Egy vágódesz-
kán az ujjaimmal összedolgozom a  tojást  és a lisz-
tet. Amikor a tészta  megfelelo állagú, celofánba te-
kerem, és keresgélni kezdem a tekeros tésztanyúj-
tót, ami Annának, állítása szerint, van valahol. Köz-
ben egyik gondolat a másikat kergeti a fejemben, és
csak fél füllel hallom, mirol diskurál Lucy és McGo-
vern.
  - Nem mintha rossz idojárási körülmények kö-
zött nem tudnék repülni. - Lucy az új helikopteré-
rol magyaráz valamit, amit a jelek szerint leszállítot-
tak New Yorkba. - Megvan hozzá a muszerezett-
ségem. Viszont nem érdekelnek a muszerekkel tele-
pakolt egymotoros helikopterek, mert ha csak egy
motorom van, úgyis folyamatosan látni akarom a
földet. Vagyis ramatyabb napokon eszem ágában
sincs a felhok fölött röpködni.
  - Elég veszélyesen hangzik - jegyzi meg McGo-
vern.
  - Nem az egyáltalán. Ezeken a gépeken a motor
soha nem mondja fel a szolgálatot, de azért nem árt
mindig a legrosszabb eshetoséggel számolni.
  Nekilátok a tésztagyúrásnak. A tésztakészítés ked-
venc fázisa ez számomra, és  semmi pénzért nem
használnék hozzá gépet, mert az emberi érintés me-
lege olyan textúrát  ad  a friss tésztának, amivel
egyetlen  izgo-mozgó acélpenge sem versenyezhet.
Felveszem  a  ritmust, gyömöszölöm, hajtogatom,
forgatom a tésztát, keményen nyomkodom ép ke-
zem gyökével, miközben magam is a legrosszabb
eshetoségeken töröm a fejem. Vajon mit tarthatott
Benton a legrosszabb eshetoségnek önmaga számá-
ra? Ha azt gondolta, hogy végül az o metaforikus
Végso Mentsvárában köt majd ki, mi lehetett a leg-
rosszabb eshetoség? Ez az a pont, ahol eldöntöm,
hogy  Benton nem  a halálra  gondolt,  amikor azt
mondta, hogy a Végso Mentsvárban fog kikötni.
Nem. Ha valaki, hát Benton tudta, hogy a halálnál
sokkal rosszabb dolgok is vannak.
  - Adtam neki néhány órát repülésbol. Nem mon-
dom,  hogy nem villámgyorsan tanul. De azok, akik
manuális munkát végeznek, elonyben is vannak -
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mondja Lucy rólam McGovernnek.
  Ott fogok  kikötni.  Benton szavai ragyognak  az
agyamban.
  - Világos. Merthogy  koordinációs készség kell
hozzá.
  - Képesnek kell lenned  mindkét kezed-lábad
egyszerre használni. És a merev szárnyú repülogé-
pekkel ellentétben a helikopter eredendoen instabil.
  - Ezt mondom én is. Veszélyes.
  Ott fogok kikötni, Anna.
  - Nem, Teun. Ha háromszáz méteren leáll a mo-
tor, még mindig simán leteheted a földre. A levego
tovább forgatja a rotort. Hallottál már az autorotá-
cióról? Leszállhatsz egy parkolóban vagy valakinek
az udvarán. Repülovel ezt nem teheted meg.
  Hogy  értetted, Benton,  a szentségit,  hogy értetted?
Csak dagasztok és  dagasztok, az  óramutató  járásá-
val megegyezoen forgatva jobbommal a tésztát.
  - Mintha  azt mondtad volna, egy helikoptermo-
tor soha nem áll le. Tojáslikört innék. Marino csinál
ma reggel a  híres tojáslikorjébol? - kérdezi McGo-
vern.
  - Azt szilveszterkor szokott.
  - És? Karácsonykor tiltja a törvény? Te, én nem
tudom, a nénikéd hogyan csinálja.
  - Makacs  fajta, úgy.
  - Nem vicc. Mi  meg csak állunk karba tett kéz-
zel.
  - Nem hagyná, hogy segíts neki. Senki sem érhet
a tésztájához.  Nekem  elhiheted. Kay  néni, ettol
nem fáj a könyököd?
  Felnézek, fókuszálódik a tekintetem. A jobb ke-
zemmel és a bal kezem ujjhegyeivel  dagasztom a
tésztát. Az órára pillantok a mosogató felett, és rájö-
vök, hogy elvesztettem az ido fonalát, és majdnem
tíz perce dagasztok egyfolytában.
  - Úristen, neked meg hol jártak a gondolataid? -
Lucy derus hangulata ólomsúlyúvá nehezül, ahogy
az arcomat kutatja tekintetével. - Ne hagyd, hogy ez
az egész elevenen felfaljon, Kay néni. Minden rend-
be fog jönni.
  Azt hiszi, a különleges vádesküdtszék miatt aggó-
dom, a sors fintora, hogy éppen ez eszembe se ju-
tott egész reggel.
  - Teun és én segíteni fogunk neked, már segítünk
is. Mit gondolsz, mit csináltunk az elmúlt néhány
napban? Van egy tervünk, amit meg akarunk beszél-
ni veled.
  - Tojáslikorözés  után - mondja McGovern  ked-
ves mosollyal.
  - Beszélt neked  Benton a Végso Mentsvárról? -
Kiböktem. Már-már vádként hangzik,  ahogy har-
ciasan nézek kettejükre, azután  zavarodott arckife-
jezésükbol rájövök, hogy fogalmuk sincs, mire cél-
zok.
  - Úgy érted, arról, amit most csinálunk? - Lucy a
homlokát ráncolja. - A New York-i irodáról? Arról
nem tudhatott, hacsak te nem említetted neki, hogy
a saját  lábadra akarsz állni.  -  Ezt McGovernnek
mondja.
  Szétporciózom a tésztát, és úgy folytatom a gyú-
rást.
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  - Mindig is foglalkoztatott, hogy saját vállalko-
zásba kezdjek - feleli McGovern. - De errol soha
semmit nem mondtam Bentonnak. Épp eléggé le-
foglaltak bennünket azok az esetek fent, Pennsylva-
niában.
  - Enyhén szólva - jegyzi meg Lucy sötéten.
  -  Rendben. - McGovern sóhajt, és a fejét csó-
válja.
  -  Ha Bentonnak fogalma sem volt róla, hogy ma-
 ga miféle magánvállalkozásba akar kezdeni -  mon-
 dom azután -, akkor  talán hallotta, amikor  maga
 megemlítette a Végso  Mentsvár nevet  meg a kon-
 cepciót, amikor viccelodtek a dologról. Azt próbá-
lom kideríteni, hogy miért választhatta Benton egy
dosszié címéül ezt a nevet.
  - Milyen dossziéról van szó? - kérdezi Lucy.
  - Marino most hozza át. - Szorosan celofánba te-
kerem a meggyúrt tésztaadagot. - Benton aktatás-
kájában volt Philadelphiában. - Elmagyarázom ne-
kik, amit Anna leírt a levelében, és Lucy legalább
egy ponton segít tisztázni a történetet. Unokahú-
gom biztosra veszi, hogy megemlítette Bentonnak a
Végso Mentsvár filozófiáját. A jelek szerint emlék-
szik is rá, hogy egyik nap ültek a kocsiban, és a ma-
gán tanácsadó  szolgáltatásról beszélgettek, amibe
Benton  a nyugdíjba vonulása  után kezdett bele.
Benton  elmondta, hogy jól halad a dolog, csak a
szervezési résszel támadtak nehézségei, jó lenne egy
titkárno, aki felveszi  a telefont,  ilyesmik. Lehet,
hogy  mindannyiunknak össze kellene fognunk és
alakítani egy saját céget, felelte Lucy vágyakozva.
Ekkor használta a „végso mentsvár" kifejezést.
  Tiszta, száraz  konyharuhákat terítek a  pultra. -
Sejthette Benton, hogy esetleg komolyan gondolod,
és tényleg belevágsz egyszer? - kérdezem.
  - Mondtam neki, hogy ha  egyszer elég pénzem
lesz, nem dolgozom többé a rohadt kormánynak -
feleli Lucy.
  - Hát. - Beillesztem a hengereket a tésztanyújtó
gépbe, és a legnagyobbra állítom köztük a hézagot. -
Mindenki tudhatta, aki ismer, hogy csak ido kérdé-
se, mikor szeded  meg  magad valamivel. Benton
mindig mondta, hogy túlságosan sokoldalú vagy ah-
hoz, hogy sokáig elviseljen a bürokrácia. A legkevés-
bé sem lepné meg, ami most történt veled, Lucy.
  - Ami azt illeti, mindig hasonlók történtek veled
- mutat rá McGovern az unokahúgomnak. - Ezért
nem húztad sokáig az FBI-nál.
  Lucy  nem sértodik meg.  O legalább  elismeri,
hogy  követett el hibákat az elején, melyek között a
legnagyobb baklövés az volt, hogy viszonyt kezdett
Carrie Grethennel. Nem hibáztatja már az FBI-t,
amiért annyira magára hagyták, hogy végül kilépett.
Kilapítok egy darab tésztát a tenyeremmel, és áthaj-
tom a gépen. - Azon tunodöm, nem azért adta-e
Benton ezt a nevet a rejtélyes dossziénak, mert vala-
hogy tudta, hogy egy nap a Végso Mentsvár, vagyis
a mi kis  csapatunk fogja kivizsgálni az esetét - el-
mélkedem. - Hogy végül nálunk fog kikötni, mert
akármi vette is kezdetét azokkal a zaklató levelekkel
és a többivel, nem fog abbamaradni a halála után
sem. - Újra és újra áthajtom a tésztát a gépen, végül
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a tökéletes csíkot a konyharuhára fektetem. - Tud-
ta. Valahogy tudta.
  -  Benton valahogy mindig  mindent tudott. -
Lucy arcát mélységes szomorúság simítja át.
  Benton itt van a konyhában. Érezzük a jelenlétét,
miközben a karácsonyi  vacsorát készítem, és Ben-
ton sajátos  észjárásáról beszélgetünk. Benton  na-
gyon intuitív volt.  Mindig sokkal elobbre jártak  a
gondolatai mindenki máséinál. El tudom képzelni,
 ahogy elore látta, hogyan reagálunk erre vagy arra a
 dologra  a halála után, beleértve egy dossziét, amire
 az aktatáskájában bukkanhatunk rá. Benton tudta,
 hogy ha vele történik valami - és láthatóan tartott is
 tole, hogy valami történni fog -, akkor én feltétlenül
 átvizsgálom az aktatáskáját, amit meg is tettem. Ar-
 ra már  esetleg nem számított, hogy Marino meg-
 eloz, és  kiveszi a táskából a dossziét, amirol én így
 csak most szereztem tudomást.
   Délre Anna megpakolja kocsiját az útra, a konyhai
 elokészíto pultot pedig elborítják a lasagnacsíkok.
 A tuzhelyen paradicsommártás rotyog. Pármai reg-
 giano és érett asagio sajtot reszelek tálkákba,  friss
 mozzarella szikkad konyharuhába csavarva. A ház
 fokhagyma és fafüst illatú, karácsonyi lámpák ra-
 gyognak, a kéménybol  füst száll, és amikor Marino
a rá jellemzo zajos, macsó módján megérkezik, na-
gyobb boldogságot talál, mint amennyit az utóbbi
idoben bármelyikünk arcán látott. Farmernadrágot
és farmeringet visel, és meg van pakolva ajándékok-
kal meg egy üveg Virginia Lightning vodkával. A be-
zacskózott,  becsomagolt ajándékok  mögött  egy
dosszié sarkát pillantom meg, és nagyot dobban a
szívem.
  -  Ho-ho-hó! - bömböl Marino. - Boldog kará-
csonyt, a rohadt életbe! - Szokásos ünnepi köszön-
toje ez, de most valahogy fél szívvel mondja. Olyan
érzésem van, hogy az utóbbi néhány órát nem pusz-
tán  a VM-dosszié elokerítésével töltötte. Végig is
nézte. - Innék valamit - jelenti be az egész háznak.

31.

A konyhában begyújtom a sütot, és kifozöm a tész-
tát. A reszelt sajtokat ricottával összekeverem, és a
húsos mártással váltogatva a tésztalapokra rétege-
zem egy mély tálban. Anna  krémsajtot tölt dato-
lyákba,  és telehalmoz egy tálkát sós  mogyoróval.
Marino, Lucy és McGovern  sört és bort töltenek,
illetve kikeverik maguknak a  kedvükre való ünnepi
bájitalt, ami Marino esetében egy fuszeres Bloody
Mary, a magával hozott vodkából.
  Marino komisz kedvében van, és a  legjobb úton
afelé, hogy alaposan  lerészegedjen. A VM-dosszié,
akár egy fekete lyuk, és még mindig  az ajándékos
zacskóban lapul, de már a karácsonyfa alatt. Mari-
no tudja, mi van a dossziéban, én viszont nem kér-
dezem. Senki más se. Lucy nekilát, hogy eloszedje a
hozzávalókat a csokis linzerhez és a kétféle tortához
- egy mogyoróvajkrémeshez  és egy citromoshoz -,
mintha az  egész várost  mi akarnánk jóltartani.
McGovern kihúzza a dugót egy Chambertin Grand
Cru burgundiból, Anna megteríti az asztalt, és mind-
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eközben a dosszié némán, hatalmas erovel vonz ma-
gához. Olyan az egész, mintha hallgatólagos egyez-
séget kötöttünk volna, hogy  legalábbis elmondunk
egy köszöntot és megvacsorázunk, mielott egyálta-
lán szóba hozzuk a gyilkosságot.
  - Még valakinek egy Véres Marist? - Marino
hangosan beszél, és  csak lábatlankodik a konyhá-
ban. - Hé, doki, mit szólna hozzá, ha kevernék vala-
mi ütoset? - Felrántja a hutoajtót, kikap jó néhány
 Spicy Hot V8 dzsúszt, és sorra feltépi  a kis dobozo-
    kat. Eltunodöm, vajon mennyit ivott, mire ideért, és
    dühömrol lekerül a biztonsági zár. Eloször is sértve
    érzem magam, amiért a fa alá tette a dossziét, mint-
    ha valami ízetlen, morbid tréfának szánná. Mire akar
    célozni ezzel? Ez volna  a  karácsonyi ajándékom?
    Vagy annyira érzéketlen, hogy amikor meglehetosen
    hányaveti mozdulattal  bevágta a fa alá  a zacskót,
    eszébe sem jutott, hogy még mindig benne van a
    dosszié? Elszuszakodik mellettem, és fél citromokat
   nyomkod az elektromos facsaróba, a héjakat a mo-
   sogatóba hajigálja.
    - Hát, ahogy így elnézem, senki nem fog segíteni,
   úgyhogy magad, uram, ha szolgád nincsen - dör-
   mögi Marino. - Hé! - bogi el magát, mintha nem
   ugyanabban a helyiségben lennénk, mint o. - Eszé-
   be jutott valakinek tormát  venni?
    Anna rám pillant. Kollektív rosszkedv van kiala-
  kulóban. A konyha mintha egyre sötétebb  és fagyo-
  sabb hely volna, viszket a tenyerem. Bármelyik pil-
  lanatban tüzet nyithatok Marinóra, és  keményen
  dolgozom rajta, hogy visszafogjam magam. Kará-
  csony van, hajtogatom magamban. Karácsony van.
  Marino felmarkol egy hosszú nyelu fakanalat,  el-
  borzasztó mennyiségu töményet löttyint  Bloody
  Mary-s kancsójába, és nagy dérrel-dúrral  megke-
  veri.
   - Fúj. - Lucy a fejét csóválja. -  Legalább Grey
 Goose-t használnál.
   - Nincs olyan isten, hogy én francia vodkát igyak.
 - Kopog a kanál, Marino keverget, azután a kancsó
 szájához koccantja a kanalat.- Francia bor,  francia
 vodka. Hé. Mi történt az olasz cumókkal? - Eltúloz-
 va utánozza a New York-i olasz bevándorlók kiejté-
 sét. - Mi torténto italiáno cumo, prego?
  - Abban a löttyben, amit kavargatsz, semmi olasz
nincsen - közli vele Lucy, aki éppen egy sört  vesz ki
a hutobol. - Azt mind megiszod, és  holnap  reggel
  Kay néni meg te együtt mentek az intézetbe. Annyi,
  hogy te hátul fekszel majd, bezsákolva.
    Marino felhajt egy pohárral veszélyes koktéljából.
  - Jut eszembe - mondja úgy általában mindenki-
  nek. - Ha elpatkolok, a doki nem nyúlhat hozzám a
  késével. - Mintha nem ott állnék mellette. - Le van
  pacsizva. - Még egy pohárral tölt magának, és mos-
  tanra mind abbahagytuk, amit addig csináltunk. Ot
  bámuljuk meredten. - Tíz éve baszkurálja a csorö-
  met. - Újabb nagy korty. - A rohadt életbe, ez a pia
  a  lába ujjáig átmelegíti az embert. Nem akarom,
  hogy ide-oda taszigáljon valamelyik acélasztalán, és
  kibelezzen, mint valami pontyot. Hö. Megegyeztem
  a lányokkal. - Az adminisztrátoraimra céloz az iro-
  dában. - Az én fényképeimet senki nem fogja kör-
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  beadogatni. Ne higgye, hogy nem tudom, mi folyik
  ott. Összehasonlítgatják a fütykösméreteket. - Ma-
  rino felhajt egy fél pohárral, és megtörli száját a ke-
 ze fejével. - Hallottam, amikor beszélgettek. Külö-
 nösen a Klitorita.  - Cleta  nevébol  csinált útszéli
 szójátékot.
  Megint a kancsóért nyúl, én pedig eléje tartom a
 kezem, hogy feltartóztassam, miközben éles szavak
 seregeként tör ki belolem a düh. - Elég legyen. Mi a
 fene ütött magába? Hogy merészel részegen ideállí-
 tani és aztán még jobban lerészegedni? Menjen, és
 aludja ki magát, Marino. Anna biztos talál magának
 egy szabad ágyat. Nem megy kocsival sehova, és per
 pillanat egyikünk sem  kíváncsi az otrombaságaira.
  Marino dacos-gunyoros pillantást vet rám, és új-
 ból fölemeli a poharát. - Én legalább oszinte vagyok
 - vág vissza. - Maguk meg csak bohóckodjanak,
 amennyit akarnak, hogy milyen kurva jó nap is ez,
 merthogy karácsony van. Na és akkor, hova szarjak,
hogy karácsony van? Lucy felmondott, hogy ne rúg-
ják ki, amért egy okostojás leszbi.
  -  Marino, ne - figyelmezteti Lucy.
   - McGovern is felmondott, és nem tudom, nála
  mi a pálya. - A hüvelykujjával Teunra bök, jelezve,
  hogy o és Lucy valószínuleg egy húron pendülnek.
  - Annának ki kell költöznie a francos házából, mert
  maga itt van, és gyilkosság vádjával nyomoznak ma-
  ga után, és most maga is felmond az intézetben. Az
  ember már kurvára nem is csodálkozik, majd meg-
  látjuk, a kormányzó tényleg megtartja-e  talonban.
  Tanácsadóként. Ja. - Marinónak alig forog a nyelve,
  imbolyogva áll a  konyha közepén,  az arcán vörös
  foltok éktelenkednek. - Az lesz csak a nap. Úgy-
  hogy, tippeljenek, ki marad? Én, jómagam meg be-
  cses személyem. - Marino lecsapja a poharat a pult-
  ra,  és kimasírozik a konyhából. A  folyosón neki-
  megy a falnak, kilök egy képet függolegesbol, és át-
  botorkál a nappaliba.
   -  Atyaisten. - McGovern halkan nagyot sóhajt.
   -  Ez mekkora tapló - mondja Lucy.
   -  A dosszié.  -  Anna  Marino után  bámul.  -
 Amiatt volt ilyen.

 Marino részeg kómában fekszik a nappaliban a ka-
 napén. Semmire nem reagál. Horkolása azonban fi-
 gyelmeztet bennünket,  hogy egyrészt életben van,
 másrészt  sejtelme  sincs  arról, mi folyik Anna házá-
 ban. A lasagna elkészült, melegen tartjuk a sütoben,
 a hutoszekrényben pedig egy citromtorta husöl. An-
 na nekivágott a  nyolcórás autóútnak Hilton Head-
 re, hiába  tiltakoztam. Minden tolem telhetot meg-
 tettem, hogy maradásra bírjam, de o úgy érezte, el
 kell mennie. Jócskán benne vagyunk a délutánban.
 Lucy, McGovern és én  órák óta ülünk az ebédlo-
 asztalnál,  a terítékek eltolva a helyükrol, az ajándé-
 kok továbbra is bontatlanul a fa alatt, a VM-dosszié
 szétnyitva az asztalon.
  Benton  végtelenül  precíz volt.  Minden egyes té-
telt átlátszó muanyag tasakba zárt, és egyes levele-
zo
ken és borítékokon lila ninhidrinfoltok jelzik, hogy
megtörtént a latens ujjlenyomatok rögzítése. A pos-
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tabélyegzok Manhattanre utalnak, az irányítószám
elso három számjegye mindegyiken ugyanaz, 1-0-0.
Azt, hogy melyik kerületben adták fel a leveleket, le-
hetetlen megállapítani. A három számjegyu elotag-
ból egyedül a város derítheto ki, illetve hogy a kül-
deményt nem valami kis, vidéki postahivatalban, il-
letve házi vagy vállalati terminálon dolgozták fel.
Akkor öt számjegyu volna a postabélyegzo.
  A VM-dosszié elején tartalomjegyzék  van, mely
mindösszesen hatvanhárom tételt sorol fel, a kelte-
zések 1996  tavaszától (nagyjából hat hónappal az-
elott, hogy Benton megírta a levelet, amit a halála
után akart kézbesíttetni nekem) 1998 oszéig terjed-
nek  (pár nappal  azelottig,  hogy Carrie Grethen
megszökött a Kirbybol). Az elso tétel felirata: „1. szá-
mú tárgyi bizonyíték", mint egy bírósági tárgyalá-
son. Ez egy aláírás nélküli, számítógéppel kinyom-
tatott levél, 1996.  május 15-én New Yorkban adták
fel, a díszes, nehezen olvasható WordPerfect betutí-
pust Lucy „Ransom"-ként azonosítja.

  Kedves Benton!
  Az Okádék Fan Club elnökeként közlöm veled,
hogy a klub tiszteletbeli tagjául választott téged! Tu-
dod mit? A tagokat ingyen és bérmentve  elcsúfítjuk!
Ugye izgatott vagy? Közelebbit legközelebb...

Ezt pár hetes kihagyásokkal öt újabb levél követte,
mindegyikben ugyanazokkal az utalásokkal egy bi-
zonyos Okádék Fan  Clubra, illetve Bentonra, mint
a klub legújabb tagjára. Sima fehér géppapír, ugyan-
az a  Ransom betutípus, aláírás  nincs,  ugyanaz  a
New York-i irányítószám, ugyanaz a  ravasz szerzo,
mígnem az illeto postára adta a hatodik levelet, és
elkövetett egy hibát, egy olyan hibát, mely meglehe-
   tosen egyértelmu a kutakodó szem számára, meg is
   vagyok rökönyödve, mert a jelek szerint  Benton
   nem vette észre. A sima fehér boríték hátoldala kéz-
   írás lenyomatát orzi, melyet akkor lehet látni, ha az
   ember megdönti a borítékot, hogy a fény más szög-
   ben essen a papírra.
    Gumikesztyut veszek elo a  kézitáskámból, felhú-
  zom, és bemegyek a konyhába, hogy kerítsek egy
  elemlámpát. Anna  tart egyet a pulton a kenyérpirító
  mellett. Már újra az ebédloben kicsúsztatom a borí-
  tékot muanyag burkából,  fölemelem a csücskénél
  fogva, és rézsútosan  rávilágítok a lámpával. Meg-
  akad a  szemem a Postamester szón, és azonnal vilá-
  gossá válik elottem, hogyan is járt el a levél szerzoje.
   - Franklin D. -  Újabb szavakat sikerül kiboga-
  rásznom. - Van Franklin D. Roosevelt postahivatal
  New Yorkban? Mert itt egyértelmuen az  áll: New
  York, New York.
   - Igen. Pont a környékemen - mondja McGo-
  vern elkerekedett szemmel. Átjön az én oldalamra
  az asztalnál, hogy tüzetesebben megnézze.
   - Voltak eseteim, amikor emberek alibit próbál-
 tak gyártani maguknak - mondom, a fény különbö-
 zo beesési szögeivel  kísérletezve. -Az egyik nyilván-
 való, elkoptatott trükk, hogy a gyilkosság idején tel-
 jesen máshol voltál,  vagyis nem lehetsz az elköveto.
 Ehhez csak arra van szükséged, hogy feladass egy
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 levelet valami távoli helyrol nagyjából a gyilkosság
 bekövetkeztének idején, olyan látszatot teremtve
 ezáltal, hogy nem lehetsz  a gyilkos, hiszen  senki
 nem tartózkodhat egyszerre  két helyen.
  - Harmadik sugárút - mondja McGovern. - Ott
 van az FDR postahivatal.
  - Az utca  nevébol megvan valamennyi; a többi
nem látszik a boríték hajtókája miatt. Kilenc-valami.
Harm s g. Igen, Harmadik sugárút. Ilyenkor azt csi-
nálják, hogy megcímezik, felbélyegezik a levelet, az-
után beleteszik egy másik borítékba, amit viszont
annak a postamesternek címeznek, akinek a posta-
hivatalából fel akarják adatni a levelet. A postames-
ter köteles feladni a levelet, de már annak a város-
nak a postabélyegzojével ellátva. Tehát ez az  illeto
azt csinálta, hogy ezt a levelet egy borítékba tette, és
amikor megcímezte azt a  külso borítékot, a lenyo-
mata annak, amit írt, megmaradt a belso borítékon.
  Közben Lucy is odaállt a hátam mögé, most köze-
lebb hajolva kukucskál. - Susan Pless környéke -
jegyzi meg.
  Még ennél is  sokkal  gonoszabb,  hogy a levelet
1997. december 5-én - Susan Pless meggyilkolásá-
nak napján keltezték:

  Hé, Benton!
  Hogy van a mi okádékklubosunk? Azon gondol-
kodtam, van-e róla fogalmad, milyen az, ha öngyil-
kossághoz támad kedved, csak mert belenéztél a tü-
körbe? Nincs? Majd lesz. Majd lesz! Kicsontozlak,
mint a karácsonyi pulykát,  és ugyanez vonatkozik az
igazságügyi  fopinára, akit  olyankor kefélsz, amikor
éppen nem  a hozzám és hozzád hasonló emberek
viselkedését próbálod megfejteni. El nem tudom
mondani neked,  hogy mijjen élvezettel ontom ki
majd a belét. Quid pro quo, igaz? Mikor tanulod
már meg, hogy a saját dolgoddal törodj?

Elképzelem  Bentont, amint sorra kapja ezeket a be-
teges, otromba irományokat. Elképzelem a házam-
ban, ül az íróasztalnál, a laptopja nyitva és az inter-
netre csatlakoztatva, aktatáskája a  közelben, kávé a
keze ügyében. Feljegyzései szerint rájött, hogy a be-
tutípus Ransom - azaz „váltságdíj" -, és fontolóra is
vette a jelentoségét. Fogságban lévo személy szabadon
bocsátásáért fizetett díj. Büntetés elengedéséért fizetendo
összeg, olvasom papírra firkantott jegyzeteit. Lehet,
hogy éppen a folyosó másik végén voltam a dolgo-
zószobámban vagy a konyhában, miközben ezt a le-
velet olvasta, és felütötte az értelmezo szótárt  a
„váltságdíj" szónál. Soha nem  beszélt a dologról.
Lucy felveti, hogy nyilván nem akart terhelni en-
gem, és hogy semmi elony nem származott volna
belole, ha tudom. Semmit nem  tehettem volna, te-
szi hozzá.
  - Kaktusz, liliomok, tulipánok - McGovern  a
dossziét lapozgatja. - Szóval valaki névtelenül virá-
gokat küldözgetett neki Quanticóba.
  Nekilátok, hogy átnyálazzam azt a több tucat te-
lefonüzenetes cédulát, melyeken mindössze a „le-
tette" szó szerepel, illetve a dátum és az ido megje-
lölése.  A hívások a viselkedéstudományi részlegre,
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Benton közvetlen  vonalán  futottak be, a  hívó fél
azonosításánál rendre a hálózaton kívüli megjegy-
zés  szerepelt, azaz valószínuleg mobiltelefonról
kezdeményezték oket. Benton egyedüli észrevétele:
hosszú  csend a vonalban,  mielott letette. McGovern
arról tájékoztat bennünket, hogy Benton láthatóan
lenyomozta a Lexington sugárúti virágkereskedést,
ahol a virágmegrendeléseket leadták, Lucy pedig
felhívja a tudakozót, hogy lássuk, megvan-e még a
kereskedés. Megvan.
  - Itt egy feljegyzés a fizetés módjáról. - Annyira
nehéz  Benton apró, göcsörtös  betuire néznem.  -
Levél. A megrendeléseket levélben adták le. Kész-
pénz, itt az a szó áll, hogy „készpénz". Vagyis az ille-
to valószínuleg készpénzt és írásos megrendelést
küldött. - Visszalapozok a tartalomjegyzékhez. És
tényleg, az ötvenegy-ötvenötös leltári számú tárgyi
bizonyítékok a virágkereskedésbe eljuttatott tényle-
ges megrendelések. Odalapozok. - Számítógéppel
készült, aláírás  nincs. Egy kis csokor tulipán hu-
szonöt dollárért, az instrukciók szerint Benton quan-
ticói címére kézbesítendo. Egy kis kaktusz huszonöt
dollárért, és így tovább, a borítékok postajelzése:
NewYork.
  - Valószínuleg ugyanaz a dolog - mondja Lucy. -
A New York-i  postamesteren keresztül adták fel
oket. Kérdés: hol adták postára a leveleket eredeti-
leg?
  Ezt nem tudhatjuk a külso borítékok nélkül, me-
lyeket  nyilván  a felnyitás  pillanatában a kukába
dobtak a postai dolgozók. De még ha megvolnának
is, valószínutlen, hogy a feladó ráírta a címét. A leg-
több, amiben reménykedhettünk volna, egy posta-
bélyegzo.
  - Gondolom, a virágkereskedo feltételezte, hogy
valami dilinóssal van dolga, aki nem hisz a hitelkár-
tyában - jegyzi meg McGovern. -Vagy valami amo-
rózóval.
  - Vagy  egy börtönlakóval. - Carrie  Grethenre
gondolok, természetesen. El tudom képzelni, hogy
o küldözgette a leveleket a Kirbybol. Mivel a levele-
ket egy postamesternek címzett borítékba tette, a
kórházi személyzet nem tudta, kinek is ír valójában.
A New York-i  postahivatal is stimmel. A telefon-
könyvbol  Carrie bármelyik hivatal  címét megtud-
hatta, bár szerintem nem érdekelte  volna, ha kide-
rül, hogy a leveleket ugyanabból a városból küldték,
ahol o a büntetését tölti. Egyszeruen  nem  akarta
felkelteni a kirbyi személyzet gyanakvását, ráadásul
nem  volt nála körmönfontabb személy a földön.
Mindennek, amit csinált, oka volt. Carrie Grethen
ugyanolyan buzgón dolgozott Benton profiljának
elkészítésén, mint Benton az övén.
  - Ha Carrie - jegyzi meg komoran McGovern -,
akkor óhatatlanul el kell gondolkodnunk azon,
hogy valami módon vagy formában tudott  Chan-
donne-ról és a gyilkosságairól.
  - Élvezkedett rajtuk - vágom rá dühösen, és elto-
lom magam az asztaltól. - És azt  is piszkosul jól
tudta, hogy Benton a falra fog mászni, ha Susan
Pless meggyilkolásának a dátumával keltezett leve-
let küld neki. Benton semmi perc alatt átlátta az
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összefüggést.
  - És még postahivatalt is  Susan környékén vá-
lasztott magának - teszi hozzá Lucy.
  Spekulálunk, elofeltételezünk, egészen késo dél-
utánig, akkor úgy döntünk, itt az ideje a karácsonyi
vacsorának. Felkeltjük  Marinót, elmondjuk neki,
mit találtunk, és tovább  beszélgetünk,  miközben
édes piros ecetben és hidegen sajtolt olívaolajban
ázó hagymát, paradicsomot és salátát eszünk. Mari-
no úgy lapátolja be az ételt, mint aki napok óta nem
evett, lasagnát töm a szájába, miközben mi vitatko-
zunk, spekulálunk, és kerülgetjük a forró kását: Ha
Carrie Grethen zaklatta Bentont, és Grethen kap-
csolatban állt a Chandonne családdal, nem több
volt-e Benton meggyilkolása egyszeru pszichopátiás
megnyilvánulásnál? Nem a szervezett bunözés mé-
szárolta-e le, a több mint készséges Carrie-vel a
végrehajtó szerepében, melyet azután egy tébolyo-
dott elme értelmetlen muvének, személyes bosszú-
állásának álcáztak?
  - Vagyis - mondja Marino nekem teli szájjal -,
nem olyasmi volt-e Benton halála, mint amivel most
magát vádolják?
  Az asztal elcsendesedik. Egyikünk sem érti egé-
szen, mire céloz Marino, nekem esik le eloször. -Azt
mondja, Benton meggyilkolásának oka volt, de úgy
állították be, hogy egy sorozatgyilkos muvének tun-
jön?
  Marino vállat von. - Ahogy magát is azzal vádol-
ják, hogy megölte Brayt, és úgy állította be, mintha
a Farkasember csinálta volna.
  - Lehet, hogy ezért van az Interpol olyan kínban
- vélekedik Lucy.
  Marino tölt magának a minoségi francia borból,
és felhörpinti, mintha üdítot inna. - Ja, az Interpol.
Lehet, hogy Benton valahogy belegabalyodott a kar-
tellbe, és...
  - Chandonne miatt - szakítom félbe, ahogy fi-
gyelmem kiélesedik,  és úgy érzem, rajta vagyok az
úton, mely elvezethet az igazsághoz.
  Jaime Berger egész délután hívatlan  karácsonyi
vendégként árnyékolja be gondolataimat. Képtelen
vagyok kiverni a fejembol legelso kérdéseinek egyi-
két, amit akkor tett fel, amikor a tárgyalómban ta-
lálkoztunk. Azt akarta tudni, hogy dolgozott-e pro-
filalkotó szakember Chandonne richmondi gyilkos-
ságain. Nagyon gyorsan szóba hozta, úgyhogy nyil-
ván hisz a  dolog fontosságában. O biztos ráállított
egy profilost a Susan Pless-gyilkosságra, és  egyre
erosebb bennem a gyanú, hogy valószínuleg Benton
is tudott az esetrol.
  Felkelek az asztaltól. - Kérem, legyen otthon - fo-
hászkodom hangosan Bergernek, és egyre fokozódó
elkeseredettséggel a kézitáskámba túrok a  névje-
gyéért. A kártyán rajta van az otthoni száma, amit
Anna konyhájából hívok fel, hogy senki ne hallja,
mit mondok. Kicsit zavarban vagyok. Kicsit rémült
és dühös. Ha  tévedek, ostobának fogok tunni. Ha
igazam van, akkor Bergernek sokkal nyíltabbnak
kellett volna lennie velem, a fene essen az egészbe, a
fene essen Bergerbe.
  - Halló? - szól bele egy no.
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  - Ms. Berger? - kérdezem.
  - Pillanat. - Az illeto elkiáltja magát: - Anya! Té-
ged keresnek!
  Abban a pillanatban, ahogy Berger felveszi, így
szólok: - Mi mást nem tudok még magáról? Mert-
hogy kezd világosan kiderülni, hogy nem sokat tu-
dok.
  - O, Jillre gondol. - Ez nyilván az a valaki, aki fel-
vette a telefont. - Igazság szerint ok Greg elso há-
zasságából vannak.  Két nagykamasz. És ma már az
elso ajánlattevonek odaadnám oket. Francba is, még
én fizetnék, csak vigyék el oket.
  - Hiszi a piszi! - mondja Jill a háttérben, és ne-
vet.
  - Hadd keressek valami csendesebb helyet. - Ber-
ger beszéd közben  áthurcolkodik a lakásban,  ahol
egy férjjel és  két gyermekkel él, akikrol eddig emlí-
tést sem tett nekem, jóllehet órákat töltöttünk el
együtt. Fortyog bennem a  neheztelés. - Mi újság,
Kay?
  - Ismerte Bentont? - rukkolok ki a kérdéssel.
  Semmi.
  - Ott van? - Megint én beszélek.
  - Itt vagyok - mondja, és a hangja halkabb lett és
komoly. - Azon gondolkodom, mi lenne  a  legjobb
válasz...
  - Miért nem kezdi mindjárt az igazsággal. Most
az egyszer.
  - Mindig az igazságot mondtam magának - feleli.
  - Ez nevetséges. Hallottam én már a legkiválóbb-
jaikat is hazudni, amikor manipulálni akarnak vala-
kit. Hazugságdetektorokkal dobálóznak meg igaz-
ságszérumokkal, hogy vallomásra bírjanak embere-
ket, és létezik olyasmi is, hogy hazugság elhallgatás
útján. A teljes igazságot. Követelem. A isten szerel-
mére,  volt bármi köze Bentonnak a Susan Pless-
esethez?
  - Igen - feleli Berger. - Egyértelmuen igen, Kay.
  - Meséljen, Ms. Berger.  Egy teljes délutánt töl-
töttem azzal, hogy leveleket és egyéb hajmereszto
dolgokat néztem át, amiket Benton kapott,  mielott
meggyilkolták. A küldeményeket  Susan lakásának
közelében dolgozták fel egy postahivatalban.
  Néma csend. - Számos alkalommal találkoztam
Bentonnal, és az irodám is igénybe veszi a viselke-
déskutató részleg szolgálatait. Illetve igénybe vette.
Igazság szerint újabban egy itteni, New York-i igaz-
ságügyi elmeszakértovel dolgoztatunk. Az évek so-
rán más  eseteken is dolgoztam együtt Bentonnal,
erre akarok kilyukadni. Amikor tudomást szereztem
Susan meggyilkolásáról, és kimentem a helyszínre,
azonnal  telefonáltam Bentonnak, és  odahívtam.
Együtt vizsgáltuk át Susan lakását, ahogy maga és
én a richmondi tetthelyeket.
  - Jelezte magának Benton, hogy különös levele-
ket és telefonhívásokat és egyéb dolgokat  kap? És
hogy  az illeto, aki ezt csinálja, esetleg kapcsolatba
hozható azzal, aki Susan Plesst meggyilkolta?
  - Értem már. - Ez minden, amit mond.
  - Érti? Mi az ördögöt ért?
  - Értem, hogy tudja - feleli. - Kérdés, hogy hon-
nan.
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  Beszámolok neki a VM-dossziéról.  Felvilágosí-
tom,  hogy a jelek szerint Benton ellenoriztette az
iratokat ujjlenyomat-szakértovel, és azon tunodöm,
hogy  ki lehetett az, és hol és milyen eredménnyel
végezte el a munkát. Fogalma sincs, mondja Ber-
ger, mindenesetre az összes latens ujjlenyomatot át
kell futtatni a számítógépes ujjlenyomat-azonosító
rendszeren. - Bélyegek vannak a borítékokon - köz-
löm vele. - Benton nem távolította  el oket, pedig
másképp nem csináltathatott volna DNS-tesztet.
  A DNS-vizsgálat csak az utóbbi években, a poli-
meráz láncreakció (PCR)  módszer alkalmazásának
köszönhetoen lett eléggé kifinomult ahhoz, hogy ér-
demes legyen nyálat is elemezni, márpedig akárki
ragasztotta a borítékokra  a postai bélyegeket, meg
kellett nyalnia a hátoldalukat. Nem esküdnék meg
rá, hogy akár Carrie tudta  volna akkoriban, hogy
egy bélyeg megnyalásával felfedheti elottünk a kilé-
tét. Én tudtam volna. Ha Benton megmutatja ne-
kem ezeket a leveleket, javasoltam volna neki, hogy
vizsgáltassa meg a bélyegeket. Esetleg sikerrel járt
volna. Esetleg most nem volna halott.
  - Akkoriban még a bunüldözo szervek tagjai szá-
mára sem voltak ezek olyan közkeletu dolgok - Ber-
ger még mindig a postai bélyegekrol beszél. - Ma
viszont a rendorök mintha mást se csinálnának, mint
hogy embereket követnek a kávéscsészéikért, vagy
összeizzadt törülközoikért, papír zsebkendoikért,
cigarettacsikkeikért. Elképeszto.
  Hihetetlen gondolatom támad. Berger szavai egy
Angliában történt esetet juttatnak eszembe, amikor
egy férfit tévesen betöréssel vádoltak meg, mert a
birminghami országos DNS-adatbázis  egyértelmu
találatot  jelzett. A férfi védoje a tetthelyrol nyert
DNS-minta újbóli elemzését követelte, ezúttal tíz
génhelyre kiterjedoen a szokásos és az elso vizsgálat
során is  alkalmazott hat helyett. Génhelyen vagy
lokuszon az  örökítoanyag egy-egy  meghatározott
szakasza értendo. Egyes lokuszok gyakoribbak má-
soknál, úgyhogy  minél ritkább és minél több  lo-
kuszt vontunk be a vizsgálatba, annál nagyobb bizo-
nyossággal állapídhatjuk meg az egyezést - ami való-
jában nem egyezés, sokkal inkább egyfajta statiszti-
kai valószínuség,  mely  gyakorlatilag kizárhatóvá
teszi, hogy nem a gyanúsított követte el a buncse-
lekményt. A brit esetben a feltételezett betörot fel-
mentették a plusz génhelyekkel elvégzett vizsgálat
alapján. Egy a harminchétmillióhoz  volt az esélye a
téves azonosításnak, és bizony bekövetkezett.
  - Amikor a Susan esetébol származó DNS-t vizs-
gálták, STR-t használtak? - kérdezem Bergertol.
  Az STR a legújabb technológia a  DNS-profilíro-
zásban. Ez gyakorlatilag a jellegzetes, ismétlodo bá-
zispárok (Short Tandem Repeats) vizsgálatát jelenti
a PCR-rel megsokszorozott örökítoanyagban. A DNS-
adatbázisoktól manapság tipikusan legalább tizen-
három génhely vagyis lokusz vizsgálatát várják el,
ami gyakorlatilag kizárhatóvá teszi a téves egyezése-
ket.
  - Annyit tudok, hogy a laborjaink nagyon moder-
nek - mondja Berger. - A PCR-t is már évek óta al-
kalmazzák.
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  - Senki nem is használ mást, hacsak nem a régi
RFLP-technológiát, ami igen megbízható,  csak ép-
pen egy örökkévalóságig tart - felelem. - 1997-ben
a vizsgálatba vont lokuszok, génhelyek számán állt
vagy bukott a dolog. Egy minta elso vizsgálatakor a
labor gyakran nem végez tíz, tizenhárom vagy tizen-
öt génhelyre kiterjedo egybevetést. Az erosen meg-
növelné a költségeket. Ha például Susan  esetében
mindössze négy lokuszt vizsgáltak, elofordulhat,
hogy rendhagyó kivétellel van dolgunk. Feltétele-
zem, az orvos szakértoi intézet fagyasztójában ma is
ott van a maradék magfolyadék.
  - Mi volna az a rendhagyó kivétel?
  - Ha testvérekrol van szó. Fivérekrol. És az egyik
hagyta a magfolyadékot, a másik pedig a nyálat és a
szort.
  - De maguk tesztelték Thomas DNS-ét, nem? És
hasonló volt Jean-Baptiste-éhoz,  de nem egyezett
meg vele? - Nem hiszem el. Berger izgalomba jött.
  - Igen, de csak napokkal ezelott és tizenhárom
génhelyre, nem pedig négyre vagy hatra - felelem. -
Feltételezem, a két minta között volt egy halom
megegyezo génhely, de különbözoek is. Minél több
génhelyet vonunk be, annál több különbségre akad-
hatunk. Különösen  a zárt populációkban. Márpe-
dig a  Chandonne család, ha belegondolunk, való-
színuleg egy igen zárt populáció, több száz éve él-
nek a Szent Lajos-szigeten, és valószínuleg egymás
közt házasodnak. Lehet, hogy Jean-Baptiste Chan-
donne örökletes deformitása mögött is ez rejlik. Mi-
nél több a rokonházasság a családon belül, annál
nagyobb a genetikai gikszerek esélye.
  - Újra el kell végeztetnünk a tesztet a Susan ese-
tébol származó magfolyadékon - dönti el Berger.
  - A laborjuk valószínuleg úgyis megcsinálná, mi-
vel Chandonne-t gyilkossággal vádolják - felelem. -
Viszont esetleg bátoríthatja oket, hogy vegyék elore.
  - Istenem, csak nehogy kiderüljön, hogy a mag-
folyadék valaki másé - mondja Berger csalódottan.
- Jézus, az szörnyu lenne, ha a DNS  nem egyezne,
amikor újból elvégzik a tesztet. Akkor aztán süthet-
ném.
  Igaza van.  Süthetné bizony. Még Bergernek is ba-
jos volna elhitetni egy esküdtszékkel, hogy Chan-
donne ölte meg Susant, ha Chandonne DNS-e nem
egyezik  meg a  Susan holttestébol nyert magfolya-
dék DNS-ével.
  - Szólok Marinónak,  hogy adja le a bélyegeket
meg a latens ujjlenyomatokat a richmondi labornak
- szólal meg azután. - És Kay, meg kell kérnem,
hogy ezentúl csak tanú  jelenlétében nézzen meg
bármit abban a dossziéban. Ne nézelodjön tovább.
És ne adjon  le semmilyen bizonyítékot.
  - Értem.  - Újabb emlékezteto, hogy gyilkosság
gyanúja vetült rám.
  - A maga  érdekében - teszi hozzá Berger.
  - Ms. Berger, ha tudott a levelekrol, és hogy mik-
nek volt kitéve Benton, mit  gondolt, amikor meg-
gyilkolták?
  - A döbbenetet és a  szomorúságot leszámítva?
Hogy az ölte meg, aki zaklatta. Igen, elsoként ez ju-
tott az eszembe. Amikor viszont világossá vált, hogy
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kik voltak a gyilkosai, azután pedig  lelotték oket,
úgy tunt, nincs merre továbbvinni az ügyet.
  - És ha Carrie Grethen írta azokat a zaklató leve-
leket, a leggonoszabbat, úgy  tunik, éppen  aznap ír-
ta, amikor Susant meggyilkolták.
  Csend.
  - Úgy gondolom, feltétlenül számolnunk kell egy
lehetséges kapcsolattal. - Ebben a tekintetben hatá-
rozott vagyok. -Valószínuleg Susan volt Chandonne
elso áldozata ebben az országban, és amikor Benton
megkapirgálta az esetet, túl közel került olyan más
dolgokhoz, amik viszont a kartellre irányították a fi-
gyelmet. Carrie még élt és New Yorkban volt, ami-
kor Chandonne átjött, és megölte Susant.
  - És lehet, hogy Benton rajta volt Carrie listáján?
- Berger hangja kétkedo.
  - Boven lehetséges - felelem. - Ismertem Ben-
tont és a gondolkodásmódját. Eloször is, miért vitte
magával a VM-dossziét  Philadelphiába, ha  nem
azért, mert gyanította: a dosszié hátborzongató tar-
talma összefüggésben van azzal, amit Carrie és bun-
társa muvelnek? Hogy gyilkolnak, és lenyúzzák ál-
dozatuk arcát. Elcsúfítják  oket. Márpedig az üzene-
tek, amiket Benton kapott,  egyértelmuvé tették,
hogy ot is el fogják csúfítani, és hétszentség, hogy el
is...
  - Szükségem van egy másolatra arról a dossziéról
- rekeszti belém a szót Berger. A hangja egyértel-
muen jelzi, hogy be akarja fejezni a telefonálást. -
Van faxom itthon. - Megadja a számot.

Bemegyek Anna dolgozószobájába, és a következo
fél órát azzal töltöm, hogy fénymásolom a VM-dosz-
szié teljes tartalmát, ugyanis  bezacskózott iratokat
nem tudok a faxkészülékbe táplálni. Marino végzett
a burgundival, és megint alszik a kanapén, mire visz-
szatérek a nappaliba, ahol Lucy és McGovern be-
szélgetve ülnek a kandalló elott, és az eshetoségek,
melyeket felvázolnak, az elfogyasztott alkohol meny-
nyiségével egyenes arányban válnak egyre vadab-
bakká. A karácsony öles léptekkel távolodik. Fél ti-
zenegykor végre sort kerítünk az ajándékok felbon-
tására, Marino spiccesen kiosztja a dobozokat, és
próbál vidámkodni. Hangulata azonban csak egyre
komorabb, és az élcelodésre tett minden kísérlet
harapósra sikeredik. Tizenegy órakor megcsörren
Anna telefonja. Berger az.
  - Quidpro quo? - vág bele a közepébe, utalásként
az 1997. december  5-i  levélre. - Hány nem jogi
végzettségu  ember használja ezt a kifejezést? Csak
egy orült ötlet, de azon tunodöm, nem tudnánk-e
valahogy DNS-mintát szerezni Rocky Caggianótól?
Miért is ne vizsgálnánk meg minden lehetoséget,
ahelyett hogy  elhamarkodottan feltételezzük, hogy
Carrie írta a leveleket. Lehet, hogy o írta. De az is
lehet, hogy nem.
  Amikor visszatérek a fa alatti ajándékokhoz, kép-
telen vagyok koncentrálni.  Próbálok mosolyogni és
végtelenül hálásnak mutatkozni, de senkit nem té-
vesztek  meg. Lucytól egy  B52 típusnevu Breitling
karórát kapok, rozsdamentes acélból, Marinótól pe-
dig egyévnyi tuzifára érvényes ígérvényt, a fát sze-
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mélyesen  fogja kiszállítani és felmáglyázni.  Lucy
odáig van a  Szélvész Lányok-nyakláncért, amit csi-
náltattam neki, és Marinónak is tetszik a Lucytól és
tolem kapott bordzseki. Annának kedvére  lenne a
muvészi üvegváza, amit a  számára találtam, de o
természetesen éppen a  95-ös államközin  autózik
valahol. Mindenki igyekszik gyorsan túlesni a dol-
gon, mert súlyos kérdések maradtak függoben. Míg
a gyurött szalagokat  és a szakadt csomagolópapírt
szedegetjük, jelzem Marinónak,  hogy beszélnünk
kellene  egymással, négyszemközt. A konyhában
ülünk le. Marino egész nap a részegség különbözo
stádiumaiban volt, és úgy látom, hogy valószínuleg
rendszeresen az üveg fenekére néz. Van is rá oka.
  - Nem vedelhet így tovább - mondom neki, mi-
közben  egy-egy pohár vizet  töltök magunknak. -
Nem old meg semmit.
  - Soha nem is oldott, soha nem is fog. - Megdör-
göli az arcát. - És nagyon úgy néz ki, hogy amikor
szarul érzem magam, még ez is rohadtul mindegy.
Most éppen minden szar. - Rám emeli fátyolos te-
kintetu, véreres  szemét. Marino úgy néz ki, mint aki
mindjárt sírva fakad.
  - Bármi remény, hogy esetleg van magánál vala-
mi, amibol hozzájuthatnánk Rocky DNS-éhez? - ug-
rok fejest a közepébe.
  Megrándul az arca, mintha pofon ütötték volna. -
Mit mondott magának Berger a telefonban? Ezt?
Rocky miatt telefonált?
  - Berger csak megy végig a listán - felelem. - Bár-
ki fontos, aki összefüggésbe hozható velünk  vagy
Bentonnal, és esetleg kapcsolatot tart fenn a szerve-
zett bunözéssel. Márpedig Rocky neve egyértelmuen
felmerül. - A folytatásban elmondom neki, mit tárt
elém Berger Bentonról és a Susan Pless-esetrol.
  - De Benton azelott is kapott gennyes leveleket,
hogy Susant  megölték - mondja Marino. - Akkor
viszont mért cseszegették volna, mikor még nem is
volt mibe beleütnie az orrát? Mért cseszegette volna
Rocky, például? Márpedig gondolom, maga szerint
Rocky küldözgette Bentonnak azokat a szemétsége-
ket.
  Nincs válaszom. Nem tudom.
  - Hát,  nyilván majd Doristól meg tolem  kell
DNS-t venniük, mert  Rockytól nincsen semmim.
Még haj se. Azt meg tudják csinálni, igaz? Ha van
DNS-ük az apától meg az anyától, azt összehason-
líthatják olyasmivel, mint a nyál, nem?
  - Mindenesetre azt legalább megtudhatjuk, hogy
a fia nem zárható ki, mint a bélyegekre került DNS
forrása.
  - Oké. - Nagyot fújtat. - Ha ezt akarja.  Most,
hogy Anna megpattant, gondolom, szabad a pálya,
rágyújthatok?
  - Én nem mernék - felelem.  - Mi a helyzet
Rocky ujjlenyomataival?
  - Felejtse el. Plusz nekem nem úgy tunt, hogy
Bentonnak sok szerencséje lett volna az ujjlenyoma-
tokkal. Mármint látni, hogy megnézette a leveleket,
és úgy fest, ezzel be is fuccsolt a dolog. És tudom,
hogy nem szívesen hallja ezt, doki, de valószínuleg
nem ártana biztosra tudnia, miért is akar beszállni
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ebbe az egészbe. Ne kezdjen boszorkányüldözésbe,
csak mert meg akar fizetni  a rohadéknak, aki azokat
a szarságokat küldte Bentonnak, és talán ahhoz is
köze volt, hogy meggyilkolták. Nem éri meg. Pláne,
ha maga abban van, hogy  Carrie csinálta. Az a no
halott. Rohadjon békében.
  - Nagyon is megéri - felelem. - Ha biztosra tud-
hatom, ki küldte Bentonnak azokat a leveleket, az
nekem megéri.
  - Hö. Benton azt mondta, ott fog kikötni, a Vég-
so Mentsvárban. Hát, úgy  néz ki, ez bejött - elmél-
kedik Marino. - Mi vagyunk a Végso Mentsvár, és
mi dolgozunk az esetén. Nem semmi.
  - Maga szerint Benton azért vitte magával a dosz-
sziét Philadelphiába, mert azt akarta, hogy maga
vagy én megkapjuk?
  - Úgy értve, hogy ha vele történne valami?
  Bólintok.
  - Lehet - mondja Marino. - Bentont aggasztotta,
hogy nem sok ideje van hátra, és azt akarta, hogy
megtaláljuk a dossziét, ha  vele történik valami. De
azért fura is. Mintha nem volna túl bobeszédu, szin-
te mint aki tudja, hogy esetleg mások is belenézhet-
nek, és nem akarta, hogy az a nem frankó valaki va-
lami fontosat  lásson a dossziéban. Maga  szerint
nem érdekes, hogy nincsenek benne nevek? Hogy
ha Bentonnak voltak is gyanúsítottjai,  soha nem
említette senkinek?
  - A dosszié megfogalmazásai rejtélyesek - ha-
gyom helyben.
  - És kitol félt, hogy bele talál nézni? Zsaruktól?
Mert azt tudhatta, ha vele történik valami, a zsaruk
végig fogják lapátolni ezt a szart. Végig is lapátolták.
A philadelphiai zsaruk tövirol hegyire átvizsgálták a
szobáját, és azután mindent átadtak nekem. Benton
nyilván úgy okoskodott, hogy valamikor maga is lát-
ni fogja a holmiját. És valószínuleg Lucy is.
  - Szerintem az a lényeg, hogy Benton nem tud-
hatta biztosra, ki fog belenézni a dossziéba. Úgy-
hogy elovigyázatos volt, és pont. És  Benton aztán
végképp  az elovigyázatosságáról volt ismert.
  - Nem is beszélve arról -  folytatja Marino -,
hogy Benton azért  ment Philadelphiába, hogy az
ADTI-nak segítsen. Úgyhogy  nyugodtan  gondol-
hatta, hogy az ADTI-sok is bele fognak  nézni a
dossziéba, igazam van?  Lucy az  ADTI-nál van.
McGovern az ADTI-nál van, plusz o vezette a vizs-
gálatot a tuzesetek ügyében, amiket Carrie és segg-
fej cimborája idéztek elo, hogy leplezzék  csúf kis
hobbijukat, miszerint embereknek nyúzták le az ar-
cát, így  van? - Marino  szeme összeszukül. - Az
ADTI-nál vanTalley is - mondja. - Lehet, hogy az o
DNS-ét is be kéne szereznünk. Nagy  kár. - Megint
az a kifejezés van az arcán. Nem hiszem, hogy Mari-
no valaha is megbocsátja nekem, hogy lefeküdtem
Jay Talleyvel. -  Pedig maga szerzett egy adaggal
Talley kibaszott DNS-ébol. Párizsban. Nem maradt
esetleg egy foltocska, amit elfelejtett kimosni?
  -  Fogja be, Marino - mondom lágyan.
  -  Elvonási tüneteim vannak. - Marino felkel, és
az italszekrényhez megy. Most a whiskynek van itt
az ideje.  Marino tölt egy pohár Booker'st, és vissza-
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jön az asztalhoz. - Nem lenne semmi, ha kiderülne,
hogy Talley fültol farokig benne van,  mint disznó a
kocsonyában. Lehet, hogy magát is ezért hívatta át
az Interpolhoz. Meg akarta piszkálni az agyát, hogy
lássa, hátha maga is tudja azt, amit Benton tudott.
Mert tudja mit? Lehet, hogy amikor Benton körbe-
szimatolt Susan meggyilkolását követoen, olyasmire
bukkant, aminek a kipattanását Talley nem enged-
hette meg magának.
  - Hát ti ketten mirol  beszélgettek? -  Lucy  a
konyhában van. Nem is hallottam bejönni.
  - A következo melótokról. - Marino a whiskyjét
lötybékelve Lucyra  veti puffadt szemét. - Le kéne
nyomoznotok Talleyt, hogy mennyire sáros  az ürge.
Mert pici szívem azt súgja, hogy sárosabb nem is le-
hetne. Ja, és mellesleg. - Ez nekem szól. - Ha netán
nem hallotta, Talley is  azok között volt, akik felkí-
sérték Chandonne-t New Yorkba. Hát nem érde-
kes? Beül a Berger-féle kihallgatásra. Hat  órát zö-
työg a kocsiban a  mocsadékkal. Hé, lehet, hogy
mostanra ivócimborák - vagy esetleg eleve azok vol-
tak.
  Lucy  kibámul a konyhaablakon, keze a farmer
zsebében, Marino szemlátomást  kizökkentette, za-
varba hozta. Marino izzadt és közönséges, és támo-
lyog, az  egyik pillanatban gyulölet és ellenszenv frö-
csög belole, a következoben magába fordul.
  - Tudod, mitol van herótom? - Marino  nem tá-
gít. - A rossz zsaruktól, akiket soha nem fülelnek le,
mert mindenki túl beszari ahhoz, hogy a körmükre
nézzen.  Talleyhez se mernek hozzányúlni,  meg se
próbálják, mert beszél ezen a sok idegen nyelven, és
a Harvardra járt, és  o a nagymeno aranyifjú...
  - Abszolút fogalmad sincs, hogy mirol beszélsz  -
mondja  Lucy Marinónak, és mostanra McGovern
is beténfergett a konyhába. -Tévedsz. Jay nem élvez
védettséget, és nem te vagy az  egyetlen  személy
ezen a bolygón, akiben kétségek merültek fel ot ille-
toen.
  - Komoly kétségek - visszhangozza McGovern.
  Marino befogja a száját, és a konyhai pultnak tá-
maszkodik.
  - Elmondhatom, eddig mire jutottunk - mondja
Lucy nekem. Unokahúgom visszafogott és halk sza-
vú, mert senki, de tényleg senki nem igazán biztos
benne, hogyan érzek Jay iránt. - Nem egy kéjhöm-
pöly, merthogy eddig semmi perdöntot nem talál-
tunk. De  a  kép nem  túl rózsás. - Úgy néz rám,
mintha olvasni akarna a vonásaimban.
  - Nagyszeru - mondom neki. - Halljuk.
  - Ja. Csupa fül vagyok - feleli Marino.
  - Egész sor adatbázison átfuttattam a nevét. Sem-
mi büntetobírósági vagy polgári peres feljegyzés, zá-
logfoglalás vagy bírói határozat satöbbi. Nem mint-
ha azt vártuk volna, hogy nyilvántartott pederaszta
vagy gyermekét elhanyagoló szülo vagy eltunt vagy
körözött személy vagy akármi legyen, és arra sincs
bizonyíték, hogy az FBI, a CIA vagy  akár az ADTI
dossziét nyitott volna róla a saját  nyilvántartási
rendszerén belül. Egy egyszeru keresésre az ingat-
lan-nyilvántartásokban viszont felemelkedett a pi-
ros zászló. Eloször isTalleynek van egy lakása New
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Yorkban,  amit  bizonyos válogatott barátainak szo-
kott átengedni - köztük a bunüldözo szervek magas
rangú tisztjeinek - mondja Lucy Marinónak és ne-
kem. - Egy  eros hárommilliós kégli, tele régiségek-
kel, a  Central  Park mellett. Jay azzal dicsekedett,
hogy a lakás az övé. Hát nem az. Egy cég nevére van
bejegyezve.
  - Tehetos emberek esetében nem ritka, hogy kü-
lönbözo vállalatok nevén  legyenek ingatlanaik, ez
afféle titkosítás, másrészt megvédi a különbözo va-
gyontárgyakat az elperléstol - mutatok rá.
  - Tudom. De ez a vállalat nem Jayé - feleli Lucy.
- Hacsak  nincs légi fuvarozási társasága.
  - Kicsit kísérteties, nem? - teszi hozzá McGo-
vern. - Figyelembe véve a Chandonne család szál-
litmányozási érdekeltségeit. Úgyhogy lehet, hogy itt
a kapcsolat. Egyelore nem tudjuk.
  - Nem nagy meglepetés - dörmögi Marino, de a
szemében fény gyúl. - Nagyon jól emlékszem, ahogy
eljátszotta a gazdag harvardi nagymenot, igaz-e, do-
ki? Emlékszem, szöget is ütött a fejembe, mit kere-
sünk hirtelen egy Learjeten, aztán már csak azt vet-
tem észre, hogy ülünk a Concorde-on, és repülünk
Franciaország felé. Tudtam én,  hogy az Interpol
nem fizet ilyen szarságokért.
  - Nem lett volna szabad eldicsekednie a lakással
- jegyzi meg Lucy. - Nyilvánvalóan neki is  az a
gyenge pontja, ami az összes többi seggfejnek: a ha-
talmas egója. -  Rám néz. - Imponálni akar neked,
ezért luxusgépen repít át a tengeren - azt mondja,
engedményt kapott a jegyekre, merthogy bunüldö-
zo szerveknek lesz. És persze, tudjuk, hogy a légi-
társaságok idonként csinálnak ilyet. De mi azért ezt
is  ellenorizzük,  hogy lássuk, ki intézte a helyfogla-
lást, és hogy mi volt a sztori igazából.
  - Az én nagy kérdésem egyértelmuen az -  veszi
fel a fonalat McGovern -, hogy lehet-e az a lakás a
Chandonne család tulajdonában. És csak találgat-
hatunk, hogy hány rétegen át jutunk el a  családig.
  - A rohadt életbe, lehet, hogy övék az egész épü-
let - mondja Marino. - Plusz Manhattan nagyobbik
fele.
  - Mi a helyzet a vállalat tisztségviseloivel? - kér-
dezem. - Felmerültek érdekes nevek?
  - Vannak nevek, de egyelore semmi jelentést nem
tudunk hozzájuk rendelni - feleli Lucy. - Az  ilyen
esetek nagyon idoigényesek. Lefuttatjuk a neveket,
és azután mindent és mindenkit, ami és aki hozzá-
juk kapcsolódik, vég nélkül.
  - És hogy kapcsolódik ide Mitch Barbosa  és
Rosso Matos? - kérdezem. - Kapcsolódnak egyálta-
lán? Mert valaki elvitt egy kulcsot a házamból, és
betette Barbosa zsebébe.  Gondoljátok, hogy  Jay
volt az?
  Marino nagyot horkant, és kortyol a whiskyjébol.
- Én rá szavazok - csapja le a labdát. - Meg aki el-
csórta a kalapácsát. Gondolni se tudok másra, aki-
tol ilyesmi kitelne. Ismerem az összes ürgét, aki be-
ment, mármint a maga házába.  Hacsak nem Righ-
ter volt az, de o meg túl beszari, és nem igazán hi-
szem, hogy sáros volna.
  Nem mintha Jay árnyéka nem vetült volna a gon-
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dolatainkra eddig  is számtalanszor. Tudjuk, hogy
járt a házamban. Tudjuk, hogy keseru érzésekkel vi-
seltetik irántam. Mindannyiunkban súlyos kételyek
merültek fel a jellemét illetoen, ha viszont tényleg o
helyezte el a kulcsot, vagy lopta el a házamból és
adta tovább  valaki másnak, akkor ez közvetlenül
érintetté teszi Barbosa  kínzásos-gyilkossági ügyé-
ben és Matoséban is. - Hol van most Jay? Tudja va-
laki? -Tekintetemmel az arcukat kutatom.
  - Hát, New Yorkban ott volt. Ez volt szerdán. Az-
tán tegnap délután James City Countyban láttuk.
Fogalmam sincs, hogy momentán hol lehet - feleli
Marino.
  - Van egypár dolog, amit esetleg nem árt, ha
tudsz.  - Lucy  ezt  hozzám intézi. - Különösen az
egyik igen fura, nem is tudtam mit kezdeni vele
egyelore. Amikor rákerestettem a hitelkártya-hasz-
nálatra, a gép két Jay Talleyt dobott  ki, különbözo
lakcímmel és különbözo társadalombiztosítási szám-
mal. Az egyik Jay Talley  1960 és 1961 között kapott
tb-számot, Phoenixben. Ami nem lehet Jay, hacsak
nem jó negyvenes a barátunk, ezzel szemben meny-
nyi is? Nem sokkal öregebb, mint én? Harmincas
évei elején, max. A másik Jay Talley, akit a kereso-
program kidobott, 1936 és  1937 között kapott tár-
sadalombiztosítási számot. Születési  dátum nyista,
mindenesetre az elsok között kaphatott azonosító
számot, nem sokkal az 1935-ös társadalombiztosí-
tási törvény életbe lépte után, úgyhogy isten tudja,
hány éves volt ez a bizonyos Jay Talley már akkor is.
Most minimum  a hetvenes éveit tapossa, ráadásul
elég fürgén, sokat változtatja a tartózkodási helyét,
és postafiókokat használ tényleges lakcímek helyett.
Plusz egy halom autót vásárolt, idonként évente
többször is lecseréli a kocsiját.
  - Említette magának Talley, hogy hol született? -
kérdezi tolem Marino.
  - Azt mondta, gyermekkora nagy részét Párizs-
ban töltötte, azután a családja átköltözött Los An-
gelesbe - felelem. - Maga is ott ült az étteremben,
amikor mondta. Az Interpolnál.
  - Annak sincs nyoma, hogy bármelyik Jay Talley
Los Angelesben lakott volna - mondja Lucy.
  - Ha már az  Interpolról van szó  - szólal  meg
Marino. - Nem káderezték le a pasast, mielott en-
gedték, hogy ott dolgozzon?
  - Valamilyen ellenorzés nyilván volt, de nem tel-
jes köru - feleli Lucy. -Talley az ADTI ügynöke. Azt
hinné az ember, hogy tiszta.
  - Mi a helyzet a középso  nevével?  - kérdezi
Marino. - Ismerjük?
  - Nincs  neki.  A személyi lapján  az ADTI -nál
semmi. - McGovern  fanyarul elmosolyodik. - És
annak a Jay Talleynek sincs, aki még az özönvíz elott
kapott tb-számot. Ez már önmagában is  szokatlan.
A legtöbb embernek van középso neve. Talley ká-
derlapján a központban valóban az áll, hogy Párizs-
ban született, és  ott is élt hatéves koráig. Ezt köve-
toen viszont állítólag New Yorkba költözött francia
apjával és  amerikai anyjával,  Los  Angelesrol szó
sem esik. Az ADTI-hoz beadott jelentkezési lapja
szerint a Harvardra járt, de amikor utánanéztünk a
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dolognak, semmilyen nyomát nem találtuk, hogy
Jay Talley valaha is a Harvard hallgatója lett volna.
  - Jézusom - fakad ki Marino. - Semmit nem el-
lenoriznek, amikor ezeket a jelentkezési szarokat át-
nézik?  Csak elfogadják bemondásra, hogy a Har-
vardon  tanultál,  vagy Rhodes-ösztöndíjas  voltál,
vagy rúdugró az olimpián? És felvesznek, és kapsz
egy jelvényt meg egy stukkert?
  - Én mindenesetre nem adom le a drótot a bel-
ügynek, hogy esetleg nem ártana tüzetesebben leká-
derezni a pasast - mondja McGovern. - Óvatosnak
kell lennünk, nehogy valami visszajusson a fülébe,
márpedig nehéz megmondani, kik lehetnek a bará-
tai a központban.
  Marino fölemeli a karját és nyújtózik. Megropog-
tatja a nyakát. - Már megint kajás vagyok - közli.

32.

Anna házának vendégszobája a folyóra néz, és a na-
pok múltával alkalmi munkaállást rögtönöztem az
ablak elé. Ehhez egy kisasztalra volt szükség, amit
leterítettem, hogy megóvjam selyemfényu lakkozá-
sát az összekaristolódástól, illetve a könyvtárszobá-
ból eltulajdonítottam egy almazöld borhuzatú, an-
gol forgószéket. Eleinte bánkódtam, amiért otthon
felejtettem hordozható számítógépemet, azután nem
várt megnyugvást leltem abban, ahogy töltotollam a
papírhoz ér, gondolataim kiáramolnak  az ujjaimon
át, és fekete tintába öntve reszketnek a papíron. Po-
csék a kézírásom, és valószínuleg helytálló a feltéte-
lezés, hogy ennek van némi köze a foglalkozásom-
hoz. Némely napokon ötszázszor is alá kell írnom a
nevemet, illetve  a kezdobetuimet, és, gondolom,
annak is meg kell adnom az árát, hogy néha nap-
hosszat  jellemzéseket és mérési eredményeket fir-
kantok le véres gumikesztyus kézzel.
  Kialakítottam egy rituálét Anna házában. Minden
reggel kisurranok a konyhába, és töltök magamnak
egy csésze kávét, ami úgy van idozítve, hogy ponto-
san fél hatkor kezdjen lecsöpögni. Visszatérek a szo-
bámba,  becsukom az ajtót, és ülök az ablaknál, ro-
vom a sorokat a tökéletes sötétség üvegnégyszöge
elott. Elso itt töltött reggelemen óravázlatokat ké-
szítettem az intézetben tartandó „halálesetek kivizs-
gálása" eloadásaimhoz. De a közlekedési balesetek,
fulladásos halálesetek és  az igazságügyi orvostani
radiológia egyszerre kiröppent az agyamból, amint
a hajnal elso fénye életre keltette a folyót.
  Ma reggel újra végignéztem huségesen a musort.
Fél hétkor a sötétség faszénszürkévé hígult, és per-
cekkel késobb már kivehetoek voltak a csupasz szi-
komorfák és tölgyek körvonalai, majd a sötét síkok
vízzé és szárazfölddé alakultak át. Reggelente a fo-
lyó általában melegebb, mint a  levego, és a James
fölött köd gomolyog. Éppen most úgy néz ki, mint
az alvilági Styx folyó, szinte várom, mikor csáklyáz-
za át csónakját a ködfátyolokon egy rongyokba öltö-
zött, kísérteties, ösztövér férfi. Állatokat inkább csak
nyolc óra felé láthatok majd, pedig hatalmas meg-
nyugvást jelentenek számomra. Valósággal belesze-
rettem az Anna partszakaszán  gyülekezo kanadai
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vadlibák gágogó kórusába. Mókusok futkároznak
fel-alá dolguk után a fákon, felpöndörödött farkuk,
mint egy-egy füstpamat. Madarak lebegnek az abla-
kom elott, néznek egyenest a szemembe, mintha azt
akarnák  tudni,  mi után leselkedem. A folyó túlsó
partján szarvasok iramodnak át  a kopár téli  erdon,
egerészölyvek csapnak le.
  Ritka,  kiváltságos pillanatokban  fehér feju réti-
sasok kápráztatnak el. Irdatlan fesztávolságú szár-
nyaik, fehér tollsisakjuk és csüdjük összetéveszthe-
tetlenné  teszi oket, és megnyugszom láttukra, mert
a sasok magasan repülnek és egyedül, és szemláto-
mást más dolgok foglalkoztatják oket, mint a többi
madarat. Elnézem, ahogy köröznek vagy kis idore
felgallyaznak egy fára,  sosem maradva sokáig egy
helyben, mielott hirtelen eltunnek, én meg, akár
Emerson, ott maradok a kérdéssel: jelet kaptam vol-
na? Kedvesnek találom a természetet. A többi ré-
szét annak, amivel együtt kell élnem manapság,
nem annyira.
  Január 17-e, hétfo van, továbbra is számuzetésem
töltöm Anna házában, én legalábbis így fogom fel.
Lassan folyik az ido, szinte  meg-megállni látszik,
akár a  folyó az ablakomon túl.  Életem áramai egy
bizonyos, alig észreveheto irányba tartanak, és nincs
rá mód, hogy egyértelmu menetüknek új útvonalat
szabjak. Eljöttek és elmúltak az ünnepek, gipszköté-
semet gumírozott bandázs váltotta fel. Bérelt autó-
val járok, mert Mercedesemet további vizsgálatok-
hoz lefoglalva tartják a Hull Street és a Commerce
Road sarkán lévo rendorségi telepen, ahol nincsen
huszonnégy órás rendorségi felügyelet, és nincs or-
kutya sem. Szilveszter éjjel valaki bezúzta az autóm
ablakát, és ellopta az adó-vevot, az AM-FM rádiót, a
CD-lejátszót és csak a jó isten tudja, mi mást még.
Ennyit a tárgyi bizonyítékok szentségérol, mond-
tam Marinónak.
  Új fejlemények vannak a Chandonne-ügyben. Be-
igazolódott  a gyanúm: amikor a Susan Pless-ügy-
ben a magfolyadékon annak idején 1997-ben DNS -
tesztet végeztek, mindössze négy génhelyet vizsgál-
tak meg. A New York-i igazságügyi  orvos szakértoi
intézet ma is négy génhellyel dolgozik elso körben,
mert így házon belül megoldható, s ennélfogva gaz-
daságosabb. A lefagyasztott extraktumot  most ti-
zenöt génhely figyelembevételével újra megvizsgál-
ták, és  az  eredmény  negatív  lett. A magfolyadék
nem Jean-Baptiste Chandonne-é, de nem is testvé-
réé, Thomasé. A  közös allélek  nagy száma és a
DNS-profilok hihetetlen közelsége viszont tálcán kí-
nálja a feltételezést, hogy egy harmadik fivér is van,
és ez a fivér szeretkezett Susannal. Elképeszto fejle-
mény. Berger  a plafonon. - Hajunkra kenhetjük a
DNS-tesztünket-  mondta nekem Berger a telefon-
ban. Chandonne  fogazata egyezik  a harapásnyo-
mokkal, a nyálát és szorét megtalálták a véres holt-
testen, de nem o  közösült vaginálisan Susan Pless-
szel közvetlenül a no halála  elott. Ez nem feltétlenül
lesz elég az esküdteknek a fejlett  DNS-tesztek korá-
ban. Egy New York-i vádesküdtszék fogja eldönteni,
sor kerülhet-e egyáltalán a vádemelésre, és amikor
Berger ezt mondta, megütötte fülemet a helyzet hi-
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hetetlen iróniája. A jelek szerint ahhoz, hogy engem
gyilkossággal vádoljanak, alig kell valami, elég egy
kis szóbeszéd, a feltételezett szándék, illetve a tény,
hogy kísérleteket folytattam egy fejtokalapáccsal és
némi barbecue-szósszal.
  Hetekig vártam az idézésre. Tegnap megérkezett,
és a seriffhelyettes szokásos jó kedélyu önmagát ad-
ta, amikor megjelent  az irodámban, feltételezem,
eszébe sem jutott, hogy ezúttal nem szakérto tanú-
ként, hanem vádlottként szerepelek az ügyben. Az
idézés felszólít, hogy február 1-jén, délután két óra-
kor jelenjek meg a különleges vádesküdtszék elott a
bíróság John Marshallról elnevezett  épületének
302-es helyiségében, meghallgatásra.
  Pár perccel múlt hét óra. Állok  a gardróbban,
kosztümöket és blúzokat tologatok félre, miközben
gondolatban átfutom, mi mindent kell csinálnom a
nap folyamán. Jack Fieldingtol már tudom, hogy
hat esetünk van az intézetben, és  az orvosok közül
ketten tárgyalásra hivatalosak. Ráadásul tíz órakor
telefonos konferencián veszek részt Mitchell kor-
mányzóval. Egy kék hajszálcsíkos fekete nadrágkosz-
tümöt választok és hozzá  széles  mandzsettás kék
blúzt. Betérek a konyhába még egy csésze kávéra, és
eszem egy tálka magas fehérjetartalmú gabonapely-
het, amit Lucy hozott. Muszáj mosolyognom, ahogy
kis híján beletörik a fogam az egészséges, ropogós
ajándékba. Unokahúgomnak feltett szándéka, hogy
fitt fonixként emelkedem elo életem füstölgo romjai
közül. Elöblítem az edényeket, befejezem az öltöz-
ködést, és már kifelé tartok a házból, amikor vibrál-
ni kezd a személyhívóm. Marino száma jelenik meg
a kijelzon, és rögtön utána vészjelzésként: 911.
  Anna behajtóján parkol a legújabb változás az éle-
temben: egy bérelt, éjkék Ford Explorer. A kocsinak
áporodott cigarettaszaga van, és mindig áporodott
cigarettaszaga is lesz, hacsak  nem fogadom meg
Marino tanácsát, és ragasztok egy légfrissítot a mu-
szerfalra. Csatlakoztatom a mobiltelefonomat a szi-
vargyújtóra, és visszahívom Marinót.
  - Hol van? - kérdezi rögtön.
  - Fordulok ki a ház elol. - Bekapcsolom a futést,
Anna kapuja  kitárul, hogy utamra engedjen. Annyi
idore se állok meg, hogy felvegyem az újságot, amit,
mint  Marino következoként közli velem,  látnom
kell, mert a jelek szerint még nem volt a kezemben,
különben azonnal felhívtam volna.
  - Késo - mondom neki.  - Már kint  vagyok a
Cherokee-n.  - Megkeményítem magam, akár egy
kissrác, aki azzal cukkolja a többieket, hogy vágják
hasba nyugodtan. - Gyerünk, mondja el maga. Mi
van az újságban? - Arra számítok, hogy vádesküdt-
széki eljárásom híre kiszivárgott a sajtóba, és igazam
van. Ahogy a  Cherokee-n hajtok, a közelmúlt téli zi-
mankója a  szemem láttára tunik át tavaszias locs-
pocsba, és olvadt hó araszol le a háztetokrol.
  - A  vezeto  igazságügyi orvos szakérto a véres mé-
szárlás gyanúsítottja - olvassa Marino a fooldali sza-
lagcímet. - Egy kép is van magáról - teszi hozzá. -
Úgy nézem,  az a  ribanc csinálhatta a maga háza
elott. Aki eltaknyolt a jégen,  emlékszik? Maga pont
mászik fel a járgányomba. A kocsim egész jól mutat
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a képen. Maga nem annyira...
  - Azt mondja, ami a cikkben áll - szakítom félbe.
  Miközben a Cherokee Road éles kanyarjait navi-
gálom, Marino felolvassa a cikk legfontosabb kité-
teleit.  Egy különleges  richmondi vádesküdtszék
vizsgálódik ellenem Diane  Bray rendorfonök-he-
lyettes meggyilkolása ügyében, közli az újság. A hír
kipattanását a meghökkento és bizarr jelzokkel illetik,
a helyi bunüldözo szervek döbbenten állnak az eset
elott. Jóllehet Buford Righter nemzetközösségi ügyész
nem volt hajlandó kommentálni az esetet, anonim
források szerint Righter nagy szívfájdalommal maga
kezdeményezte a vizsgálatot, miután tanúk jelent-
keztek, illetve  olyan bunjelek jutottak a rendorség
birtokába, melyeket nem lehetett figyelmen kívül
hagyni. További anonim források állítása szerint fu-
tött hangulatú vitáim voltak Brayjel, aki úgy gon-
dolta, alkalmatlan vagyok rá, hogy továbbra is be-
töltsem Virginia állam vezeto orvos szakértoi tisztét.
Bray megpróbált eltávolíttatni pozíciómból, és meg-
gyilkolása elott több embernek is elmondta, hogy
számos alkalommal vitát  provokáltam vele, terrori-
záltam, megfenyegettem. A források szerint egyes
jelzések arra mutatnak, hogy esetleg szándékosan
rendeztem úgy, hogy Bray meggyilkolása Kim Luong
brutális meggyilkolásához hasonlítson és így tovább
és így tovább.
  Már a Huguenot Roadon járok, a csúcsforgalom
surujében. Hagyja abba, mondom Marinónak. Ele-
get hallottam.
  - így megy tovább a végtelenségig - mondja.
  - Ebben biztos vagyok.
  - Nyilván végig ezen dolgoztak az ünnepek alatt,
mert egy csomó szarságot összehordtak magáról meg
a hátterérol. - Hallom, hogy lapoz. - Még Bentonról
és a haláláról meg Lucyról is. Van egy ilyen nagy
összeállítás,  hogy hol végezte  az iskoláit. Cornell,
Georgetown, Hopkins. Bentebb egész jó képek van-
nak. Még kettonkrol is valami helyszínen. A francba,
ez Bray kérója.
  - Mi a helyzet Lucyval? - kérdezem.
  De Marinót teljesen lenyugözi  a  sajtóhírverés,
aminek nyilván a hatalmas fényképek is részei, köz-
tük az, amelyiken együtt dolgozunk, o meg én. -
A büdös életben nem láttam ilyet. - Újabb papír-
zörgés. - És csak mondják és mondják, doki. Eddig
öt aláírást számoltam össze. Az egész hírstáb ezen
dolgozhatott, nekünk meg fogalmunk se volt sem-
mirol. Még egy légi felvétel is van a házáról...
  - Lucyval mi a helyzet? - kérdezem nyomatéko-
sabban. - Lucyról mit írnak?
  - A rohadt életbe, még a Luong-esetrol is  van
kép, maga meg Bray a parkolóban a vegyesbolt
elott. Olyan képet vágnak, mint akik meg tudnák
fojtani egymást egy kanál...
  - Marino! - emelem föl a hangom. Ez minden,
amit tehetek, hogy a vezetésre tudjak összpontosíta-
ni. - Oké,  elég!
  Néma csend, azután: - Bocs, doki. Jézus, tudom,
hogy szörnyu, de a címoldalon kívül nem tudtam
belenézni, mielott magát felhívtam. Fogalmam se
volt. Bocs. Csak még soha nem láttam ilyesmit, ki-
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véve mikor valami  híresség hirtelen feldobja a tal-
pát.
  Könnyek marják a  szememet. Nem mutatok rá,
milyen ironikus, amit Marino mondott. Úgy érzem
magam, mint aki meghalt.
  - Várjon, megnézem, Lucyról mi van - mondja
közben Marino. -  Kábé amire számítani  lehetett.
Hogy a maga unokahúga, de maga mindig inkább
amolyan anyapótlék volt neki, ööö, summa-kulum
laude végzett az egyetemen, az ittas vezetéses autó-
balesete, hogy a lányokat szereti, helikoptert vezet,
FBI, ADTI, igen, igen, igen. És hogy majdnem lelot-
te Chandonne-t a maga udvarán. Gondolom,  ez a
lényeg, a görcs álljon a kezükbe. - Marino újra a ré-
gi,  ingerült önmaga. Amennyire szereti piszkálni
Lucyt, annyira háklis rá, ha ezt bárki más teszi. -
Nem mondják, hogy  Lucyt  kényszerszabadsá-
golták, sem azt, hogy maga Anna házában húzta
meg magát. Legalább van valami, amit ezek a segg-
fejek sem  szimatoltak ki.
  Araszolva haladok a West Cary Street felé. - Ma-
ga hol van? - kérdezem Marinót.
  - Kapitányság. De mindjárt indulok maga felé -
válaszolja. - Mert egész kis fogadóbizottságra szá-
mítson. - Ezen a sajtót érti.  - Gondoltam, örül,
hogy nem lesz egyedül. Plusz  még át kell futnunk
ezt-azt. Az is eszembe jutott,  hogy bedobhatnánk
egy kis trükköt, doki. Elobb érek az intézethez, mint
maga, leteszem a kocsimat. Maga megáll elöl a Jack-
son Streeten, aztán ahelyett hogy hátrakerülne a Ne-
gyedik utcai parkolóhoz, kiszökken és bemegy, én
meg leparkolok a verdájával. Azt a fülest kaptam a
fiúktól, hogy vagy harminc tudósító, fotós meg té-
vés táborozik a parkolóban, várják, hogy felbukkan-
jon.
  Eloször egyetértek vele, de aztán meggondolom
magam. Nem, mondom,  nem csinálok magamból
bohócot, nem kezdek el bujkálni, nem fogom dosz-
sziékkal vagy a fölemelt kabátommal takargatni az
arcomat, mint valami maffiafonök. Kizárt dolog.
Viszlát az intézetben, mondom Marinónak, de a
szokott helyemen parkolok, és nem futamodom
meg a  sajtó elol. Egyrészt makacsságom késztet
erre. Másrészt nem  tudom, mit veszíthetnék azzal,
hogy intézem a tennivalóimat, mint máskor, és egy-
szeruen elmondom az igazságot, a fene nagy igazság
pedig az, hogy nem én öltem meg Diane Brayt. So-
ha eszembe se jutott, jóllehet életemben senkit nem
utáltam még úgy, mint ot.
  A Kilencedik utcán megállok a lámpánál, és bele-
bújok a kosztümkabátba. A visszapillantó tükörben
ellenorzöm, hogy sikerült-e turheto formába hoz-
nom magam. Leheletnyi rúzst teszek fel, és fellazí-
tom a hajamat az ujjaimmal. Bekapcsolom a rádiót,
lélekben  felkészülök az elso hírmusorra. Arra szá-
mítok, hogy a helyi állomások egyre-másra megsza-
kítják majd adásukat, nehogy  bárki elfelejtse: ben-
nem tisztelhetik az új évezred elso botrányhosét.
  - ...Ezt nem tudom kihagyni, Jim.  Ugy értem,
valaki végrehajtja a tökéletes buntényt...
  - Nem vicc. Tudod, egyszer interjút készítettem a
hölggyel az igazságügyi...
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  Egyik állomásról a másikra kapcsolok, miközben
mindenhol gúnyos vagy lealacsonyító vagy egysze-
ruen fölösleges tereferét folytatnak rólam, csak mert
valaki információt szivárogtatott ki a sajtónak arról,
aminek elvileg valamennyi jogi eljárás közül a legtit-
kosabbnak és legszentebbnek kellene lennie. Vajon
ki törte meg a hírzárlatot, tunodöm, és az  a legszo-
morúbb, hogy több név is eszembe jut. Nem bízom
Righterben. A telefontársaság és a bankom alkal-
mazottaiban sem bízom, akiktol Righter  adatokat
kért. De van még egy gyanúsítottam - Jay Talley -,
és lefogadom, hogy idézést kapott o is. Összesze-
dem magam, és ahogy a parkolómba kanyarodom,
végig a Negyedik utca mentén televíziós  és rádiós
közvetítokocsikat látok, és több tucat embert, akik
mind rám várnak  kameráikkal, mikrofonjaikkal és
jegyzettömbjeikkel.

Egyetlen tudósító sem veszi észre sötétkék Explore-
remet, merthogy nem erre számítanak, és ez az a
pont, amikor rájövök, hogy súlyos taktikai  hibát kö-
vettem el. Napok óta bérelt autóval közlekedem, és
csak most jut eszembe, hogy valaki esetleg rákér-
dezhet, miért. Befordulok fenntartott helyemre a
bejáratnál, és észrevesznek. A falka úgy iramodik fe-
lém, ahogy vadászok erednek a nagyvad után, ero-
vel kell emlékeztetnem  magam a szerepemre. Én
vagyok az intézet vezetoje. Visszafogott vagyok, ki-
mért és félelmet nem ismero. Nem tettem semmi
rosszat. Kiszállok a kocsiból, és ráérosen begyujtöm
az aktatáskámat és egy halom dossziét a hátsó ülés-
rol. A könyököm  sajogni kezd a gumírozott fásli
alatt, és kamerák kattannak és mikrofonok szege-
zodnek rám felhúzott és céljukra találó fegyverek-
ként.
  - Scarpetta doktorno?  Elmondaná  a vélemé-
nyét a...
  - Scarpetta doktorno...?
  - Mikor tudta meg, hogy különleges vádesküdt-
szék vizsgálódik ön ellen?
  - Ugye igaz, hogy ön és Diane Bray nem jöttek ki
egymással?
  - Hol van az autója?
  - Meg tudja erosíteni, hogy  kénytelen volt el-
hagyni a házát, és még saját autója sincs jelen pilla-
natban?
  - Lemond a beosztásáról?
  Szembefordulok velük a járdán. Szótlanul, de áll-
hatatosan várom, hogy elcsendesüljenek. Amikor rá-
jönnek, hogy válaszolni szándékozom a kérdéseikre,
meglepett kifejezést látok az arcukon, és gyorsan le-
csillapodnak. Sok arcot felismerek, de a nevekre
nem emlékszem.  Nem vagyok benne biztos, hogy
valaha  is tudtam a média napszámosainak a nevét,
akik a  híranyagokat begyujtik a színfalak mögött.
Emlékeztetem magam, hogy ezek az emberek csak
a munkájukat végzik, és  semmi okom, hogy ma-
gamra  vegyem, ami történik. így van, nem szemé-
lyes ügy egyáltalán. Durva, embertelen, érzéketlen
és nagymértékben pontatlan, de nem személyes. -
Nincs  elore  elkészített  nyilatkozatom  - kezdem
mondani.
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  - Hol volt Diane Bray meggyilkolásának az éjsza-
káján...?
  - Kérem - szakítom félbe oket. - Ahogy önök, én
is csak nemrégiben tudtam meg, hogy különleges
vádesküdtszéki vizsgálat folyik Diane Bray meggyil-
kolásának ügyében, és arra kérem önöket, hogy
tartsák tiszteletben az efféle eljárást szükségszeruen
 övezo hírzárlatot. Kérem, értsék meg, nem áll mó-
 domban részleteket megbeszélni önökkel.
   - Tényleg ott volt, amikor...?
   - Igaz, hogy azért nem jár a saját kocsijával, mert
 a rendorség lefoglalta?
   A kérdések és vádak repeszekként szaggatják cafa-
 tokra a reggeli levegot, miközben az irodám felé in-
; dúlok. Nincs több mondanivalóm. Az intézet veze-
 toje vagyok. Kimért  vagyok és higgadt és félelmet
 nem ismero. Nem tettem semmi rosszat. Van egy
 tudósító, akire mégis emlékszem, hiszen hogyan fe-
 lejthetnék el egy magas, hófehér hajú, éles arcvoná-
 sú afroamerikait, akit úgy hívnak, hogy Washington
 George? A férfi hosszú borkabátot visel, és odalép
 mögém, miközben az épület belsejébe vezeto üveg-
 ajtóval kínlódom.
   - Kérdezhetnék valamit? - szólal  meg. - Ugye
 emlékszik rám? Ez még nem a kérdésem. - Mosoly.
 - Washington George vagyok, az AP hírügynökség-
 tol.
   - Emlékszem magára.
   - Hadd  segítsek. - Megtartja az  ajtót, és belé-
 pünk az elocsarnokba, ahol a biztonsági or rám néz,
 és már ismerem ezt a nézést. Hírhedtségem vissza-
 tükrözodik az emberek tekintetében. Elfacsarodik a
 szívem. - Jó reggelt,  Jeff - mondom, ahogy elhala-
 dok a pult elott.
   Biccentés.
   Elhúzom muanyag azonosító kártyámat az elekt-
 ronikus szem elott,  és  kinyílik  az  én  épületszár-
 nyamba vezeto ajtó. Washington George még min-
 dig a nyomomban van, és éppen valami információ-
 ról beszél, amivel o rendelkezik, és amit  szerinte ne-
 kem is tudnom kellene, de nem figyelek oda. Egy
 no várakozik a recepciómon. Az egyik széken kupo-
 rog, szomorúnak és kicsinek tunik a polírozott grá-
 nit- és üvegtömbök között. Ez nem olyan hely, ahol
jó lenni. Mindig sajog a szívem bárkiért, aki a re-
cepciómon találja magát. - Foglalkozik önnel vala-
ki? - kérdezem a notol.
  Fekete szoknya van rajta és magas szárú, fuzos ci-
po, fekete esoköpenyét szorosan összevonja maga
körül. Úgy kapaszkodik a kistáskájába, mintha vala-
ki el akarná lopni tole. - Én csak várok - mondja
halkan.
  - Kihez jött?
  - Hát, nem is tudom igazán - dadogja könnyben
úszó szemmel.  Hüppögni kezd, folyik az orra. -
A fiamról van szó. Gondolja, hogy esetleg megnéz-
hetném? Nem értem, mit muvel vele az a sok ember
odabent. - Reszket az álla, a keze fejével megtörli az
orrát. - Látnom kell a fiamat.
  Fielding üzenetet hagyott a mai esetekrol, és tu-
dom, hogy az egyik egy tizenéves fiú, aki a feltétele-
zések szerint felakasztotta magát. Mi is  volt a  név?
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White? Megkérdezem a notol, és o rábólint. Benny,
árulja  el  a fiú keresztnevét. Megállapítom, hogy o
valószínuleg Mrs. White, erre is rábólint, és elma-
gyarázza,  hogy néhány évvel  ezelott újra férjhez
ment, akkor vették fel fiával a White nevet. Jöjjön ve-
lem, mondom  neki - most már hullik a könnye,
mint a záporeso -, megnézzük, mi történik Benny-
vel. Akármit akar közölni velem Washington George,
várnia kell.
  - Jobb lenne, ha nem halogatná - feleli a tudó-
sító.
  - Oké, oké. Jöjjön velem, és amint lehet, idot sza-
kítok  magára.  - Miközben ezt mondom, újabb
elektronikus érzékelo fölött húzom el azonosító kár-
tyámat, és belépünk az irodámba. Cleta az eseteket
viszi be a számítógépbe, és amikor megpillant,  elvö-
rösödik.
  - Jó reggelt - próbálja hozni szokásos vidám ön-
magát. De az o szemében is ott van az a tekintet,
amely mostanra gyulölettel és félelemmel tölt el. El
tudom képzelni, miket mondtak egymás között ma
reggel  a beosztottjaim, és nem kerüli el figyelme-
met, hogy Cleta íróasztalán félbehajtva hever az új-
ság, és a pulóverével is megpróbálta letakarni. Cleta
felszedett  pár kilót az ünnepek alatt, és karikás a
szeme. Mindenki nyomorúságosan érzi  magát kö-
rülöttem.
  - Ki foglalkozik Benny White-tal? - kérdezem
Cletától.
  - Azt hiszem,  Fielding doktor. - Mrs. White-ra
pillant, és feláll az íróasztalától. - Elvehetem a ka-
bátját? Mit szólna egy csésze kávéhoz?
  Megkérem Cletát,  hogy kísérje Mrs. White-ot a
tárgyalómba, Washington George pedig várakozhat
a könyvtárszobában.  Elokerítem Rose-t, a titkárno-
met. Amikor megpillantom, annyira megkönnyeb-
bülök, hogy elfelejtem minden bajom, és o sem em-
lékeztet rájuk a többiek sunyi, kíváncsi, feszengo te-
kintetével. Rose már csak Rose.  A vészhelyzet, ha
lehet, csak még gerincesebbé teszi. A  szemembe
néz, megcsóválja a fejét. - A gusztustalanság neto-
vábbja - mondja, amikor megjelenek a küszöbén. -
Életemben ilyen nevetséges zagyvaságot nem hal-
lottam. - Felveszi a saját újságját az íróasztalról, és
megrázza  elottem, mintha valami rakoncátlan kö-
lyökkutya volnék. - Ne is törodjön vele, doktorno. -
Mintha ilyen egyszeru volna. - De hogy ez a Buford
Righter így félti a tyúkszaros életét. Hát nem tudott
színt  vallani és megmondani magának  szemtol
szembe? Hogy ne így kelljen megtudnia? - Megint
megrázza az újságot.
  - Rose, Jack a hullaházban van? - kérdezem.
  - Istenem, istenem, azon a szegény kisfiún dolgo-
zik. - Rose témát vált,  és méltatlankodása szána-
lomba csap át. - Istenem, istenem. Látta már?
  - Most érkeztem...
  - Tisztára mint egy kis kóristafiú. Egy ennivaló
kék szemu szokeség. Istenem, istenem. Ha az én
gyerekem volna...
  Cleta közeledik a fiúcska szerencsétlen anyjával a
folyosón. Ujjamat ajkamhoz kapva  félbeszakítom
Rose-t. Az anyja, tátogom némán, és ettol elcsen-
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desül. Kis idore találkozik a tekintetünk. Rose nyug-
talan és túlfeszített ma reggel, dísztelen fekete ruhát
visel, hátrafésült és kontyba tuzött haja GrantWood
Amerikai gótiká-ját juttatja eszembe. - Jól vagyok -
mondom neki halkan.
  - Hát azt nem hiszem. -  Bepárásodó szemmel,
idegesen foglalja le magát  a papírmunkával.
  Jean-Baptiste Chandonne  a teljes stábomat ki-
kezdte. Aki csak ismer és függ tolem, mindenki döb-
bent és zavarodott. Megingott belém vetett bizal-
muk, és titokban attól rettegnek, hogy mi történik
majd velük és a munkájukkal. Eszembe jut iskolás
éveim mélypontja. Tizenkét éves voltam, a legfiata-
labb az osztályomban, és  akárcsak Lucy, koravén.
Apám abban az iskolaévben, december 23-án halt
meg,  és volt egyetlen jó dolog abban, hogy kihúzta
egészen két nappal karácsony elottig, hogy legalább
már otthon voltak a szomszédaink, sütve-fozve pi-
henték ki a munka fáradalmait,  és így derék olasz
katolikusok módjára  dozsöléssel  ünnepelhettük
apám  életének utolsó napjait. Házunk nevetéssel,
könnyekkel, étellel-itallal és énekléssel telt meg.
  Amikor januárban visszamentem az iskolába, csak
még  állhatatosabb lettem szellemi hódításaim és
felfedezéseim terén. Az összes dolgozatot színjelesre
megírni nem volt elég többé. Elkeseredetten vágy-
tam a figyelemre, az elismerésre, és külön feladato-
kért könyörögtem az apácáknak, bármilyen felada-
tért, mindegy volt. Végül egész délután a hitközségi
iskola környékén lófráltam, a táblatörlo szivacsokat
poroltam ki az iskola lépcsoin, segítettem a tanárok-
nak dolgozatokat értékelni, hirdetotáblai feliratokat
készítettem. Egy ido után nagyon ügyesen bántam
az ollóval és a tuzogéppel. Valahányszor betuket és
számokat kellett kivágni papírból, és szavakat, mon-
datokat, illetve naptárfeliratokat összeállítani belo-
lük, az apácák mindig engem kerestek meg.
  Martha az a lány volt, aki matematikaórán elot-
tem ült a padban, és soha nem szólt hozzám. Gyak-
ran hátrapillantott rám, és hideg, de kíváncsi szem-
mel  igyekezett meglesni összehajtott dolgozatom
vagy házi feladatom tetején a pirossal bekarikázott
jegyet, reménykedve, hogy jobb  eredményt ért el,
mint én. Egyik nap, egy különösen nehéz algebra-
dolgozat után, észrevettem, hogyTeresa novér visel-
kedése határozottan fagyossá vált irányomban. A no-
vér megvárta, míg megint szivacsokat poroltam ki
az iskola elotti stukkózott lépcson.  Püföltem a szi-
vacsokat, szálltak  a krétaporfelhok Miami téli nap-
sütésében, és egyszer csak felnéztem guggoltomból,
és ott volt csuhásan, kereszttel a nyakában, fölibém
tornyosult, mint  egy hatalmas, fintorgó déli-sarki
madár. Valaki megvádolt, hogy puskáztam az algeb-
radolgozat közben, és jóllehet Teresa novér nem ne-
vezte meg a hazugság felröppentojét, nem volt két-
ségem a tettes személye felol: Martha. Egyedül úgy
bizonyíthattam ártatlanságomat, hogy újra megír-
tam a dolgozatot, és megint hibátlan eredményt ér-
tem el.
  Teresa novér ezután árgus szemmel figyelte min-
den  mozdulatomat. Egy pillanatra  sem mertem
máshová nézni, csak magam elé, a padra. Napok

- 298 -



teltek el. A szemétkosarakat ürítettem ki, kettesben
maradtunk az osztályteremben, és Teresa novér azt
mondta, hogy szüntelenül imádkoznom kell Isten-
hez, hogy ne engedjen bunbe esnem. Hálát kell ad-
nom Mennyei Atyánknak a hatalmas adományo-
kért, melyekben részeltetett, és könyörögjek, hogy
szabadítson meg az oszintétlenségtol, mert annyira
körmönfont vagyok, hogy  különben nagyon sok
mindent büntetlenül megúszhatok. Isten  mindent
tud, mondta Teresa novér.  Istent nem tudom be-
csapni. Igenis oszinte vagyok, és nem próbálom be-
csapni Istent, tiltakoztam, kérdezze meg Istentol o
maga. Sírva fakadtam. - Nem vagyok csaló - hüp-
pögtem. - Az apukámat akarom.
  Amikor elsoéves  voltam a Johns Hopkins orvosi
egyetemen, levelet írtam Teresa novérnek, és fölem-
lítettem neki azt az igazságtalan, gyötrelmes inci-
denst.  Ismételten  hangoztattam ártatlanságomat,
még mindig zaklatottan, még mindig dühösen, ami-
ért igaztalanul megvádoltak, és a novérek nem áll-
tak ki mellettem, és láthatóan soha nem bíztak meg
bennem úgy, mint azelott.
  Ahogy most, bo húsz évvel késobb Rose irodájá-
ban állok, eszembe jut, mit mondott Jaime Berger
az elso találkozásunkkor. Kilátásba helyezte, hogy
innen lesz még csak fájdalmas  igazán. Természete-
sen igaza volt. - Mielott mindenki hazamenne dél-
után - mondom a  titkárnomnek -, beszélni szeret-
nék az emberekkel. Ha volna szíves ezt továbbadni,
Rose. Meglátjuk, hogyan alakul a napunk, és szakí-
tunk rá idot. Most benézek Benny White-hoz. Ké-
rem, nézzen utána, hogy az  anyja jól van-e, nemso-
kára jövök és beszélek vele.
  Washington George-ot a könyvtárszobában talá-
lom. - Csak egy percem van - közlöm vele sebté-
ben.
  Tekintete a könyveket pásztázza a polcokon, jegy-
zetfüzete az oldala mellett, mint valami fegyver,
amit bármelyik pillanatban használhat. - Hallottam
egy pletykát - mondja. - Ha tudja, hogy igaz, eset-
leg megerosíthetné. Ha nem tudja, nos, akkor nem
árt, ha megtudja. Nem Buford Righter lesz az ügyész
a maga vádesküdtszéki meghallgatásán.
  - Errol semmit nem tudok - felelem, leplezve a
méltatlankodást, ami mindig elfog, amikor a sajtó
elobb tud részleteket, mint én. - De egy halom ese-
ten dolgoztunk együtt - teszem hozzá. - Nem gon-
dolnám, hogy Buford Righter személyesen akarna
ezzel foglalkozni.
  - Én sem, ráadásul tudomásom szerint egy kü-
lönleges ügyészt jelöltek ki a feladatra. Éppen erre
akarok kitérni. Tud a dologról? - Az arcvonásaim-
ban próbál olvasni.
  - Nem. - Én is olvasni próbálok az o arcából, re-
mélve, hogy elkapok valamit, ami arra utal, hogy
nem indul ellenem rágalomhadjárat.
  - Scarpetta doktorno, semmilyen jelzést nem ka-
pott arról, hogy Jaime Bergert jelölték ki, hogy vá-
dat emeltessen maga ellen? - A szemembe fúrja te-
kintetét. -Tudomásom szerint ez az egyik ok, ami-
ért Berger a városba jött. Maga  átnézte  vele a
Luong- és Bray-eseteket meg minden, de én nagyon
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jó forrásból tudom, hogy ez csak álca. Berger fedett
státusban van itt, azt hiszem, maga így mondaná.
Righter még azelott szervezte meg a  dolgot, hogy
Chandonne állítólag megjelent a maga házánál. Tu-
domásom szerint Berger hetek óta része a tervnek.
  Összesen ennyi jut eszembe: - Állítólag? - Meg
vagyok döbbenve.
  - Nos - mondja Washington George -, a reakció-
ja alapján feltételezem, hogy semmit nem hallott az
egészbol.
  - Gondolom, nem mondhatja el, hogy ki a meg-
bízható forrása - felelem.
  - De nem ám. - Kis, meghunyászkodó mosoly. -
Szóval, nem tudja megerosíteni?
  - Persze hogy nem - mondom, miközben kez-
dem összeszedni magam.
  - Nézze, én folytatom a kutakodást, de el akar-
tam mondani, hogy kedvelem magát, és maga min-
dig rendes volt hozzám. - Washington darálja to-
vább a magáét. Egy-két szót ha hallok belole. Nem
tudok másra gondolni, csak Bergerre, ahogy órákat
töltött velem a sötétben, a kocsijában, a házamban,
Bray házában, és mindvégig azt memorizálta magá-
ban, hogy miket fog majd fölhasználni ellenem a
vádesküdtszéki meghallgatáson. Úristen, nem cso-
da, hogy annyit tud az életemrol. Nyilván átnézte
a telefonszámláimat, a bankszámlaegyenlegeimet, a
hitelkártya-forgalmamat, és mindenkit kihallgatott
az ismeroseim közül. - Washington - mondom -,
vár rám egy asszony, akinek most halt  meg a fia,
nem akarom tovább  várakoztatni. - Faképnél ha-
gyom. Nem érdekel, ha udvariatlannak tart.
  Átvágok a noi mosdón, az öltözoben fehér kö-
penybe bújok, és papír lábzsákot húzok  a cipomre.
A boncterem hangokkal van tele, az összes asztal
foglalt. Jack Fielding köpenye véres. Már felnyitotta
Mrs. White fiát, most egy tizennégyes tut vezet az
aortába, vérvételhez. Jack tágra nyílt szemmel, két-
ségbeesetten néz rám, amikor odalépek az asztalá-
hoz. Arcára vannak írva a reggeli híradások.
  - Késobb. - Fölemelem a kezem, mielott kérdez-
hetne. - Az anyja bent van az irodámban. - A holt-
testre mutatok.
  - Francba - mondja Fielding. - Ennyi mondani-
valóm van az egész kurva világról.
  - Meg akarja nézni. - Felveszek egy  rongyot az
egyik hordágyról, és megtörlöm a fiú finom vonású,
csinos  arcát. A haja szalmasárga, a bore pedig, fel-
puffadt arca kivételével, tejfehér. Felso ajka pelyhe-
dzik, szeméremszorzete egyelore  jelzésszeru, még
csak ezután kavarodott volna fel hormonháztartása,
hogy elokészítse a felnotti létre, melyet a sors most
megtagadott tole. A nyak körül egy sötét, keskeny
barázda kanyarodik fel a jobb fülhöz, ahol a csomó
volt a  kötélen. Ezt leszámítva  a fiatal, eros testen
eroszaknak semmi nyoma, semmi nem utal  arra,
hogy az égvilágon bármi oka lett volna rá, hogy meg-
haljon. Némelyik öngyilkossági ügyet nagyon nehéz
kibogozni. A közhiedelemmel ellentétben csak rit-
kán marad hátra búcsúlevél. Az emberek nem min-
dig beszélnek érzéseikrol  az életben, és idonként
élettelen testük sem közlékenyebb.
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  - Az istenit - dörmögi Jack.
  - Mit tudunk errol? - kérdezem.
  - Csak annyit, hogy karácsony körül a fiú furcsán
kezdett viselkedni az iskolában. - Jack gumicsovel
kiöblíti a mellkasi üreget, mely végül úgy ragyog,
mint egy tulipán kelyhe. - Az apja tüdorákban halt
meg pár évvel ezelott. - Víz csobban. - Ez az isten
barma Stanfield, Jézusom. Mi van ezeknél odakint?
Mi olyan különleges? Három kurva haláleset három
kurva hét alatt. - Jack leöblíti a belso szervek tömb-
jét, melyek eros, ragyogó színekben  pompázva vár-
ják a vágólapon a végso durva sérelmet. - Állan-
dóan az a kurva Stanfield. - Jack felvesz egy jókora
sebészkést a muszerkocsiról. - Szóval tegnap a srác
elmegy templomba, hazajön, és felköti magát az er-
doben.
  Minél többször használja Jack Fielding a „kurva"
szót, annál idegesebb.  Most a plafonon van.  -  Mi
van Stanfielddel? - kérdezem borúsan. - Azt hit-
tem, kilép.
  - Bárcsak azt tenné. Az a fickó egy idióta. Ideszól
az eset miatt, és aztán tudja, mit csinál? Kimegy a
helyszínre. A fiú egy fáról lóg, és Stanfield átvágja
a kötelet.
  Olyan érzésem támad, hogy tudom, mi következik.
  - Pont a csomónál.
  Igazam volt. - Reméljük, hogy elobb készített fény-
képeket.
  - Ott vannak. - Fielding a helyiség túlsó végében
lévo pult felé bök a fejével.
  Megnézem a fotókat. Fájdalmasak. A jelek szerint
a templomból hazaérvén Benny át sem öltözött,
ment egyenest az erdobe, átdobta a muanyag köte-
let egy faágon, hurkot csinált az egyik végére, és
átfuzte rajta a másikat. Azután újabb hurkot készí-
tett,  egy szimpla bakóhurkot, és a nyakába vetette.
A fényképeken a fiú sötétkék öltönyt és fehér inget
visel. A földön piros-kék csíkos, csiptetos nyakken-
do hever, vagy a kötél nyúzta le a nyakáról, vagy
esetleg o maga vette le. Térdelo helyzetben van, a
két karja lelóg az oldalánál, feje leszegve, tipikus po-
zíció az önakasztást elkövetoknél. Nem sok esetet
láttam, ahol valaki teljes egészében a levegoben lóg.
A lényeg, hogy akkora erovel nyomjuk össze a nyaki
ereket, hogy az agyba ne jusson elegendo mennyisé-
gu oxigéndús vér. A nyaki véna elzárásához alig két
kilopondnyi ero szükséges, a nyaki ütoér elzárásá-
hoz kevéssel több, mint a kétszerese, a huroknak tá-
maszkodó fej súlya elég is. A tudatvesztés  gyors.
Percek alatt beáll a halál.
  - A következot csináljuk. - Újra Jacké a  figyel-
mem. -Tegye rendbe a fiút. Majd muanyag lepedo-
vel terítjük le, hogy ne üssön át a vér. Hadd nézze
meg az anyja, mielott maga bármi mást csinál vele.
  Fielding nagy levegot  vesz, és a  muszerkocsira
dobja a szikét.
  - Én megyek és beszélek az asszonnyal, hátha ki
tudunk deríteni még valamit. - Kifelé  indulok. -
Csörögjön oda Rose-nak, ha végzett. Kösz, Jack. -
Elhallgatok, találkozik a  tekintetünk. - Beszélünk
késobb? Még nem ittuk meg azt a bizonyos csésze
kávét.  Még csak boldog  karácsonyt se kívántunk
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egymásnak.
  Mrs.White-ot a tárgyalómban találom. Abbahagy-
ta a  sírást, és most valami mély, nyomasztó helyrol
bámul a világra rezzenéstelen, halott szemével. Szin-
te nem is követ a tekintetével, amikor bemegyek, és
becsukom  magam mögött az ajtót.  Közlöm vele,
hogy megnéztem Bennyt, és perceken belül neki is
lehetoséget adok, hogy lássa a fiát. Ettol megint
könnybe lábad a szeme, és megkérdezi, hogy Benny
szenvedett-e. Elmondom neki, hogy gyorsan átsik-
lott az öntudatlanságba. Azt akarja tudni, hogy azért
halt-e meg, mert nem kapott levegot. Azt felelem,
hogy egyelore nem tudjuk az összes választ, minden-
esetre valószínutlen, hogy a fia légútjai elzáródtak
volna.
  Benny az oxigénhiány  okozta agykárosodásba is
belehalhatott, de én inkább hajlok a feltételezésre,
hogy a véredények összenyomása következtében fel-
lépo vazo-vagális reakció a halál oka. Magyarul: le-
lassult,  majd megállt a szíve. Amikor megemlítem,
hogy a fiú térdepelt, Mrs. White felveti, hogy esetleg
imádkozott, hogy az Úr fogadja magához. Elképzel-
heto, felelem. Nagyon is lehetséges, hogy Benny
imádkozott. Amennyire tolem telik, igyekszem meg-
vigasztalni Mrs. White-ot. O közli velem, hogy a va-
dász, aki rátalált a  fia holttestére,  egy  korábban
meglott szarvast keresett, és hogy Benny nem lehe-
tett halott  nagyon rég, mert rögtön templom után,
úgy fél  egykor tunt el, a rendorség pedig öt óra táj-
ban jelent meg a házuknál. Neki úgy mondták, a va-
dász ketto körül talált rá Bennyre. Legalább nem
volt egyedül sokáig, hajtogatja. És az is jó dolog,
hogy ott volt a bibliája a zakózsebében, mert abba
bele volt írva a neve és a címe. A rendoröknek már
csak a család értesítése maradt.
  - Mrs. White - szólalok meg -, nem észlelt vala-
mi furcsát Bennyn újabban? Hogy is volt ez a teg-
nap délelotti vasárnapi  iskolával  a  templomban?
Tud-e arról, hogy ott történt volna vele valami?
  - Hát, újabban sokat komorkodik. - Most ki-
egyensúlyozottabb.  Úgy beszél  Bennyrol, mintha
kint várná a recepción. - Tizenkettot tölti jövo hó-
napban, és tudja, mivel jár ez.
  - Hogy érti azt, hogy „komorkodik"?
  - Állandóan bemegy a szobájába, és bezárkózik.
Csak bent kuksol, és hallgatja a zenét a fejhallgatón.
Meg idonként nagy szájat nyit rám, pedig azelott
nem ilyen volt. Aggódom miatta. - Elcsuklik a hang-
ja. Hunyorog, egyszerre eszébe jut, hol van és miért.
- Csak azt tudnám, hogy tehetett ilyet! - Szinte frö-
csög szemébol a könny. - Tudom, hogy meggyult a
baja pár fiúval, akik a templomba jártak vele. Sokat
csúfolják, elnevezték szépségnek.
  - Tegnap is kigúnyolták? - kérdezem.
  - Hát, az könnyen meglehet. A vasárnapi iskolá-
ban együtt az összes gyerek. És tudja, itt a környé-
ken sokat lehet hallani azokról a gyilkosságokról. -
Megint elhallgat. Nem akar továbbmenni a számá-
ra idegen és viszolyogtató témához vezeto ösvényen.
  - A két férfiról, akiket karácsony elott gyilkoltak
meg?
  - Aha. Akiket elátkozottnak mondanak, merthogy,
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tudja, nem így kezdodött Amerika. Hogy emberek
ilyesmiket muveltek volna.
  - Elátkozottak?  Ki mondja, hogy elátkozottak
voltak?
  - így hallani. Sokaktól hallani - mondja tovább,
és nagy levegot vesz. - Mert Jamestown, ugye, itt
van egy kohajításnyira. Mindig is keringtek történe-
tek, hogy John Smith meg Pocahontas kísértetét
látták, meg az összes többi. Azután megölik ezeket a
férfiakat, ott, a közelben, és ez a sok beszéd, hogy
ezek olyan, tudja. Hogy elfajzottak voltak, és ezért
ölték meg oket, azt hiszem. Én legalábbis ezt hallot-
tam.
  - Beszélt minderrol Bennyvel? - Egyre nehezebb
a szívem.
  - Elofordult. Úgy értem, mindenki beszélt arról a
két férfiról, hogy megölték, megkínozták, összeéget-
ték oket. Az emberek elkezdték kulcsra zárni az aj-
tajukat. Rémiszto  volt, el  kell ismerni.  Úgyhogy
Benny és én megbeszéltük a dolgot, igen, meg. Igaz-
ság szerint azóta komorkodik sokkal többet, hogy ez
az egész történt. Úgyhogy lehet, hogy ez zaklatta
fel. - Csend. Mrs. White az asztal lapját nézi mered-
ten.  Képtelen eldönteni, milyen idot használjon,
amikor halott fiáról beszél. -  Ez,  meg az, hogy a
többi fiú szépségnek csúfolta. Benny utálta, és nem
is hibáztatom érte. Mindig mondom neki, Csak
várd meg, míg felnosz, és kapósabb leszel, mint az összes
többi. Versengeni fognak érted a lányok. Akkor majd
megtanulják. - Kis  mosoly, aztán megint elsírja ma-
gát. - Nagyon a szívére veszi. És tudja, milyen ke-
gyetlenek tudnak lenni a gyerekek.
  - Lehetséges, hogy  Bennyvel tegnap nagyon ke-
gyetlenek voltak a templomban? - terelgetem tovább.
- Gondolja, hogy  a fiúk megjegyzéseket tettek az
úgynevezett gyulölet-buncselekményekkel és a mele-
gekkel kapcsolatban, és esetleg utaltak arra, hogy...?
  - Hát - tör ki belole. - Hát, igen. Hogy átok sújt-
ja azokat, akik elfajzottak és gonoszak. A Biblia na-
gyon világosan megmondja: Isten szívük vágya sze-
rint kiszolgáltatta oket a tisztátalanságnak - idézi.
  - Lehetséges, hogy  Bennyt  aggasztotta a nemi
hovatartozása, Mrs. White? - Nagyon gyengéd va-
gyok, de határozott. - Ez kifejezetten normálisnak
számít a kamaszkorba lépo gyerekeknél.  Rengeteg
zavaros képzet tapad a szexuális identitáshoz. Külö-
nösen manapság. Bonyolult hely a világ, sokkal bo-
nyolultabb,  mint régen volt. - Megcsörren a tele-
fon. - Megbocsát egy percre.
  Jack van a vonalban. Benny  megtekintheto. - És
itt van Marino, magát keresi. Azt mondja, fontos in-
formációt hozott.
  - Közölje vele, hogy hol vagyok. - Leteszem a te-
lefont.
  - Benny meg is kérdezte tolem, hogy azokkal a
férfiakkal azért  muveltek-e olyan  szörnyuségeket,
mert... Merthogy homokosok, ezt  a szót használta
- mondja Mrs. White. -Azt mondtam neki, hát, na-
gyon valószínu,  hogy Isten így büntette meg oket.
  - Hogyan reagált o erre? - kérdezem.
  - Nem emlékszem, hogy mondott volna bármit.
  - Ez mikor volt?
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  - Úgy három hete. Rögtön azután, hogy a máso-
dik holttestet megtalálták, és az összes hírmusorban
kijött, hogy mind a ketto gyulölet-buncselekmény.
  Azon tunodöm, vajon Stanfieldnek van-e fogalma
róla, mekkora kárt okozott azzal, hogy nyomozati
információkat szivárogtatott ki a nyavalyás sógorá-
nak. Mrs. White idegesen fecserészik, minden egyes
lépéssel,  amit a  folyosón megtesz,  egyre fokozódik
rémülete. Átkísérem az intézet elülso traktusába,
belépünk a halottak megtekintésére fenntartott  kis
helyiségbe. Odabent egy kanapé és  egy asztal. A fa-
lon békés angliai tájat ábrázoló festmény. A kanapé-
val szemközti fal üvegbol van. Függöny takarja.  Az
üvegfal másik oldalán a hutokamra  van.
  - Üljön le, kérem, és helyezze magát kényelembe
- mondom Mrs. White-nak, és megérintem a vállát.
  Az asszony feszült, riadt, tekintete az összehúzott
kék függönyre szegezodik. A kanapé  szélén gubbaszt,
szorosan összekulcsolt keze az ölében. Elhúzom a
függönyt, és Benny kékbe van bugyolálva, egy kék
lepedot gyömködtek az álla alá, hogy ne látszódjon
az akasztási barázda. Nedves haja hátrafésülve, a
szeme csukva. Anyja dermedten ül a kanapé szélén.
Mintha nem is lélegezne. Üres tekintettel, értetle-
nül bámul. A homlokát ráncolja. - Mitol ilyen vörös
az arca? - kérdezi szinte vádlón.
  - A kötél megakadályozta, hogy a vér visszaára-
moljon a szívébe - magyarázom. - Ez okozta a vér-
tolulást az arcban.
  Feláll és közelebb megy az ablakhoz. - Kicsikém -
suttogja. - Édes kicsi gyermekem. Fent vagy a meny-
nyekben  már. Jézus karjai közt, a paradicsomban.
Nézze, csuromviz a haja, mintha épp most keresz-
telték volna meg. Maguk biztos megfürdették. Ugye
nem szenvedett?
  Ilyet nem mondhatok. Úgy képzelem, hogy ami-
kor megszorult a hurok a nyaka körül, a robajló do-
bolás a fejében igen rémiszto lehetett. Elég sokáig
tudatánál volt ahhoz, hogy érezze a vég közeledtét.
Igen, szenvedett. - Nem sokáig - hangzik a vála-
szom. - Benny nem szenvedett sokáig, Mrs. White.
  Arca elé kapja  a kezét, és pityereg. Összehúzom a
függönyt, kikísérem a helyiségbol.
  - Mit fognak vele csinálni most? - kérdezi, mi-
közben mereven lépdel mögöttem.
  - Befejezzük a holttest vizsgálatát, és elvégzünk
néhány vizsgálatot, amibol kiderül, hogy kell-e még
tudnunk valamit.
  Bólint.
  - Nem akar leülni  kicsit? Hozhatunk magának
valamit?
  - Nem, nem. Megyek az utamra.
  - Nagyon sajnálom, ami a fiával történt, Mrs.
White. Nem tudom elmondani, mennyire. Ha kér-
dései volnának, csak telefonáljon. Ha  én nem len-
nék elérheto, valaki biztos tud segíteni az itteniek
közül. Magára most nehéz idoszak vár, és sok min-
denen fog keresztülmenni. Úgyhogy kérem, telefo-
náljon, ha segíthetünk valamiben.
  Megáll a folyosón, és megragadja a kezemet. A sze-
membe fúrja tekintetét. - Biztos benne, hogy nem
valaki más tette ezt vele? Honnan tudjuk biztosra,
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hogy saját maga csinálta?
  - Jelen pillanatban semmi okunk idegenkezuség-
re gyanakodni - biztosítom az asszonyt. - De min-
den lehetoséget megvizsgálunk. Még nem végez-
tünk. Egyik-másik teszt heteket vesz igénybe.
  - Nem fogják hetekig itt tartani!
  - Nem, Benny néhány  óra múlva elszállítható.
Jöhetnek érte a ravatalozó emberei.
  Egy üvegajtón át visszakísérem az elocsarnokba.
Tétovázik, mint aki nem igazán biztos abban, hogy
mitévo legyen. - Köszönöm - mondja aztán. - Ma-
ga nagyon kedves volt hozzám.
  Nem gyakran kapok köszönetet. Súlyos gondola-
tokkal a fejemben térek vissza az irodámba, és kis
híján nekiütközöm  Marinónak, mielott észreven-
ném. A küszöböm túloldalán vár rám, a kezében
papírlapok, az arcáról sugárzik az izgatottság. - Hét-
szentség, hogy ezt nem fogja elhinni - szólal meg.
  - Én már ott tartok, hogy gyakorlatilag mindent
elhiszek - felelem komoran, és jószerivel bezuhanok
iratokkal teletornyozott íróasztalom mögé a hatal-
mas bor karosszékbe. Felsóhajtok. Gondolom, Ma-
rino azért jött, hogy közölje velem, Berger lesz az
ügyész a vádesküdtszéki meghallgatásomon. - Ha
Bergerrol van szó, már tudom - mondom. - Az AP
egyik tudósítója elmondta, hogy Bergert jelölték ki,
hogy vádat emeltessen ellenem. Még nem döntöt-
tem el, hogy ez jó vagy rossz rám nézve. Fenébe is,
akkor se tudnám eldönteni, ha érdekelne.
  Marino zavarodott képet vág. - Nem vicc? Fran-
kón? És azt hogy fogja csinálni? Belép a virginiai ka-
marába?
  - Nem kell neki - felelem. - Pro hac vice is megje-
lenhet. - A kifejezés azt jelenti: egy bizonyos alkalom-
ra. Elmagyarázom Marinónak, hogy különleges es-
küdtszéki kérésre a bíróság egyedileg engedélyezhe-
ti, hogy egy másik államban bejegyzett jogász részt
vegyen egy ügy végigvitelében.
  - És Righter? - kérdezi Marino. - O újságot olvas
közben?
  - Bergernek szüksége lesz  egy munkatársra  a
nemzetközösségi  ügyész  irodájából.  Gondolom,
Righter lesz a másodhegedus, a kérdezést meg Ber-
gerre hagyja.
  - Rohadt nagy mázlink volt  a moteles ügyben. -
Marino elmondja az o hírét. - Vander gozerovel dol-
gozik a szobában rögzített ujjlenyomatokon, és hét-
szentség, hogy nem fogja elhinni - mondja újból. -
Tippeljen, kinek az ujjlenyomata bukkant fel? Diane
Brayé.  Beszarás, de igaz. Egy tökéletes latens ujjle-
nyomat a villanykapcsolónál, ahogy a szobába lép
az ember - az  o  nyavalyás latens ujjlenyomata,
Brayé.  Persze a halott ürge ujjlenyomata is ott volt,
de azonkívül már csak Bev Kiffiné, ahogy várható is
volt. Például Kiffin ujjlenyomatai rajta vannak a
Gideon Biblián, a pasasé, Matosé viszont nincs. És
ez azért már  érdekes. Nagyon úgy fest a dolog,
mintha Kiffin nyitotta volna ki a Bibliát ott, ahol ki
volt nyitva.
  - A prédikátor könyvénél - juttatom eszébe.
  - Ja. Egy latens ujjnyom a nyitott oldalakon, Kif-
finé. És emlékezzen, azt mondta, nem o nyitotta ki
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a Bibliát, úgyhogy rákérdeztem a telefonban, és még
mindig tagadja, hogy o nyitotta volna ki. Úgyhogy
nekem kezd  rohadtul  gyanús lenni, hogy miben
utazik  a no, pláne  most,  hogy tudjuk, hogy Bray
megfordult abban a szobában, mielott a pasast ki-
nyírták. Mit keresett Bray a motelben? Ugyan mond-
ja már el nekem.
  - Talán a drogdílerkedés  vitte oda  - felelem. -
Másra nem tudok gondolni. Az a motel aztán vég-
képp nem olyan hely, ahol o megszállt volna.
  - Bingó. - Marino pisztolyként rám lo az ujjával.
- Kiffin férje pedig állítólag ugyanannál a fuvarozá-
si cégnél melózik, ahol  Barbosa volt, így van? Mi vi-
szont a mai napig nem találtuk nyomát senki Kiffin
nevezetunek, aki teherautót vezet vagy akármi  -
elokeríteni sem tudjuk a pasast, ami azért mégis-
csak fura. Plusz tudjuk, hogy az Overland kábító-
szer- meg fegyvercsempészettel foglalkozik, így van?
Lehet, hogy még logikusabb is, ha kiderül, hogy
Chandonne-tól valók azok a szorszálak a kemping-
ben. Lehet, hogy az o családi bunszövetkezete ka-
varja a szart. Lehet, hogy eleve ez hozta Richmond-
ba faszikámat - a családi biznisz. És míg itt volt a
környéken, elovette régi mániája, és hazavágott pár
not.
  - Ez rögtön azt is megmagyarázná, mit keresett
ott Matos - teszem hozzá.
  - Nem vicc.  Lehet, hogy cimborák voltak Ma-
tosszal. Vagy esetleg valaki a családból Matost küld-
te Virginiába, hogy nyiffantsa ki Chandonne-t, von-
ja ki a forgalomból, hogy ne regélhessen senkinek a.
családi vállalkozásról.
  Végtelen a lehetoségek tárháza. - Mindebbol arra
nem derül fény, hogy miért gyilkolták meg Matost,
illetve hogy ki  tette. Vagy hogy  miért ölték meg
Barbosát - mutatok rá.
  - Nem, de szerintem  közeledünk a megoldáshoz
- feleli Marino.  - És van egy olyan érzésem, hogy ha
megkaparjuk kicsit az ügyeket, Talley feszít a háttér-
ben. Valószínuleg o a megoldás kulcsa.
  - Hát, Talley a  jelek  szerint ismerte Brayt Wa-
shingtonban - mondom. - Ráadásul ugyanabban a
városban élt, ahol  a Chandonne  család fohadiszál-
lása van.
  - És  mindig sikerül  ott lennie a tetthelyeken,
amikor Chandonne is  ott van - teszi hozzá Marino.
- Plusz  azt hiszem, láttam a szarházit az egyik nap.
Megálltam a pirosnál,  és ott van egy ilyen bazi nagy
fekete Honda motor a szomszéd sávban. Ha nem
bámulja meg annyira a járgányomat, nem ismertem
 volna fel, mert sisak volt rajta, és színezett ellenzo
 fedte a képét.  Eléggé biztos vagyok benne, hogy
 Talley volt az, el is kapta a tekintetét, mint a sicc.
 Szarházija.
  Rose rám csörög, hogy a kormányzó van a vonal-
 ban a  tíz órára tervezett telefonos megbeszélésünk
 miatt.  Miközben Mitchell hangjára várok a telefon-
 ban, intek Marinónak, hogy csukja be az irodám aj-
 taját. Megint betolakodott a valóság. Visszatéríte-
 nek szorult helyzetemhez és a nagy sajtónyilvános-
 sághoz, amely  elott ezt megélem. Az az érzésem,
 hogy pontosan  tudom, mi jár a kormányzó fejében.
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 - Kay? - Miké Mitchell komor. - Nagy sajnálattal
 láttam a ma reggeli lapokat.
  - Engem se töltött el boldogsággal - közlöm vele.
  - Támogatom magát, és a jövoben is támogatni
 fogom - mondja azután, valószínuleg bemelegítésül
-mondanivalója  többi részéhez, ami minden lehet,
 csak jó nem. Nem reagálok. Gyanítom, hogy tud
 Bergerrol, és talán abban is volt szerepe, hogy ot je-
 lölték  ki  különleges ügyésznek.  Nem hozom fel.
 Nincs  értelme. - Tekintve a körülményeket - foly-
 tatja Mitchell -, azt hiszem, az volna a legjobb, ha
 felmentését kérné feladatai alól, amíg az ügy megol-
 dást nem nyer. És Kay, ne gondolja, hogy egy szót is
 elhiszek az egészbol. - Ez nem ugyanaz, mint ha azt
 mondaná, hogy szerinte ártatlan vagyok. - De amíg
 az  indulatok le nem  csillapodnak,  nem hiszem,
 hogy bölcs dolog volna, ha továbbra is maga állna a
 nemzetközösség orvos  szakértoi rendszerének az
 élén.
  - Ki vagyok rúgva, Miké? - szegezem neki a kér-
 dést.
  - Nem, nem - mondja sietve,  immár kedvesebb
 hangon. - Csak legyünk túl a vádesküdtszéki meg-
 hallgatáson, és  ott folytatjuk, ahol  abbahagytuk.
 Nem mondtam le magáról, sem az ötletérol, hogy
 eseti  szerzodés alapján foglalkoztassam.  Csak le-
 gyünk túl ezen az egészen - mondja újra.
  - Természetesen mindent úgy csinálok, ahogy kí-
 vánja - közlöm vele a kötelezo tisztelet hangján. -
 De meg kell mondanom, hogy szerintem nem szol-
 gálja a nemzetközösség érdekét, ha kivonom maga-
 mat olyan folyamatban lévo ügyekbol, melyekben
 szükség van az odafigyelésemre.
  - Nem lehet, Kay. - Most Mitchell, a politikus. -
 Mindössze két hétrol van szó, feltéve, hogy a meg-
 hallgatása rendben lemegy.
  - Atyavilág - felelem. - Muszáj lesz neki.
  - És biztosra veszem, hogy úgy is lesz.
  Befejezem a telefonálást, és Marinóra  nézek. -
 Hát ez van. - Behajigálok néhány dolgot az aktatás-
 kámba. - Remélem, nem cserélik le a zárakat, amint
 kilépek az ajtón.
  - De most tényleg, mit csinálhatna Mitchell? Ha
 maga is belegondol, doki, mit tehetne csórikám?
  - Csak az érdekelne, hogy ki a  fene szivárogtatta
 ki a sajtónak. - Lehajtom a táska fedelét, becsattin-
 tom a zárakat. - Magát is beidézték a meghallgatá-
 somra, Marino? - Belevágok, megkérdezem. - Sem-
 mi sem marad titokban, úgyhogy nyugodtan el-
 mondhatja.
  - Tudta, hogy be fognak. - Gyötrelmes kifejezés
 ül ki az arcára. - Ne hagyja, hogy a rohadékok kiké-
 szítsék, doki. Ne adja fel.
  Felveszem a  táskámat, és kinyitom az iroda ajta-
 ját. - Sok mindent akarok csinálni, de feladni, azt
 nem. Ami azt illeti, egy csomó tennivalóm van.
  Ugyan micsoda?, kérdezi az arca. Az imént utasí-
 tott a kormányzó, hogy ne csináljak semmit. - Miké
 rendes fickó - mondja Marino. - De ne szívózzon
vele. Ne hozza olyan helyzetbe, hogy  ki kelljen rúg-
nia magát. Miért nem megy el valahová pár napra?
Esetleg meglátogathatná Lucyt New Yorkban. Nem
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oda ment? O meg Teun? Csak tunjön el innen a
francba a meghallgatásig.  Bírnám, ha megtenné,
nem kéne feszt magáért aggódnom. Azt se szere-
tem, hogy egy szem magában kotlik Anna házában.
  Nagy levegot veszek, és próbálom legyurni ma-
gamban a dühöt és a sértettséget. Marinónak igaza
van. Semmi értelme felbosszantani a kormányzót,
és elmérgesíteni a helyzetet. De most mindennek a
tetejében még számuzöttnek is érzem magam, és
Anna sem adott hírt magáról, és ez is egy újabb tor-
döfés. A sírás  küszöbén fordítom el a tekintetem
Marinótól. Nem fogok bogni az irodámban. Mari-
no megérzi, mi játszódik le bennem.
  - Hé - mondja -, magának minden joga megvan,
hogy ne érezze jól magát. Rohadt egy helyzet  ez,
doki.
  Végigmegyek a folyosón, átvágok a noi mosdón a
hullaházhoz. Türk éppen összevarrja Benny White-
ot, Jack a pultnál adminisztrál. Kihúzok egy széket
helyettesem közelében, és lecsippentek néhány kó-
sza hajszálat a köpenyérol. -Véget kell vetnie ennek
a hajhullásnak - mondom, leplezni igyekezve zakla-
tottságomat. - Elmondaná, miért potyog így a haja?
- Hetek óta meg akarom kérdezni tole. Mint rende-
sen, zajlott az élet, és Jack meg én nem beszéltünk
egymással.
  - Elég, ha elolvassa az újságot - mondja, és lete-
szi a tollát. - Abból kiderül, mitol hullik a hajam. -
Súlyos a tekintete.
  Egy biccentéssel nyugtázom a célzást. Amire szá-
mítottam. Jack jó ideje tudta, hogy komoly bajban
vagyok. Lehet, hogy Righter hetekkel ezelott meg-
kereste, hogy kiszedjen belole ezt-azt, ahogy Anná-
val is tette. Megkérdezem Jacket, hogy így áll-e a
helyzet, és beismeri. Azt mondja, kész idegroncs.
Gyulöli a politikát és  a papírmunkát, és  nem akar
kitúrni a beosztásomból, sem most, sem a jövoben.
  - Maga mellett jól nézek ki - mondja. - És ez
mindig is így volt, Scarpetta doktorno. Egyesek sze-
rint engem kellene kinevezni az intézet élére. Mihez
kezdenék akkor? Fogalmam sincs. - A hajába túr,
újabb szálak potyognak ki. - Én csak azt kívánom,
hogy minden visszatérjen a normális kerékvágásba.
  - Higgye el, hogy én is - mondom. Megcsörren a
telefon, Türk felveszi.
  - Jut eszembe - mondja Jack. - Fura telefonhívá-
sokat  kapunk idelent  a  boncteremben. Meséltem
már róla?
  - Itt voltam, amikor befutott egy - felelem. -Va-
laki Bentonnak adta ki magát.
  - Szarházi perverz - mondja viszolyogva.
  - Én errol az egyrol tudok - teszem hozzá.
  - Scarpetta doktorno? - kiabál Türk. - Felvenné,
kérem? Paul az.
  A telefonhoz lépek. - Hogy van, Paul? - kérdezem
Paul Montytól, Virginia állam igazságügyi laborató-
riumainak igazgatójától.
  - Eloször is,  tudnia kell, hogy ebben a rohadt
épületben mindenki magának szurkol, Kay - mond-
ja. - Baromság. Elolvastam az egész baromságot, és
majdnem kiköptem a kávémat. És dolgozunk, mint
az eszementek.  - Ezen a bunjelek vizsgálatát érti.
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A bunjelek feldolgozásában elvileg csak a beérkezé-
si sorrend számít - egyik áldozat sem lehet fonto-
sabb a többinél. Létezik azonban egy  kimondatlan
szabály, ugyanúgy, mint amikor egy rendor lövöldö-
zésbe keveredik. Életbe lép az összetartás. Ez tény. -
Van néhány érdekes eredmény, amit  személyesen
akartam továbbítani - folytatja Monty. - A szorszá-
lak a kempingbol - amikrol gyanította, hogy Chan-
donne-éi? Hát,  a DNS egyezik. Ami még érdeke-
sebb,  hogy az elemi szálak összehasonlítása azt mu-
tatja,  hogy a kempingbol való  pamut  ágynemu
egyezik a Diane Bray hálószobájában lévo matra-
cokról begyujtött elemi szálakkal.
  Kezd összeállni a kép. A rendorno meggyilkolása
után Chandonne magával vitte Diane Bray ágyne-
mujét, és a kempingben keresett menedéket. Lehet,
hogy aludt rajta. Vagy esetleg egyszeruen kidobta.
Akárhogyan is, Chandonne egyértelmuen összefüg-
gésbe hozható a Fort James Motellel. Paulnak pilla-
natnyilag nincs más jelentenivalója.
  - Mi a helyzet a fogselyemmel, amit a vécécsé-
szében találtam? - kérdezem. - A szobában, ahol
Matost meggyilkolták?
  - Vakvágány.  A  DNS nem Chandonne-é,  nem
Brayé, sem senki másé a szóba jöheto gyanúsítottak
közül - közli Paul. - Esetleg a motel valamelyik elo-
zo vendégéé? Valószínuleg semmi köze az esethez.
  Visszamegyek a pulthoz, ahol Jack folytatja beszá-
molóját a különös telefonhívásokról. Azt mondja,
több is volt.
  - Egyszer, amikor történetesen én vettem fel, egy
pasas magát kérte, azt mondta, o Benton, és azután
letette a  kagylót - meséli Jack. - Másodjára Türk
vette fel. A pasas azt üzente magának, hogy egy órát
késni fog vacsoráról, amúgy Bentonnak hívják. Úgy-
hogy  ezt adja hozzá az általános katyvaszhoz. Nem
csoda, hogy hullik a hajam.
  - Miért nem szólt eddig? - Szórakozottan felve-
szek néhány Polaroid fényképet: Benny White holt-
teste a hordágyon, mielott levetkoztették.
  - Gondoltam, van  magának éppen elég  baja.
Szólnom kellett volna. Helytelenül cselekedtem.
  A legjobb öltönyét viselo kisfiú látványa a kicipzá-
razott hullazsákban egy acél hordágyon teljes képte-
lenségnek hat. Mélységes szomorúság fog el, ahogy
észreveszem, hogy a nadrág kissé rövid, és a két
zokni nem egészen összeillo, az egyik fekete,  a má-
sik kék. Rossz érzésem fokozódik. - Talált bármi
szokatlant? - Eleget beszéltem a saját problémáim-
ról. Ami azt illeti, a saját problémáim nem tunnek
túlságosan fontosnak, amikor a Bennyrol készült
fényképekre nézek, vagy eszembe jut az anyja az ag-
noszkálóhelyiségben.
  - Igen, egy dolog gondolkodóba ejtett - mondja
Jack. -  Én úgy tudom, hogy a  gyerek hazajött  a
templomból, és be se ment a házba. Kiszállt az autó-
ból, és a pajta felé vette az irányt, mondván, hogy
rögtön jön, csak meg akarja keresni a zsebkését  -
merthogy valószínuleg a csalis dobozában van, elfe-
lejtette kivenni, amikor elozo nap hazajött a horgá-
szásból. És többet nem látják élve. Vagyis nem evett
a vasárnapi ebédbol. A gyomra mégis tele volt.
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  - Meg tudja mondani, mit ehetett? - kérdezem.
  - Aha. Eloször is pattogatott kukoricát. Plusz úgy
néz ki, hotdogot is. Úgyhogy felhívtam a családot,
és beszéltem a neveloapjával. Megkérdeztem, hogy
ehetett-e bármit Benny a templomban, és azt a vá-
laszt kaptam, hogy nem. A neveloapjának fogalma
sincs, hol ehetett - feleli Jack.
  - Ez nagyon különös - jegyzem meg. -Tehát a fiú
hazajön a templomból, és kimegy, hogy felkösse
magát, de  elobb még beugrik valahová, hogy patto-
gatott kukoricát  és hotdogot egyen? - Felállok  a
pulttól. - Itt nagyon kilóg a lóláb.
  - A gyomortartalmat leszámítva azt mondanám,
sima öngyilkosság. - Jack ülve marad, úgy néz fel
rám. - Meg tudnám ölni Stanfieldet, amiért átvágta
a csomót. A húgyagyú.
  - Nem  ártana  körülnéznünk  ott,  ahol  Bennyt
megtalálták - döntöm el. - Kimenni a helyszínre.
  - James City County mellett laknak egy tanyán  -
mondja Jack. - Közvetlenül a folyónál, és az erdo,
ahol Bennyt egy rét szélén megtalálták, egy mérföld-
re sincs a háztól.
  -  Gyerünk - mondom neki. - Hátha Lucy ki tud
 vinni bennünket.

 A New York-i hangártól  kétórás repüloút a rich-
 mondi HeloAir, és Lucy több mint boldog, hogy
 felvághat új céges jármuvével. A terv egyszeru. Lucy
 felvesz engem és Jacket, elvisz bennünket a tanyára,
 azután hármasban körülnézünk Benny White állító-
 lagos öngyilkosságának színhelyén. A hálószobáját
 is meg akarom nézni. Utána Jacket kitesszük Rich-
 mondban, én pedig visszamegyek New Yorkba Lucy-
 val, és ott is maradok vádesküdtszéki meghallga-
 tásomig. Mindezt másnap délelottre tervezzük, és
 Stanfield nyomozónak esze  ágában sincs  kijönni
 elénk a helyszínre.
  -  Ugyan minek? - Ezek az elso szavak, amiket
 kiejt a száján. - Miért kellene odamenniük?
  Majdnem említést teszek Stanfieldnek a történet-
 be sehogy nem illeszkedo gyomortartalomról. Kis
 híján megkérdezem, nem vett-e észre bármit, ami
 felkeltette a gyanakvását. Valami azonban belém re-
 keszti a szót. - Volna szíves útbaigazítani White-ék
 otthonához? - kérdezem.
  Stanfield leírja nekem a környéket, ahol Benny
 White családja lakik, az 5-ös foút mellett, el sem té-
 veszthetem, mert a keresztezodésnél, ahol balra kell
 kanyarodnom, kis gazdabolt van. Csupa olyan tájé-
 kozódási pontot ad meg, amiknek nem sok hasznát
 vennénk a levegobol. Végül csak kiszedem  belole,
 hogy a  tanya kevesebb  mint  egy mérföldre van  a
 jamestowni  révtol, és akkor  esik le, hogy  Benny
 White-ék  tanyája nagyon  közel van a Fort James
 Motel és Kempinghez.
  - Ó, igen - mondja Stanfield, amikor rákérdezek.
- Azon a környéken lakott, ahol a két gyilkosság
történt. Ez zaklatta fel annyira, már az anyja szerint.
  -  Milyen messze van a tanya a moteltol? - kérde-
 zem.
  -  Ott van átellenben a patak túloldalán. Nem egy
 olyan hu de nagy tanya ám.

- 310 -



  -  Stanfield nyomozó, lehetséges, hogy Benny is-
 merte Bev Kiffin gyerekeit, Bev Kiffin két fiát? Tu-
 domásom szerint Benny szeretett horgászni. - Meg-
 jelenik elottem az emeleti ablakhoz támasztott hor-
 gászbot Mitch Barbosa házában.
  -  Ismerem a sztorit, hogy állítólag  a gyerek a
 bicskáját akarta kivenni a csalis dobozból, de nem
 hiszem, hogy erre készült. Szerintem csak ürügyet
 keresett, hogy magára maradhasson -  feleli Stan-
 field.
  -  Tudjuk,  honnan szerezte a kötelet? - negligá-
 lom Stanfield bosszantó feltevéseit.
  -  A neveloapja szerint a pajtában mindenféle kö-
 telek vannak - feleli Stanfield. - Hát, pajtának hív-
 ják,  de igazából a lomokat tartják benne. Megkér-
 deztem a pasast, hogy mi van ott, azt mondta, csak
 lomok. Tudja,  van egy olyan megérzésem, hogy
 Benny esetleg összefutott Barbosával odakint, tud-
 ja, pecázás közben, és tudjuk, hogy Barbosa szeret-
 te a  gyerekeket. Ez nyilván segítene megmagyarázni
 a dolgot. Márpedig Benny anyja mondta is, hogy a
 fiúnak rémálmai voltak, és borzalmasan  felzaklatták
 a gyilkosságok. Halálra volt rémülve, ahogy Mrs.
 White fogalmazott. Ha rám  hallgat, egyenest ki-
 megy a patakhoz. Onnan látni fogja a pajtát a rét
 szélén, és aztán az erdot rögtön mellette, jobbra.
 Van  egy benott ösvény, és a hely, ahol a fiú felakasz-
 totta magát, olyan tíz lépésre lehet befelé az ösvé-
 nyen, ott, ahol egy magasles áll. El sem lehet tévesz-
 teni. Nem másztam fel rá, a magaslesre, hogy levág-
jam  a kötelet, csak azt a végét vágtam el, ami a gye-
rek nyaka körül volt.  Úgyhogy ott kell lennie, ahol
volt. A kötélnek ott kell lennie, ahol volt.
  Tartózkodom attól, hogy kimutassam a határtalan
visszatetszést,  amellyel  Stanfield hanyag  rendori
munkája iránt viseltetem. Nem puhatolózom to-
vább, és azt sem vetem fel neki, hogy pontosan azt
kellene tennie, amivel fenyegetozött: kilépni a rend-
orségtol. Felhívom Mrs. White-ot, hogy tudassam
vele terveimet. Vékonyka és sebzett a hangja. Ká-
bultnak tunik, nem igazán fogja fel, hogy egy  heli-
kopterrel akarunk landolni  a birtokán. - Egy tisz-
tásra van szükségünk. Egy sík területre, ahol nincse-
nek sem telefonvezetékek, sem túl sok fa - magya-
rázom.
  - Nincs kifutópályánk. - Ezt többször elmondja.
  Végül átadja a telefont a férjének. A férfit Marcus-
nak hívják. Közli velem, hogy van egy szójaföldjük a
házuk és az 5-ös foút között, és ugyanott van egy
sötétzöldre festett silótorony is. A környéken nincs
másik silótorony, sötétzöldre festett meg  végképp
nincs, teszi hozzá. Részérol teljesen rendben van, ha
az o földjén landolunk.
  A nap fennmaradó része  lassan telik. Dolgozom
az irodámban, azután elcsípem a stábomat, mielott
mindenki hazaindul. Elmagyarázom nekik, hogy mi
történik az életemben, és mindenkit biztosítok ar-
ról, hogy nincs veszélyben az állásuk. Azt is világo-
san leszögezem, hogy nem tettem semmi helytelent,
és biztosra veszem, hogy tisztázni fogják a nevemet.
Nem közlöm velük, hogy lemondtam. Eléggé  meg-
szenvedték az elorezgéseket, nincs szükségük egy
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földrengésre is. Nem pakolok össze semmit az iro-
dámban, és amikor távozom, nincs nálam más, csak
az aktatáskám, mintha minden a legnagyobb rend-
ben volna, és reggel viszontlátnánk egymást,  mint
rendesen.
  Most este kilenc óra van. Ülök Anna konyhájában
egy vastag szelet cheddarsajt fölött,  és vörösbort
kortyolgatva  lazítok, szeretném megorizni a  tiszta
gondolkodás képességét, és gyakorlatilag nem megy
le szilárd táplálék a torkomon. Fogytam. Nem tu-
dom, mennyit. Nincs étvágyam, és újonnan felvett
nyomorúságos szokásként idorol idore kimegyek
dohányozni. Félóránként megpróbálom elérni Ma-
rinót, nem sok sikerrel. És egyfolytában a VM-dosz-
szié jár a fejemben. Nem is nagyon tudtam megfe-
ledkezni róla, mióta karácsony napján belenéztem.
Éjféltájban megcsörren  a telefon, és feltételezem,
hogy végre valahára Marino az. - Scarpetta - szólok
bele.
  -  Itt Jaime - szólal meg Berger jellegzetes, hatá-
rozott hangja a vonalban.
  Meglepetten hallgatok. Azután eszembe jut: Ber-
ger nem szívbajos, éjnek idején is telefonvégre kerí-
ti azt, akit börtönbe akar csukatni.
  -  Most beszéltem Marinóval - kezd bele. -Tehát
tudom, hogy ismeri a helyzetemet. Vagy inkább úgy
mondanám: a helyzetünket. Egyébként magának
éppenséggel örülnie kellene ennek, Kay. Nem aka-
rok szájbarágós lenni, de ennyit azért hadd mond-
jak. Ugyanúgy beszéljen az esküdtek elott is, mint
ahogy velem beszélt. És próbálja levetkozni az ag-
godalmait.
  -  Azt hiszem, az aggodalmakon már túl vagyok -
felelem.
  -  Leginkább azért hívom, hogy továbbadjak egy
információt. Találtunk DNS-t a bélyegeken. A VM-
dossziés levelekre ragasztott bélyegeken - közli ve-
lem, mintha már megint a gondolataimban olvasna.
Szóval a richmondi laborok ezentúl közvetlenül ne-
ki jelentenek. - Úgy tunik, Diane Bray mindenhol
ott volt, Kay. Azokat a bélyegeket legalábbis o nyal-
ta meg, és feltételezem, hogy a leveleket is o írta, és
elég ravasz volt ahhoz, hogy ne hagyja rajtuk az ujj-
lenyomatát. A több levélen megtalált ujjlenyomatok
Bentonéi, valószínuleg akkorról, amikor még nem
tudta, mi van bennük, és óvatlanul bontotta fel oket.
Benton bizonyára tudta, hogy ezek az o ujjlenyoma-
tai. Azt viszont nem tudom, miért nem készített er-
rol feljegyzést. Azon tunodöm, beszélt-e valaha ma-
gának Brayrol. Van bármi okunk azt hinni, hogy is-
merték egymást?
  - Nem emlékszem, hogy említést tett volna róla -
felelem. Leblokkolt az agyam. Nem tudom elhinni,
amit Berger az imént közölt velem.
  - Nos, Benton nyilván ismerte - folytatja Berger.
- Bray Washingtonban szolgált. Benton pár mérföld-
del odébb, Quanticóban. Nem is tudom. Minden-
esetre zavarba ejtonek találom, hogy Bray ilyesmiket
küldözgetett neki, és azon gondolkodom, nem azért
adatta-e postára New Yorkban a leveleket, hogy
Benton arra a vélekedésre jusson, hogy a kellemet-
lenkedo levelek Carrie Grethentol származnak.
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  - Márpedig  tudjuk, hogy a trükk bevált - emlé-
keztetem Bergert.
  - Plusz azon  is el kell  gondolkodnunk, hogy
Braynek esetleg - és tényleg csak esetleg - köze volt
Benton meggyilkolásához - teszi fel a pontot az
„i"-re Berger.
  Eszembe villan, hogy talán megint engem akar
próbára tenni. Miben reménykedik? Hogy kiszalad
a számon valami, amit terhelo bizonyítékként hasz-
nálhat fel ellenem? Remek. Bray maga kereste a bajt
magának vagy Azt kapta, amit megérdemelt. Ugyan-
akkor nem is tudom. Lehet, hogy  csak az üldözési
mániám támadt fel. Lehet, hogy Berger egyszeruen
azt mondja, ami foglalkoztatja, semmi többet.
  - Gondolom,  Bray nem tett említést magának
Bentonról - mondja Berger.
  - Emlékezetem szerint nem - válaszolom. - Nem
emlékszem, hogy Bray egyetlen szót is mondott vol-
na Bentonról.
  - Ami egyszeruen nem fér a fejembe - folytatja
Berger -, az  a  Chandonne-dolog. Ha számításba
vesszük,  hogy Chandonne  ismerte  Brayt - úgy-
mond, együtt voltak a bizniszben -, akkor miért öl-
te volna  meg? Ráadásul amilyen módon megölte.
Ez nekem nagyon nem illik a képbe.  Nem klappol.
Maga szerint?
  - Lehet, hogy fel kellene világosítania a jogaim-
ról, mielott a Bray-gyilkosságról a véleményemet
kérdezi - hangzik a válaszom. - Vagy esetleg félre
kellene tennie a kérdéseit a meghallgatásig.
  - Maga nincs letartóztatva - feleli Berger, és nem
hiszem el: mosolygós  a hangja. Szórakoztatom.  -
Nem kell felvilágosítani a jogairól. - Elkomolyodik.
- Nem játszadozom magával, Kay. A segítségét ké-
rem. Örüljön  neki, mint majom a farkának, hogy én
leszek ott abban a teremben, én hallgatom ki a ta-
núkat, és nem Righter.
  - Én csak azt sajnálom, hogy bárki  ott lesz abban
a teremben. Senkinek nem kellene ott lennie. Én-
miattam nem - mondom neki.
  - Nos, két lényegi kérdés vár tisztázásra. - Berger
rendíthetetlen, és még van közölnivalója. - A mag-
folyadék  a Susan Pless-ügyben nem Chandonne-é.
Most pedig itt van  ez a legújabb információ Diane
Brayt  illetoen. Csak ösztönös megérzés, de én nem
hiszem, hogy Chandonne  ismerte  Diane Brayt.
Személyesen nem. Semennyire. Szerintem egyik ál-
dozatát sem ismerte személyesen. Követte oket, les-
kelodött, és fantáziált. Ez volt egyébként Benton vé-
leménye is, amikor a Susan Pless-ügyön dolgozott.
  - O is  úgy vélte, hogy ugyanaz a személy hagyta
hátra  a  magfolyadékot,  mint  aki  meggyilkolta
Susant? - kérdezem.
  - Benton csak egy személyre összpontosított  -
mondja Berger. - Amíg maguknál Richmondban el
nem kezdodtek a gyilkosságok, rendületlenül keres-
tük azt a jól öltözött, kellemes külseju pasast, aki a
Lumiben együtt vacsorázott Susannal. Gondolta a
fene, hogy egy génhibás, önjelölt vérfarkast kellene
keresnünk.

Mintha bizony jól kellene aludnom mindezek után.
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Hát nem alszom jól. Ki-be járok álom és ébrenlét
között, idorol idore felveszem az ébresztoórát, hogy
megnézzem, mennyi az ido. Az órák észrevétlenül és
súlyosan csusszannak elore, mint a  gleccserek. Azt
álmodom, hogy otthon vagyok, és van egy kölyökku-
tyám, egy gyönyöru aranysárga szoru labradorlány,
hosszú, laska fülekkel, hatalmas tappancsokkal és az
elképzelheto legédesebb pofival. A Gund-féle plüss-
állatokra emlékeztet a FAO Schwarz nevu csodálatos
New York-i játékboltban, ahol Lucynak vettem aján-
dékokat annak idején. Álmomban, ebben a sebzett
fikcióban, amit az öntudatlanság határán szövöge-
tek, a kutyakölyökkel játszom, csiklandozom, o pe-
dig nyalogat engem, és vadul csóválja a farkát. Az-
után valahogy megint besétálok a házamba, sötét
van és hideg, és nem  érzékelem, hogy bárki lenne
otthon, nyoma sincs életnek, teljes a csend. A kutya-
kölyköt szólongatom - nem emlékszem a nevére -,
és kétségbeesetten átkutatom érte az összes helyisé-
get. Arra ébredek, hogy csukladozva, hüppögve sírok
Anna vendégszobájában.

33.

Eljön a reggel, és a köd füstként lebeg körülöttünk,
ahogy kis  magasságban  elrepülünk  a fák felett.
Lucy és én magunk vagyunk unokahúgom új heli-
kopterében, mert Jack sajgó tagokkal és hidegrázás-
sal ébredt. Otthon maradt, és az a gyanúm, hogy
magának köszönheti a betegségét. Azt hiszem, más-
napos, és attól félek, hogy az elviselhetetlen stressz,
amit személyem gerjeszt az intézetben, káros szen-
vedélyekre bátorította helyettesemet. Azelott töké-
letesen  elégedett volt  az  életével. Most minden
megváltozott.
  A Bell 407-es fekete, élénk színu csíkokkal. Új-
autó-szaga van, és a vastag selyemanyagok simulé-
kony erejével repül velünk kelet felé, kétszáznegy-
ven méterrel a talaj felett. Figyelmemet az ölemben
szétterített térkép köti le, nagyfeszültségu távvezeté-
keket, országutakat és vasúti pályaszakaszokat pró-
bálok  megfeleltetni  kartográfiai leképezésüknek.
Nem mintha nem tudnánk pontosan, hogy hol va-
gyunk, hiszen  Lucy helikopterén annyi navigációs
felszerelés van, hogy egy Concorde-on se több. De
ahányszor úgy érzem magam, mint éppen most,
hajlamos vagyok rögeszmésen viszonyulni felada-
tokhoz, bármilyen feladathoz.
  - Két antenna egy órára. -  Megmutatom Lucy-
nak a térképen. - Száznegyven méteres tengerszint
feletti magasság. Nem kellene, hogy számítsanak,
de egyelore sehol nem látom oket.
  - Nézem - mondja Lucy.
  Az antennák boven a horizont alatt lesznek, vagyis
akkor sem jelentenek  veszélyt,  ha megközelítjük
oket. Nekem viszont van ez a különleges fóbiám az
akadályokkal, márpedig azokból a folyamatos kom-
munikáció korszakában csak egyre több lesz a lég-
térben.  Bejelentkezik a richmondi légi  irányítás,
közlik velünk, hogy elhagyjuk a radarszolgálattal le-
fedett területet. Átállítom a transzpondert az ezer-
kétszázas frekvenciára, közben pár mérfölddel elot-
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tünk, alig kivehetoen feltunik a két antenna. Nin-
csenek rajtuk eros fényu villogó lámpák, alig többek
kísérteties, egyenes ceruzavonalnál a  suru, szürke
párában. Rájuk mutatok.
  - Megvannak - feleli Lucy. - Utálom ezeket a
vackokat. - Nagy ívben kikerüli a tornyokat észak
felé, nem akar  közelebbi ismeretségbe kerülni  a
merevíto drótkötelekkel, mert a súlyos acélsodro-
nyok igazi lesipuskások: leszednek, mire észreven-
néd oket.
  - Nem lesz zabos a  kormányzó, ha rájön, hogy
mibe kezdtél? - hallom Lucy kérdését a fejhallga-
tómban.
  - O  mondta, hogy adjak kimenot magamnak az
intézetbol - felelem. - Kint vagyok az intézetbol.
  - Szóval jössz velem New Yorkba - mondja Lucy.
- Nálam is lakhatsz. Igazán örülök, hogy feladod a
munkádat, feladod az intézet vezetését, és a magad
ura leszel. Még a végén te is New Yorkban kötsz ki,
és ott dolgozol majd Teunnal meg velem?
  Nem akarok belegázolni az  érzéseibe. Nem mon-
dom el neki, hogy én nem örülök egyáltalán. Én itt
akarok lenni. Az otthonomban akarok lenni, és a
megszokott munkámat akarom végezni, és ez most
már soha nem lesz lehetséges. Úgy érzem magam,
mint valami menekült, közlöm az unokahúgommal,
akinek figyelme a pilótafülkén  kívülre irányul, te-
kintete egyetlen pillanatra el nem kószál attól, amit
éppen csinál. Ugy beszélni valakihez, hogy az éppen
helikoptert vezet, olyan, mintha telefonálna az em-
ber. Az illeto nem igazán lát téged. Nem lehet gesz-
tikulálni, megérinteni a másikat. A nap egyre ragyo-
góbban süt, minél keletebbre érünk, annál gyérebb
a köd. Alattunk patakok csillámlanak a föld zsige-
reiként, a James folyó pedig fehéren ragyog, mint a
hó. Lassítva lejjebb ereszkedünk, elsuhanunk a Susan
Constant, a Godspeed és a Discovery mérethelyes má-
solatai fölött - ezek a hajók szállítottak száznégy fér-
fit és kamasz fiút Virginiába 1607-ben. A távolban
megpillantom Jamestown Island fái között az em-
lékmuvet, ahol a régészek Amerika elso brit telepü-
lését keltik életre. Egy komp személyautókat szállít
ráérosen Surry felé.
  - Zöld silótorony kilenc órára - jegyzi meg Lucy.
- Szerinted ez az?
  Követem tekintetét egy kis tanyáig, melynek végé-
ben patak folyik. A keskeny, sáros vízfolyás túlolda-
lán, suru fenyoerdobol kikandikáló háztetok és öreg
lakókocsik a Fort James Motel és Kempinggé áll-
nak össze. Lucy tesz egy kört a tanya fölött százmé-
teres magasságban,  hogy ellenorizze, nem leselked-
nek-e ránk olyan veszélyek, mint például  egy ma-
gasfeszültségu villanyvezeték. A terepszemle után
elégedett arccal veszi  vissza sebességünket hatvan
csomóra. Megközelítjük a tisztást a  fák között és a
kis téglaházat, ahol  Benny White rövid élete tizen-
két évét töltötte. Száraz fu kavarog, ahogy Lucy
gyengéden leteszi a gépet, finoman kitapogatva a ta-
lajt, hogy egész biztosan sima  és vízszintes legyen.
Mrs. White kijön a  házból. Meredten néz bennün-
ket, fél  kezével  a szemét védi a naptól, azután egy
öltönyös, magas férfi is megjelenik mellette. A ve-
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randán  maradnak, miközben mi kivárjuk a két per-
cet, amíg leállnak a rotorok. Ahogy  kiszállunk és a
ház felé indulunk, rájövök, hogy Benny szülei kiöl-
töztek miattunk. Ugy néznek ki, mintha egyenest a
templomból jöttek volna.
  - Nem hittem, hogy egyszer még ilyesmi landol
a birtokomon. - Mr. White súlyos arckifejezéssel a
helikopterre réved.
  - Fáradjanak be - mondja Mrs. White. - Hozha-
tok kávét vagy valami mást?
  A repüloútról beszélgetünk, apróságokról cseve-
günk, szinte tapintható az aggodalom. White-ék
tudják, hogy azért vagyok itt, mert vészjósló elkép-
zeléseim vannak arról, hogy mi történt valójában
a fiukkal. Láthatóan azt hiszik, hogy Lucy is részese
a nyomozásnak, ezért valahányszor megszólalnak,
mindkettonkhöz intézik a szavaikat. A házban nagy
a rend, a berendezés kényelmes székekbol, szonye-
gekbol és sárgaréz lámpákból áll. A lábunk alatt szé-
les fenyodeszkák, a fehérre meszelt gerendafalakon
polgárháborús jeleneteket ábrázoló vízfestmények.
A nappaliban, a kandalló melletti polcokon  ágyúgo-
lyók, muskétalövedékek, egy tábori evokészlet, régi
palackok és mindenféle más tárgyak, valószínuleg a
polgárháborúból. Látva érdeklodésemet, Mr. White
elmagyarázza, hogy szabadidejében kincsvadász-
ként, fémkeresovel járja a környéket. Amikor éppen
nem az irodában szorgoskodik. Merthogy könyvelo.
A birtokon nem folyik gazdálkodás, de több mint
száz éve a család tulajdonában van, közli Lucyval és
velem.
  - Tisztára bolondja vagyok a történelemnek -
folytatja. -  Pár zubbonygombot is találtam  az ame-
rikai forradalom idejérol. Sosem lehet tudni, mire
bukkan itt az ember.
  A konyhában vagyunk, és Mrs. White egy pohár
vizet tölt Lucynak.
  - És Benny? - kérdezem.  - Ot  is érdekelte a
kincsvadászat?
  - Meghiszem azt - feleli az anyja. - Persze o min-
dig abban reménykedett, hogy igazi kincset talál.
Mondjuk, aranyat. - Kezdi elfogadni a fiú halálát,
már múlt idoben beszél róla.
  - Ismerik a mendemondát, hogy a konföderációs
katonák tömérdek aranyat rejtettek  el, ami sosem
került elo. Benny persze abban volt, hogy majd o
megtalálja - mondja Mr. White. A kezében egy po-
hár vizet tart, de úgy, mint aki nem tudja, mit kezd-
jen vele. Végül leteszi a pultra, anélkül hogy egy
cseppet ivott  volna belole. - Imádott kint lenni a
szabad levegon az a gyerek. Gyakran eszembe ju-
tott, milyen kár, hogy abbahagytuk a gazdálkodást,
mert azt hiszem, Benny odáig lett volna érte.
  - Amennyire az állatokat is szerette - teszi hozzá
Mrs. White. - Senkivel  nem találkoztam, aki nála
jobban szerette volna az állatokat. Vajból volt a szí-
ve. Ha berepült egy madár az ablakon, Benny tuvé
tette érte  a házat, hogy megtalálja, és valósággal
hisztériarohamot kapott, ha  szerencsétlen jószág a
nyakát szegte, mint ahogy általában történni szo-
kott.
  Benny neveloapja fájdalmas arckifejezéssel bámul
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ki az ablakon. Mrs. White elnémul. Láthatóan azért
küzd, hogy ne essen darabjaira.
  - Benny evett a halála elott - közlöm velük. - Azt
hiszem, Fielding doktor valószínuleg rákérdezett
önöknél, lehetséges-e, hogy Bennynek a templom-
ban adtak valamit enni.
  Mr. White a fejét rázza, a tekintete továbbra is az
ablakon. - Nem, asszonyom. A szerda esti vacsorá-
kat leszámítva a  templomban nem szolgálnak fel
ételt. Ha Benny evett valamit, én bizony nem tu-
dom, hogy hol.
  - Itthon nem evett - teszi hozzá Mrs. White nyo-
matékosan. - Vasárnap töltött csirkét csináltam
ebédre, és hát, ugye, abból o már nem evett. A töl-
tött csirke volt az egyik kedvence.
  - Benny gyomrában pattogatott kukoricát és hot-
dogot találtunk - mondom. - Az ételt nem sokkal
azelott fogyasztotta el, hogy meghalt. - Gondom
van rá, hogy biztosan átlássák a helyzet fonákságát,
és hogy erre feltétlenül magyarázatot kell találnunk.
  Mindkét szülo értetlen arcot vág. Szemükben cso-
dálkozás és zavarodottság. Azt  mondják, elképzelni
sem tudják, hol juthatott Benny gyorsételhez, ahogy
ok  nevezik.  Lucy a szomszédokról kérdezi oket,
hogy  esetleg Benny beugrott  valamelyik  házhoz,
mielott kiment az erdobe. Ezt megint csak  nem
tudják elképzelni. Hogy Benny ilyet csináljon, ebéd-
idoben ráadásul,  és a  szomszédok  többsége  idos
ember, soha nem traktálnák étellel Bennyt, de még
rágcsálnivalóval sem, elobb felhívnák a szüleit, hogy
szabad-e. - Nem vennék el az étvágyát, ha még nem
evett rendes ételt. - Mrs. White ebben biztosnak tu-
nik.
  - Benézhetnék  Benny szobájába?  - mondom
azután. - Idonként teljesebb képet sikerül alkotnom
a páciensemrol, ha látom élete legbizalmasabb hely-
színeit.
  White-ék kissé bizonytalannak tunnek. - Nos, azt
hiszem, baj nem lehet belole - határoz a neveloapa.
  Miközben egy folyosón az épület hátsó részébe kí-
sérnek bennünket, bal felol elhagyunk egy hálószo-
bát, amely rózsaszínu ágytakarójával és halvány ró-
zsaszínu függönyeivel olyan, mintha egy lányé vol-
na. A falon lovakat ábrázoló poszterek vannak, és
Mrs. White elmagyarázza, hogy ez Lóri hálószobája,
aki Benny húga, és jelenleg  a nagyanyjánál van
Williamsburgben. A szünetnek vége ugyan, de még
nem jár iskolába, és a holnap tartandó temetés utá-
nig nem is fog. Bár nem mondják ki, úgy érzem,
nem akarták, hogy a gyerek itt legyen, amikor az or-
vos szakérto lepottyan az égbol, és kérdéseket tesz
fel bátyja eroszakos halálával kapcsolatban.
  Benny szobája plüssállatok valóságos tárháza: sár-
kányok, medvék, madarak, mókusok, bolyhos, édes
pofák, sok közülük egyenesen mulatságos. Több tu-
cat van  belolük. Benny szülei és Lucy kint marad-
nak az ajtó elott, míg én bemegyek, és a szoba köze-
pén megállva körbenézek, és hagyom, hogy a kör-
nyezet beszéljen hozzám. A falakra filctollal rajzolt,
színes képeket celluxoztak, a téma megint csak az
állatok, és a képek képzeloerorol és nagy tehetségrol
tanúskodnak. Benny  valóságos muvész volt. Mr.
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White az ajtóban állva elmondja, hogy Benny na-
gyon  szerette kivinni magával a szabadba a vázlat-
tömbjét, és lerajzolta a fákat, madarakat, mindent,
ami eléje került. Mindig dolgozott valamin, általá-
ban ajándékba is rajzokat adott. Mr. White tovább
beszél, a felesége némán zokog mellette, arcán po-
tyognak a könnyek.
  Egy rajzot nézek a falon a ruhásszekrény mellett.
A színpompás,  ötletgazdag kép egy férfit ábrázol,
aki széles karimájú kalapot visel, és egy kis csónak-
ból horgászik, a bot meggörbed, mintha éppen ka-
pása volna. Benny ragyogó  napot és néhány felhot
rajzolt, a háttérben pedig, a parton, sokajtós, sokab-
lakos, szögletes épület látható. - Ez a tanyájuk végé-
ben lévo patak? - érdeklodöm.
  - Úgy van - mondja Mr. White, és belekarol a fe-
leségébe. - Minden rendben van, édesem - hajto-
gatja az asszonynak, és közben nagyokat nyel, mint
aki mindjárt maga is sírva fakad.
  - Benny szeretett  horgászni? -  érkezik  Lucy
hangja a folyosóról. - Csak azért kérdezem, mert
egyes emberek, akik rajonganak az állatokért, nem
szeretnek horgászni. Vagy legalábbis  mindig vissza-
dobják, amit fognak.
   - Érdekes adalék - mondom. - Szabad benézni a
 szekrénybe?
   - Csak tessék - mondja Mr. White tétovázás nél-
 kül. - Nem, Benny nem akart kifogni semmit. Igaz-
 ság szerint o csak  szeretett kimenni a  csónakkal,
 vagy keresni magának egy helyet a parton. Legin-
 kább rajzolni ment.
   - Akkor ez nyilván maga, Mr. White. -Visszané-
 zek a csónakban horgászó férfit ábrázoló képre.
   - Nem, azt hiszem, az Benny apukája -  feleli
 Mr. White komoran. - O régebben kivitte magával
 Bennyt a csónakban. Igazság szerint én nem is járok
 ki a csónakkal. - Elhallgat. - Nem tudok úszni, úgy-
 hogy van ez a rossz érzésem vízközelben.
   - Benny kicsit szégyellte, hogy rajzolgat - mond-
 ja Mrs. White reszketeg hangon. - Az hiszem, a pe-
 cabotját  is  csak azért  szerette  magával hordani,
 mert, tudják, úgy gondolta, hogy attól úgy néz ki,
 mint a többi fiú. Szerintem még csalit se vitt magá-
 val. Nem tudom elképzelni, hogy akár egy  gilisztát
 megölt volna, nemhogy egy halat.
   -  Kenyér - mondja Mr. White.  - Kenyérbelet
 vitt, mintha abból akart volna golyócskákat gyúrni.
 Mindig mondtam neki, hogy kenyérrel sose fog va-
 lamirevaló halat.
   Tekintetem végigpásztázza a szekrénybe aggatott
 nadrágokat és ingeket, a cipoket  a padlón. A ruhák
 visszafogott ízlésrol  tanúskodnak, mintha  Benny
 szülei választották volna oket. A szekrény hátoldalá-
 nak támasztva egy Daisy márkájú légpuska. Benny
 céltáblára és konzervdobozokra lövöldözött, mond-
 ja  Mr. White. Nem, soha nem használta a légpuskát
 madarak ellen vagy ilyesmi. Persze hogy nem. Arra
 se vitte rá a lélek, hogy egy halat kifogjon, szögezi le
 újra mindkét szülo.
 Az íróasztalon  egy  halom tankönyv és egy doboz
filctoll.  Utóbbi  tetején egy vázlattömb  hever, és
  megkérdezem Benny szüleit, hogy átnézték-e már.
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  Azt mondják, még nem. Szabad-e belenéznem? Bó-
  lintanak. Állok az íróasztalnál. Nem ülök le, és sem-
  milyen  más módon sem igyekszem  otthon  érezni
  magam halott fiuk  szobájában. Tisztelettel visel-
  tetem a vázlattömb iránt, és óvatosan hajtom át a
  lapokat, végig a precíz ceruzarajzok során. Az elso
  egy legelészo lovat ábrázol, és meghökkentoen jó.
  Ezt egy sorozat követi: egerészölyv ül kopár fán, a
  háttérben víz. Egy öreg, kidolt-bedolt kerítést is le-
  rajzolt Benny. És havas, téli  tájképeket. A tömb félig
 van rajzokkal, és ezek mind ugyanazt  a világot kép-
 viselik. Az utolsó pár lap kivételével.  Mert akkor a
 hangulat és a témák is megváltoznak hirtelen. Van
 egy temetoi jelenet, éjszaka, a kopár fák mögül teli-
 hold világítja meg lágy fénnyel a félredolt sírköve-
 ket. Majd egy kézhez lapozok, izmos, ökölbe  szorí-
 tott kéz, azután pedig megtalálom a kutyát. A kutya
 kövér és csúnyácska, a fogát vicsorítja, hátán feláll a
 szor, fejét lesunyja, mintha félne valamitol.
  Felnézek a White házaspárra. - Beszélt maguknak
 Benny a Kiffin család kutyájáról? - kérdezem tolük.
 - Egy Mr. Mogyoró nevu kutyáról?
  A neveloapának különös kifejezés jelenik meg  az
 arcán, szeme könnyesen felfénylik. Sóhajt. - Lóri al-
 lergiás a kutyaszorre - mondja, mintha ez válasz
 volna arra, amit kérdeztem.
  - Benny mindig panaszolta, milyen csúnyán bán-
 nak azzal a kutyával - segít ki Mrs. White. - Meg is
 kérdezte, nem fogadhatnánk-e  magunkhoz.  Na-
 gyon akarta azt a kutyát, és azt mondta, Kiffinék
 megválnának tole, de mi nem vállalhattuk.
  - Lóri miatt - vetem közbe.
  - És öreg is volt az a  kutya - teszi hozzá Mrs.
White.
  - Volt? - kérdezem.
  - Hát, ez nagyon szomorú történet - mondja. -
Karácsony után Mr. Mogyoró nem érezte jól ma-
gát. Benny azt mondta, szegénykém remegett és
egyfolytában nyalogatta magát, tudják, mintha fáj-
dalmai volnának. Azután úgy egy héttel ezelott való-
színuleg elvonult meghalni. Tudják, az állatok szok-
tak ilyet csinálni. Benny minden áldott nap kiment,
hogy megkeresse. A szívem szakadt meg bele. Az a
gyerek aztán tényleg szerette  azt a kutyát - teszi
hozzá Mrs. White. - Azt hiszem, leginkább ezért járt
oda - hogy Mr. Mogyoróval játsszon -, eget-földet
megmozgatott, hogy elokerítse.
  - Nem ekkoriban kezdett megváltozni a viselke-
dése? - vetem fel. - Miután Mr. Mogyoró eltunt?
  - Úgy valahogy - feleli Mr. White, és láthatóan
egyik szülo sem képes rászánni magát, hogy belép-
jen Benny szobájába. Úgy kapaszkodnak az ajtófél-
fába, mintha ok tartanák a falakat. - De ugye nem
tetszik gondolni, hogy a fiunk ilyet csinált volna egy
kutya  miatt?  - Mr.  White  már-már szánalmas,
ahogy megkérdezi.

Jó negyedórával késobb Lucy és én a szüloket a
háznál hátrahagyva, kettesben igyekszünk az erdo
felé. Ok még nem voltak a magaslesnél, ahol Benny
felakasztott holttestét  megtalálták.  Mr. White el-
mondta nekem, hogy o tudott a magaslesrol, és több-
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ször látta is, amikor kint járt  a fémkeresojével, de
sem ot, sem a  feleségét nem vitte rá a lélek, hogy
most kimenjenek  oda. Megkérdeztem tolük,  mit
gondolnak, tudják-e mások is, hogy hol halt meg
Benny - aggaszt, hogy a kíváncsiskodók esetleg min-
dent összetiportak odakint, de a szülok szerint sen-
ki nem tudja,  pontosan hol  találták meg  Benny
holttestét. Hacsak a nyomozó el nem mondta a kör-
nyékbelieknek, teszi hozzá Mr. White.
  A rét, ahol a ház és a patak között leszálltunk, fél-
hektárnyi parlagföld, mely évek óta nem látott ekét.
Kelet felé erdo húzódik kilométerszám, a rozsdás és
sötét silótorony szinte a parton áll, és fáradt, vaskos
világítótoronyként mered a Fort James Motel és
Kemping felé a folyó túloldalán. Elképzelem Bennyt,
ahogy látogatóba megy Kiffinékhez, és azon tuno-
döm, vajon hogyan jutott el oda. A mintegy har-
minc méter széles, holtágszeru patakon nincs híd.
Lucy és én követjük az ösvényt a fák között, tekinte-
tünk folyamatosan a  földet pásztázza. A víz közelé-
ben gubancos horgászzsinór akadt fenn a fákon, és
néhány régi  töltényhüvelyre  és üdítosdobozra le-
szek figyelmes.  Öt perce sem gyalogolunk, amikor
megtaláljuk a magaslest. Úgy néz ki, mint egy lefe-
jezett ortorony,  amit valaki sebtében tákolt össze
egy fa  lombkoronájában, a  felhágó fokait egysze-
ruen a fa  törzsére szögezték. Elvágott végu sárga mu-
anyag zsinór  fityeg az egyik keresztgerendáról, ide-
oda leng a vízrol érkezo könnyu, huvös szélben.
  Megállunk, és némán körbenézünk. Nem látok
semmilyen hulladékot -  se zacskót, se pattogatott
kukoricás dobozt, se mást, ami arra  utalna,  hogy
Benny esetleg idekint étkezett volna. Közelebb me-
gyek a  kötélhez. Stanfield jó egy méterrel a föld fe-
lett vágta el, és mivel kettonk közül Lucy a sporto-
sabb alkat, javaslom, hogy esetleg felmászhatna, hogy
tisztességesen eltávolítsa a kötelet. Akkor legalább a
másik végén is megnézhetjük a csomót. Eloször fény-
képeket készítek. Kipróbáljuk a fa törzséhez szöge-
zett  létrafokokat, és  elég masszívnak találtatnak.
Lucyt a vastag pehelykabát sem lassítja le a mászás-
ban, és amikor eléri a magaslest, alapos ráncigálás-
sal próbára teszi a deszkák teherbírását.  -  Egész
masszívnak tunik - kiabál le.
  Feldobok neki egy tekercs helyszínelo szalagot, o
pedig kinyitja a szerszámkészletét. Az ADTI ügynö-
 keirol tudnivaló, hogy mindegyik magával hordozza
 saját kis szerszámkészletét,  ami egyebek közt kés-
 pengéket, csavarhúzókat, fogókat és ollókat tartal-
 maz. A szokás abból ered, hogy ilyesmikre van szük-
 ségük a tuzesetek  kivizsgálása közben, ha másért
 nem, hogy kihúzkodják a szögeket acéllemezzel meg-
 erosített orrú bakancsuk talpából. Az ADTI ügynö-
 kei nem félnek bepiszkítani a ruhájukat. Lépten-
 nyomon veszélyes anyagok között lépdelnek. Lucy
 elvágja a kötelet a csomó fölött, azután újra összera-
 gasztja a végeket. - Csak egy sima dupla hurokbog
 - mondja, és ledobja a kötelet  meg a helyszínelo
 szalagot. - A jó öreg cserkészcsomó, és a zsinór vé-
 gét megolvasztották. Akárki vágta el a végét, meg is
 olvasztotta, hogy ne foszoljon.
  Ez kissé meglep. Nem gondoltam volna, hogy va-
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 laki ilyesmivel veszodik, amikor levág egy darab kö-
 telet, hogy legyen mivel felkötnie magát. - Atipikus
 - jegyzem meg Lucynak, amikor lemászik. - Tudod
 mit, leszek olyan vakmero és én is körülnézek.
  - Csak óvatosan, Kay néni. Van egypár kiálló
 rozsdás szög. És vigyázz a szálkákkal - mondja uno-
 kahúgom.
  Lehet, hogy Benny afféle  fatetei erodként hasz-
 nálta ezt az öreg magaslest?, tunodöm. Napszítta
 szürke deszkákba kapaszkodva haladok egyre fel-
 jebb, kész szerencse, hogy olajzöld nadrág és magas
 szárú bakancs van  rajtam. A magasles belsejében
 pad van, azon üldögélhet a vadász, míg a gyanútlan
 szarvasbika  felbukkanására  vár. Próbaként ráne-
 hezedek a padra, és rendben lévonek találom, úgy-
 hogy leülök. Benny két ujjal ha magasabb volt, mint
 én, tehát most azt látom, amit o látott, ha egyáltalán
 feljött ide. Erosen gyanítom,  hogy igen. Valaki min-
 denesetre járt fent. Különben a padló vastagon te-
rítve lenne avarral, márpedig nincs.  - Észrevetted,
milyen nagy a rend idefent? - kiáltok le Lucynak.
   -  Biztos használják a vadászok - feleli.
   -  Melyik vadász fog azzal veszodni, hogy faleve-
  leket söprögessen hajnali öt órakor? - A magaslesrol
  tökéletes rálátás nyílik a vízre, és látni a motel hátsó
  traktusát meg a sötét vizu úszómedencét is. A Kif-
  fin-ház kéményébol füst kacskaringózik elo. Elkép-
  zelem Bennyt, ahogy itt ült és leste az életet, miköz-
  ben  skicceket vetett a papírra, és valószínuleg me-
  nedéket lelt a szomorúság elol, mely az apja halála
  után kerítette hatalmába. Annál is inkább el tudom
  képzelni, mivel emlékszem saját fiatalkoromra. A ma-
  gasles tökéletes hely lehetett egy magányos, kreatív
  fiúnak, ráadásul kohajításra a lestol hatalmas, térdig
  kudzufolyondárba öltözött tölgyfa magasodik a víz-
 parton. Elképzelem, ahogy egy egerészölyv ül ma-
 gasan a fa tetején. - Az a fa mintha rajta lett volna a
 rajzokon - mondom Lucynak. - És piszkosul jó ki-
 látás nyílik innen a kempingre.
  -  Kíváncsi volnék, nem látott-e meg valamit
 Benny - lebeg föl hozzám unokahúgom hangja.
  - Csakugyan - felelem komoran. - És lehet, hogy
 valaki visszanézett rá - teszem  hozzá. - Az évnek
 ebben a szakában, amikor nincs levél a fákon, lehet,
 hogy meglátták. Különösen ha valaki távcsovel fi-
 gyelt, és jó oka volt rá, hogy errefelé nézzen. - Be-
 széd  közben eszembe jut, hogy valaki talán most is
 figyel - bennünket. Hideg futkározik a hátamon,
 miközben leereszkedem. - Ugye itt van a pisztolyod
 az övtáskádban? - mondom Lucynak, amikor földet
 ér a lábam. -Végig akarok menni ezen az ösvényen,
 hogy  lássam, hová visz.
  Felveszem  a kötelet, összetekerem, és egy mu-
 anyag zacskóba gyömöszölöm, amit a kabátzsebem-
 be csúsztatok. A helyszínelo szalag a kézitáskámba
 kerül. Nekivágunk az ösvénynek. Újabb elhasznált
 sörétespatronokat találunk, plusz egy nyílvesszot az
íjászszezonból. Ahogy beljebb érünk a folyó mentén
tekergozo ösvényen, nem hallatszik más, csak a fák
nyöszörgése, ahogy fel-feltámad a szél, és az ágak
ropogása a lábunk alatt. Látni akarom, hogy az ös-
vény átvisz-e a holtág túlsó partjára, és igen, át.

- 321 -



Röpke negyed órát gyalogoltunk, és megérkezünk a
motel és az 5-ös út közötti erdobe. Benny simán át-
gyalogolhatott ide templom után. A motel parkoló-
jában fél tucat autó áll, köztük néhány bérelt, és egy
hatalmas Honda  túra-motorkerékpár az italauto-
matánál.
  Lucy és én a Kiffin-ház felé indulunk. Megmuta-
tom a táborhelyet, ahol az ágynemut és a babako-
csit találtuk, és haraggal vegyes szomorúság fog el
Mr.  Mogyoró miatt. Nem hiszem, hogy elvonult
volna meghalni. Attól félek, hogy Bev Kiffin csinált
vele valami kegyetlenséget, megmérgezte akár, és
egy sor más dologgal együtt szándékomban áll erre
is rákérdezni. Nem érdekel, hogyan reagál Bev Kif-
fin. A mai napon felfüggesztettek hivatásom gyakor-
lásából. Azt se tudom biztosra, praktizálok-e még
igazságügyi orvos szakértoként valaha. Lehet, hogy
kirúgnak, és egy életre megbélyegeznek. Lehet, hogy
a börtönben kötök ki. Ahogy felkaptatunk Kiffin ve-
randalépcsojén, érzem, hogy figyelnek.
  - Hátborzongató hely - dörmögi Lucy.
  Egy arc kikandikál a függönyök mögül, azután
hirtelen rándulással eltunik szem elol, amikor Bev
Kiffin nagyobbik fia észreveszi, hogy én is nézem ot.
Megnyomom a csengot, és az a fiú nyit ajtót, akit
legutóbb láttam. Magas és nagydarab, az arcát pat-
tanások pettyezik. Meg nem mondom, hány éves,
tizenkettonek saccolom, esetleg tizennégynek.
  - Maga a hölgy, aki itt volt a múltkor - mondja,
és keményen rám néz.
  - Úgy  van - felelem. -  Megmondanád  édes-
anyádnak, hogy Scarpetta doktorno van itt, és be-
szélni szeretnék vele?
  A fiú elmosolyodik, mint aki gonosz, általa azon-
 ban mókásnak vélt titok tudója. - Anya nincs most
 itt. Dolga van. - A tekintete még keményebbre vált,
 és a motel irányába téved.
  - Hogy hívnak? - kérdezi tole Lucy.
  - Sonny.
  - Sonny, mi történt Mr. Mogyoróval? - kérde-
 zem mintegy mellékesen.
  - Az a süket kutya - mondja o. - Nem tudunk
 másra gondolni, mint hogy valaki ellopta.
  Képtelenségnek találom, hogy bárki ellopott vol-
 na  egy ilyen kivénhedt korcsot. Még ha barátságos
 lett volna az idegenekkel. Legfeljebb azt tudnám el-
 képzelni, hogy kilapította egy autó.
  - Ó, igen? Milyen kár - válaszol Lucy a fiúnak. -
 Mibol gondoljátok, hogy valaki ellopta?
  Ezzel megfogta Sonnyt. Unott tekintettel hazug-
 ságokat kezd darálni,  és állandóan félbeszakítja sa-
 ját  magát. - Izé, megállt egy kocsi éjszaka. Tudják,
 meghallottam, és  becsapódott egy ajtó, a kutya meg
 ugatott, és ennyi  volt. Elvitték. Zack teljesen kiké-
 szült miatta.
  - Mikor tunt el a kutya? - tudakolom.
  - Nem is tudom. -Vállrándítás. - Múlt héten.
  - Ami azt illeti, Benny is eléggé kikészült miatta -
 jegyzem meg, és figyelem, hogyan reagál.
  Megint az a hideg tekintet a szemében. - Az isko-
 lában buzinak nevezték. És az is volt. Ezért ölte meg
 magát. Mindenki ezt  mondja - feleli  Sonny elké-
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 peszto érzéketlenséggel.
  - Mintha ti ketten barátok lettetek volna. - Lucy
 kezd agresszív lenni a fiúval.
  - Idegesített - feleli Sonny. - Mindig átjött, hogy
 azzal  a süket kutyával játsszon. Nem  volt a bará-
 tom.  Zack és  Mr. Mogyoró  barátja volt.  Nem
haverkodok buzikkal.
  Motorkerékpár dübörög fel. A bejárati  ajtótól
jobbra lévo ablakban megjelenik Zack arca. Sír.
  - Múlt vasárnap is átjött Benny? - vonom kérdo-
re Sonnyt. - Templom után? Úgy fél egy, egy óra
körül. Ettetek együtt hotdogot?
  Sonny megint meg van fogva. Nem számított a
hotdogos részletre, és most kutyaszorítóba került.
Kíváncsisága felülkerekedik oszintétlenségén, és azt
mondja: - Honnan tudja, hogy hotdogot ettünk? -
A homlokát ráncolja, ahogy a pár perce látott mo-
torkerékpár mennydörögve és bukdácsolva megje-
lenik a moteltol a  Kiffin-házhoz vezeto földúton.
Akárki ül is rajta, egyenesen felénk tart, piros-fekete
borruhát visel, arcát színezett ellenzoju sötét bukó-
sisak rejti. Valahogy mégis ismerosnek rémlik. Be-
lém nyilall a felismerés. Jay Talley megáll, és lábát a
jókora ülésen kecsesen átlendítve leszáll a motorke-
rékpárjáról.
  - Sonny, menj be a házba - rendelkezik Jay. -
Most. - Huvös, higgadt hangon beszél, mint aki jól
ismeri a fiút.
  Sonny visszalép a házba, az ajtó bezáródik. Zack
eltunt az ablakból. Jay leveszi a bukósisakot.
  - Maga mit keres idekint? - kérdezi tole Lucy, én
pedig a távolban megpillantom Bev Kiffint, aki egy
vadászpuskával a kezében felénk igyekszik. A motel
irányából jön, ahol, feltételezem, Jayjel volt eddig.
Szerte az agyamban röppennek fel a piros zászlók,
de sem én, sem Lucy nem kapcsoljuk össze a dolgo-
kat elég gyorsan. Jay kicipzárazza vastag bordzseki-
jét, és máris fegyver van a kezében, egy fekete pisz-
toly, amit lelógat az oldala mellett.
  - Jézusom - mondja Lucy. - Az isten szerelmére,
Jay.
  - Nem kellett volna idejönnötök - mondja Jay
nekem higgadt, hideg hangon. - Nagyon nem kel-
 lett volna. - A motel felé int a fegyverrel. - Gye-
 rünk. Elbeszélgetünk egy kicsit.
  Fuss. De nincs hová  futni.  Ha futásnak eredek,
 Jay esetleg lelövi Lucyt. Vagy hátba lo engem. Föl-
 emeli a pisztolyt és Lucy mellére szegezi, míg az öv-
 táskát lecsatolja róla. Ha valaki, hát o pontosan tud-
 ja,  mi van benne. Elveszi a válltáskámat, és végigta-
 pogat, gondja van rá, hogy alaposan kikutassa intim
 testtájaimat, hogy megalázzon, hogy helyemre te-
 gyen, hogy gyönyörködhessen a kényszeru szemta-
 nú Lucy arcán táncot járó vad indulatban. - Ne csi-
 náld - mondom neki halkan. - Jay, elég.
  Elmosolyodik, és  sötét düh  vet szikrát az arcon,
 mely akár görög is lehetne. Vagy olasz. Vagy francia.
 Bev Kiffin  odaér hozzánk, a szeme összeszukül,
 ahogy tekintete megállapodik rajtam. Ugyanazt a pi-
 ros kockás kabátot viseli, ami korábban volt rajta, és
 olyan zilált a haja, mint  aki most kelt ki az ágyból. -
 Nocsak, nocsak - szólal meg. - Egyesek nem bírják
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 észrevenni,  ha  valahol  nem látják oket  szívesen,
 igaz-e? -Tekintete átsiklik Jayre, és elidozik rajta.
  Kimondatlanul is tudom, hogy viszonyuk van egy-
 mással, és minden szó, amit Jay valaha mondott ne-
 kem, mese. Most már értem Jilison Mclntyre ügy-
 nök elképedését, amikor azt mondtam, hogy Bev
 Kiffin férje teherautó-sofor az Overlandnél. Mcln-
 tyre fedett ügynök volt. O csinálta a vállalat könyve-
 lését. Tudott volna róla, ha van Kiffin nevu alkalma-
 zottjuk. Az egyedüli kapcsolat azzal a bunözok meg-
 szállta szállítmányozási vállalattal Bev Kiffin maga,
 a fegyver- és drogcsempészet pedig a Chandonne-
 kartell  muve. A válaszok. Megvannak, csak  éppen
 túl késon.
  Lucy mellettem lépked, az arca beton. Semmilyen
reakciót nem mutat, miközben fegyvert szegeznek
ránk, és rozsdás lakókocsik mellett kísérnek el ben-
nünket, melyek, gyanítom, okkal lakatlanok. - Mini
droglaborok - mondom Jaynek. - Különleges kábí-
tószereket is kotyvasztotok idekint? Vagy esetleg csak
gépkarabélyokat meg hasonló dolgokat pihentettek,
mielott eladjátok oket, hogy legyen mivel gyilkolni?
  - Kay, fogd be - mondja  lágyan. - Bev, te vele
foglalkozol. - Lucyra mutat.  - Keress neki egy kel-
lemes szobát, és gondoskodj  a kényelmérol.
  Kiffin arcán kis mosoly jelenik meg. Megpaskolja
Lucy térdhajlatát a vadászpuskával. Már a motelnél
vagyunk, és tekintetem a parkoló autókat fürkészi,
de nem látom,  hogy más is volna itt rajtunk kívül.
Benton képe villan elém. A szívem dübög, és böm-
bölve átzúg agyamon a felismerés. Bonnié és Clyde.
Carrie Grethent és Newton Joyce-ot Bonnié és
Clyde-ként  emlegettük. A gyilkos pár. Mindvégig
annyira biztosak voltunk benne, hogy ok felelosek
Benton meggyilkolásáért. Ugyanakkor talán soha
nem tudjuk meg, kivel találkozott Benton  aznap
délután Philadelphiában. Miért vágott bele egye-
dül, és  miért nem  szólt egyikünknek sem?  Ennél
okosabb volt. Soha nem egyezett volna bele, hogy
Carrie Grethennel vagy Newton  Joyce-szal vagy
akár egy információt kínáló  idegennel találkozzon,
miközben egy Carrie-hez hasonló ravasz, ördögi so-
rozatgyilkost igyekszik kézre  keríteni egy nagyváros-
ban. Megállok a parkolóban, nézem, ahogy Kiffin
kinyit egy ajtót, és bekíséri Lucyt a szobába. 14-es
szoba. Lucy nem néz vissza rám, és az ajtó becsukó-
dik mögöttük.
  - Bentont ugye te ölted meg, Jay. - Tényállítás-
ként mondom.
  Hátamra helyezi a tenyerét, a pisztoly nekem sze-
gezve, hozzám  is ér, ahogy Jay megáll mögöttem és
felszólít, hogy nyissam ki az ajtót. Belépünk a 15-ös
szobába. Ezt mutatta meg Kiffin, amikor látni akar-
tam, milyen matracokat és ágynemut használ ebben
a poloskafészekben. -Te és Bray - mondom Jaynek.
- Ezért  küldette Bray  New Yorkból a leveleket,
mintha Carrie-tol származnának, hogy Benton azt
higgye, a Kirbybol jöttek, ahol Carrie-t elzárva tar-
tották.
  Jay becsukja az ajtót, és szinte enerváltan legyint a
pisztollyal, mintha fárasztó lennék, és neki nem tel-
ne öröme ebben az egészben. - Ülj le.
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  Tekintetem gyurus  csavarokat keresve  siklik  a
mennyezetre. Azon tunodöm, vajon hol a holégfú-
vó, és része lesz-e a halálomban. Maradok állva,
ahol vagyok, mellettem a komód a Bibliával, de ez
nincs felütve semmilyen hiúsággal vagy bármi más-
sal foglalkozó fejezetnél. - Csak tudni akarom, hogy
lefeküdtem-e Benton gyilkosával. - Egyenesen Jayre
nézek. - Meg akarsz ölni? Csak rajta. Már megtet-
ted,  amikor megölted Bentont. Ölj  csak meg má-
sodszor is, Jay. - Különös, de  nem érzek félelmet,
mindössze beletörodést. Fájdalmat és aggódást csak
unokahúgom miatt érzek, minden pillanatban vá-
rom, hogy a vadászpuska megrengesse a falakat. -
Ot nem hagyhatnád ki ebbol az egészbol? - kérde-
zem meg mégis, és Jay tudja, hogy Lucyra gondo-
lok.
  - Nem én öltem meg Bentont - mondja, és az ar-
ca halálsápadt.  Sápadt,  kifejezéstelen  zombiarc. -
Azt Carrie és a seggfej barátja csinálták. Én csak a
telefont intéztem.
  - A telefont?
  - Felhívtam, hogy találkozzunk. Nem volt túl ne-
héz.  Ügynök vagyok - emlékeztet élvezettel. - On-
nan Carrie vitte tovább az ügyet. Carrie és az elme-
háborodott sebhelyes képu haverja, akivel összeállt.
  - Szóval te csaltad  lépre  -  mondom. - Lehet,
hogy Carrie-nek is segítettél megszökni?
  - Nem kellett annak segíteni. Vagyis csak alig -
feleli kifejezéstelen hangon. - Olyan  volt o is, mint
egy csomóan ebben a bizniszben. Belecsöppennek a
jóba, és gajra vágják az amúgy is posvány agyukat.
Carrie saját üzelmekbe kezdett. Évekkel ezelott. Ha
ti nem oldottátok volna meg a problémát,  megol-
dottuk volna mi. Carrie kezdett használhatatlanná
válni.
  - Benne vagy a családi vállalkozásban, igaz, Jay?
- A szemébe fúrom tekintetem. A pisztoly az oldala
mellett, úgy támasztja az ajtót. Nem tart tolem.
Olyan vagyok, mint egy pattanásig feszített húr, vá-
rok, fülelek bármilyen hangra a szomszéd szobából.
- Az a sok meggyilkolt no - hányukkal feküdtél le
elotte? Ahogy Susan Pless-szel például. - A fejemet
csóválom. - Csak tudni akarom, hogy te segítetted
ki Chandonne-t, vagy o követett téged és szolgálta
ki magát abból, amit hátrahagytál?
  Jay  tekintete metszobben szegezodik rám. Ráta-
pintottam az igazságra.
  - Tudod, te túl fiatal vagy ahhoz, hogy Jay Talley
lehess, akárki volt is - mondom azután. - Jay Talley,
akinek nincs középso neve. És nem jártál a  Har-
vardra, és azt is kétlem, hogy Los Angelesben laktál
volna, gyerekként meg biztos nem. A  testvéred,
ugye, Jay? Az a szörnyuséges torzszülött, aki vérfar-
kasnak nevezi magát. Chandonne a  testvéred, és a
DNS-etek olyan közel van egymáshoz, hogy egy ru-
tinteszt alapján egypetéju ikrek is lehetnétek. Tud-
tad, hogy a DNS-ed csaknem tökéletesen megegye-
zik az övével? Egy négy génhelyes vizsgálat alapján
teljesen egyformák vagytok, te meg o.
  Düh villan. A hiú, gyönyöruséges Jay belegondol-
ni sem hajlandó, hogy DNS-e akárcsak hasonló le-
het egy Jean-Baptiste  Chandonne-féle rútságéhoz.
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  - És a hulla  a teherszállító konténerben. Ame-
lyikrol segítettél elhinnünk, hogy a bátyé - Tho-
masé. Az o DNS-e is sok közös pontot tartalmazott,
de nem annyit, mint a tiéd a magfolyadékban,  amit
  Susan  Pless  testében hagytál,  mielott brutálisan
  meggyilkoltad. Rokon ez a Thomas? Nem testvér?
  Mi? Unokatestvér? Ot is megölted? Megfojtottad
  Antwerpenben, vagy azt Jean-Baptiste csinálta? És
  azután  átcsalsz engem az Interpolhoz, nem azért,
  mert szükséged van a  segítségemre az esettel kap-
  csolatban, hanem mert kíváncsi vagy, hogy mennyit
  tudok. Meg akarsz gyozodni róla, hogy nem tudom
  azt, amire Benton valószínuleg már kezdett rájönni:
  hogy te is Chandonne  vagy - mondom, és Jay nem
  reagál. - Valószínuleg  te terveled ki az apád üzel-
  meit, és azért furakodtál be a bunüldözésbe is, hogy
  fedett szarházi legyél, hogy kémkedhess. Isten tud-
  ja, miket muveltél - tudtad, mit csinálnak a  jó fiúk,
  és azután a hátuk mögött ellenük fordítottad.  -
 A fejemet csóválom. - Engedd el Lucyt - mondom
 neki. - Mindent megteszek, amit akarsz. Csak ot
 engedd el.
   -  Nem lehet. - Meg se próbál vitába szállni azzal,
 amit elmondtam.
   A falra pillant, mintha átláthatna rajta. Az arcáról
 azt olvasom le, hogy nem érti, mi folyik a szomszéd-
 ban, mi ez a nagy csend. Az idegeim még feszesebb-
 re srófolódnak. Kérlek, Istenem, kérlek, Istenem. Kér-
 lek. Vagy legalább legyen  gyors. Ne hagyd, hogy szen-
 vedjen.
  Jay ráfordítja a zárat, és beakasztja a biztonsági
 láncot. -Vetkozz le - mondja. Már nem szólít a ne-
 vemen. Könnyebb úgy ölni, hogy elobb elszemély-
 teleníted az áldozatod. - Ne aggódj - teszi hozzá. -
 Nem csinálok veled semmit. Csak úgy kell beállíta-
 nom, hogy valami másnak tunjön.
  Felpillantok a mennyezetre. Tudja, mi jár a fejem-
 ben. Sápadt és verejtékezik, ahogy kihúzza  a ko-
módfiókot, és néhány gyurus  csavart meg egy ho-
légfúvót, egy piros holégfúvót vesz elo.
  - Miért? - kérdem tole. - Oket miért? - A két fér-
fira utalok, akiket, most már meggyozodésem, Jay
gyilkolt meg.
  - Becsavarod ezeket a plafonba - mondja Jay. -
Ott fent  a gerendába. Gyerünk, fel az ágyra, csi-
náld, és ne próbálkozz semmivel.
  Az ágyra helyezi a csavarokat, és biccent, hogy
hajtsam végre az utasításait. - Ez van, amikor valaki
olyasmibe keveredik, amibe nem lett volna szabad.
- Szájpecket és kötelet vesz elo a fiókból.
  Állok a helyemen, csak nézem. A gyurus csavarok
ónként ragyognak az ágyon.
  - Matos Jean-Baptiste miatt jött ide, és nem
akarta elmondani, pontosan  mit tervezett, és kitol
kapta az  utasítást. Nem attól, akire te gondolsz. -
Jay leveszi és egy szék támlájára teríti a bordzsekijét.
- Nem a család,  hanem az  egyik kisfonök akarta
megakadályozni, hogy Jean-Baptiste beszélni kezd-
jen, és elrontsa egy csomó ember jó dolgát. Ami a
családot illeti...
  - A  családodat, Jay  - emlékeztetem a családjára,
és hogy ismerem a nevét.

- 326 -



  - Igen. - Rám bámul. - Igen, bassza meg, a csalá-
dom.  Gondját viseljük egymásnak. Mindegy, mit
csinálsz, a család, az a család. Jean-Baptiste egy el-
cseszett alak,  úgy értem, bárki ránéz, láthatja, és
megérti, hogy problémái vannak.
  Nem szólok semmit.
  - Persze nem tapsolunk neki - folytatja Jay, mint-
ha egy gyerekrol beszélne, aki utcalámpákat lodöz
ki a csúzlijával, vagy túl sok sört iszik. - De o is
Chandonne-vér, a mi vérünk, és senki nem nyúlhat
a vérünkhöz.
  - Valaki hozzányúlt Thomashoz - felelem, és még
mindig nem vettem fel  a gyurus csavarokat, nem
másztam fel az ágyra. Nem  áll  szándékomban se-
gédkezni a megkínzásomban.
  - Akarod tudni az  igazságot? Az baleset volt.
 Thomas nem tudott úszni.  Megbotlott egy kötél-
 ben, és beesett a kiköto vízébe, vagy valami hasonló
 - közli velem Jay. - Nem voltam ott. Megfulladt.
 Jean-Baptiste  minél messzebb akarta tudni a holt-
 testet a kikötotol, az ott folyó egyéb tevékenységek-
 tol, és nem lett volna jó, ha kiderül a személyazo-
 nossága.
  - Mese habbal - felelem. - Bocs, de Jean-Bap-
 tiste egy üzenetet is mellékelt a holttesthez. Bon
 Voyage Le Loup-Garou. így jár el az ember, ha nem
 akarja ráterelni a figyelmet valamire? Lehet, hogy
 nem ártana ellenorizned a bátyád történetét. Lehet,
 hogy a családod  tagjai megvédik egymást. Lehet,
 hogy Jean-Baptiste a kivétel. Nagyon  úgy  tunik,
 hogy számára  egyáltalán nem szent a rokonság.
  - Thomas az unokatestvérünk volt. - Mintha ez
 enyhítené a buncselekmény súlyát. - Gyerünk, csi-
 náld, amit mondok. - Jay a gyurus csavarokra mu-
 tat, és kezd nagyon dühös lenni.
  - Nem - ellenkezem. - Tedd, amit tenni akarsz,
Jay - és egyre a nevén  szólítom. Ismerem. Mielott
megöl, hallja, hogy kimondom a nevét, lássa, hogy a
szemébe nézek. - Nem fogok segíteni abban, hogy
megölj, Jay.
  Tompa puffanás hallatszik a szomszédból, mintha
valami felborult vagy a padlóra  zuhant volna, az-
után egy robbanás, és a szívem meglódul. Sírás foj-
togat, a szemem könnyel telik meg. Jay arca meg-
rándul, azután szenvtelen lesz újra. - Ülj le - mond-
ja. Amikor nem engedelmeskedem, közelebb jön, és
lelök az ágyra,  miközben sírok. Lucyt siratom.
  -  Te rohadt  szemét - fakadok ki. - A fiút is te öl-
ted meg? Kivitted Bennyt az erdobe, és felakasztot-
tad, egy tizenkét éves fiút, az isten verjen meg?
  -  Nem kellett volna erre lófrálnia. Mitchnek sem.
Ismertem Mitchet. Meglátott. Nem volt mit tenni.
- Jay úgy áll fölöttem, mint aki nem biztos benne,
hogyan tovább.
  - Szóval te ölted meg a fiút. - A könnyeimet tö-
rölgetem mindkét kézfejemmel.
  Jay szemében zavarodottság villan. A fiúval gond-
ban van. Mi, többiek nem zavarjuk, de a fiú igen.
  - Hogy tudtál ott állni és nézni, ahogy lóg a köté-
len? Egy gyerek?  Egy gyerek a vasárnapi öltönyé-
ben?
  Jay hátralendíti a karját és pofon  vág. Annyira
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gyorsan történik, hogy eloször nem is érzek semmit.
A szám és az orrom elzsibbad, azután csíp, és vala-
mi nedves kezd el csöpögni. Vér csöpög az ölembe.
Egész testemben  reszketve hagyom, hogy csöpög-
jön, és Jayre függesztem a tekintetemet. Most már
könnyebb lesz neki. Elindította a folyamatot. Ha-
nyatt lök az ágyon, lovagló ülésben rajtam terem, és
gyógyulófélben lévo törött könyököm felsikít a fáj-
dalomtól,  ahogy Jay a fejem fölé  rántja és üggyel-
bajjal összekötözi két kezemet. Közben mindvégig
Diane Brayrol fröcsög. Gúnyolódik, elmondja, hogy
Bray ismerte Bentont,  és  nem   mesélte Benton,
hogy Bray teljesen odáig volt érte? És ha Benton ki-
csit is  kedvesebb hozzá, lehet, hogy Bray békén
hagyta volna. Lehet, hogy engem is békén hagyott
volna. Lüktet a fejem. Alig értek valamit.
  Tényleg azt gondoltam, hogy Benton csak velem
lépett félre? Annyira ostoba voltam, hogy elhittem,
Benton megcsalja a feleségét, engem meg sosem?
Tényleg ilyen hülye picsa vagyok? Jay felkel az ágy-
ról a  holégfúvóért. Kutyából  nem lesz szalonna,
mondja. Benton  összeszurte a levet Brayjel még
fent Washingtonban, és azután, amikor lapátra tette
a not, és becsületére legyen mondva, nem sokat la-
cafacázott, Bray nem hagyta annyiban. Diane Bray
aztán nem. Jay a számat próbálja  kipeckelni, én pe-
dig egyfolytában dobálom a fejemet. Vérzik az or-
rom. Nem fogok levegot kapni. Bray rendesen elin-
tézte Bentont, és részben ezért is akart Richmond-
ba költözni: hogy az én életemet is  tönkretegye. -
Szép kis ár, amiért párszor megkefélnek valakit. -
Jay újra felkel az ágyról. Verejtékezik, az arca sápadt.
  Kínlódva szuszogok az orromon át, a szívem gép-
pisztolyként kalapál, és az egész testemen eluralko-
dik a pánik. Próbálok nyugalmat eroltetni magam-
ra. A kapkodó, felületes légzés csak megnehezíti,
hogy levegohöz jussak. Pánik. Belélegeznék, de vér
csöpög a torkomba, és miközben köhögök és öklen-
dezem, a szívem dörömbölo ökölként ütlegeli a bor-
dáimat. Csapás hullik  csapásra, a szoba képe ki-
szemcsésedik, és nem bírok mozdulni.

34.

 Két héttel késobb
 Azok, akik összegyultek  a  tiszteletemre,  egyszeru
 emberek.  Csendben, sot megilletodötten  ülnek,
 szinte mint akiket sokkhatás ért. Lehetetlen, hogy
 nem hallottak mindent, ami a hírekben lement. Az
 embernek Afrika valamelyik félreeso zugában kelle-
 ne élnie ahhoz, hogy ne tudja, mi történt az  elmúlt
 hetekben,  és különösen, hogy mi történt James City
 County egyik buntanya-turistacsapdájában, mely-
 rol kiderült, hogy a romlottság és gonoszság fészke.
  Minden  annyira csendesnek tunt abban a  lerob-
 bant, gyomos  kempingben. El nem tudom képzelni,
 hány és hány ember szállt ott meg sátorban vagy
 magában a motelben, és nem is sejtették, milyen in-
 dulatok  dühöngnek  körülöttük. Ahogy a hurrikán
 elvonul a tenger felé, a tomboló erok is eliszkoltak.
 Ugy tudjuk, Bev Kiffin nem halt meg. Jay  Talley
 sem.  Ironikus módon piros megkeresésként tartja
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 nyilván az  Interpol: egykori munkatársai gozerovel
 próbálnak a nyomára jutni. Piros megkeresést adtak
 ki Bev Kiffínrol is. A feltételezés szerint Jay és  Kiffin
 elmenekültek  az  Egyesült Államokból, és valahol
 külföldön rejtozködnek.
  Jaime Berger megáll elottem. Én a tanúk emelvé-
 nyén állok, szemben a három noi és öt férfi esküdt-
 tel. Ketten  fehér boruek, öt afroamerikai, egy  ázsiai
 származású. Chandonne áldozatainak emikai össze-
 tétele leképeztetett, jóllehet biztosra veszem,  hogy
 ez senkinek a  részérol nem volt szándékos. Mégis
igazságosnak tunik, én pedig örülök. A tárgyalóte-
rem üvegajtaját barna papírral beragasztották,  elejét
 véve annak, hogy a kíváncsi tudósítók bekukucskál-
 janak. Az esküdtekkel és a tanúkkal együtt föld alat-
 ti rámpán érkeztem a bíróság épületébe, ugyanúgy,
 ahogy a rabokat kísérik a tárgyalásukra. A levego tit-
 kolózástól fagyos,  és az  esküdtek  úgy bámulnak
 rám, mint valami kísértetre. Az arcom zöldessárga a
 régi zúzódásoktól, bal karom újra gipszkötésben, és
 a csuklómon még mindig ott vannak a kötél okozta
 kimarjulások. Egyedül azért  vagyok életben, mert
 Lucy történetesen  golyóálló  mellény viselt aznap.
 Nekem errol fogalmam sem volt. Amikor értem jött
 a helikopterrel, golyóálló mellényt viselt a pehelyka-
 bát alatt.
  Berger  arról az  estérol  kérdez,  amikor Diane
 Brayt meggyilkolták. Mintha  egy olyan ház volnék,
 ahol minden helyiségben más-más zene szól. Vála-
 szolgatok a kérdéseire, ugyanakkor más gondolatok
 járnak a fejemben, más képek jelennek meg elot-
 tem,  és más hangokat hallok tudatom különbözo
 rekeszeiben. Valahogy sikerül  a vallomásomra össz-
 pontosítanom. Szóba kerül a  pénztári blokk máso-
 lata a fejtokalapácsról, amit vásároltam. Azután Ber-
 ger felolvas a laborjelentésbol, amit ugyanúgy téte-
 lesen átadtak a bíróságnak, mint a boncolási jegyzo-
 könyvet, a toxikológiai  jelentést,  illetve az összes
 többi jelentést. Berger leírja a  fejtokalapácsot az es-
 küdteknek, és arra kér, hogy  magyarázzam el, ho-
 gyan  korrelálnak a kalapács különbözo felületei
 Bray szörnyuséges sérüléseivel.
  Ez így megy egy darabig,  és elnézem az emberek
 arcát, akik azért vannak  itt, hogy engem megítélje-
 nek. A passzívtól az álmélkodón át  a szörnyülkö-
 doig terjed a skála. Az egyik  no  láthatóan rosszul
 lesz, amikor leírom a koponya anyaghiányos sérülé-
 seit, illetve a  csontos üregébol kilógó szemgolyót.
Berger rámutat, hogy a laborjelentés szerint a há-
zamban fellelt fejtokalapács rozsdás  volt. Megkér-
dezi tolem, hogy az a kalapács, amit Bray halála után
a barkácsáruházban vettem, rozsdás volt-e. Nem volt
az, mondom. - Be tud-e rozsdásodni néhány hét le-
forgása alatt egy ilyen szerszám - kérdezi Berger. -
Az ön véleménye szerint, Scarpetta doktorno, okoz-
hatta-e a rajta lévo vér, hogy a fejtokalapács ilyen ál-
lapotba került - abba az állapotba, amilyenben az
ön házában megtalált kalapács volt, az, amelyiket az
ön állítása szerint Chandonne vitt magával, amikor
önt megtámadta?
  - Véleményem szerint  nem  - felelem,  tudván
tudva, hogy válaszom az én érdekemet szolgálja. De
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ez mit sem számít.  Akkor is az igazat mondanám,
ha nem az én érdekemet szolgálná. - Már csak azért
sem, mert  a rendoröknek rutinszeruen meg kellett
gyozodniük arról, hogy a kalapács száraz volt, ami-
kor a  bunjeles tasakba helyezték - teszem hozzá.
  - Márpedig a szakértok, akik vizsgálatokat végez-
tek a fejtokalapácson, azt  mondják, hogy rozsdás
volt, nem igaz? Már feltéve, hogy jól értelmezem a
laboratóriumi jelentést. - Berger arcán kis mosoly
jelenik meg. Világoskék  krétacsíkos fekete nadrág-
kosztüm van rajta, és kis lépésekkel ide-oda jár, mi-
közben végigveszi az esetet.
  - Nem tudom, mi áll a laborjelentésekben - vála-
szolom. - Én nem láttam azokat a jegyzokönyveket.
  - Persze  hogy nem. Hiszen  mintegy tíz napja
nem járt az irodájában. Ez a jelentés pedig  csak,
hm, tegnapelott érkezett.  - A  dátumra pillant. -
Mindenesetre ebben  az áll, hogy a Bray vérével
szennyezett fejtokalapács rozsdás volt. Réginek tunt,
márpedig tudomásom szerint az eladó a Pleasants
Barkácsáruházban azt állítja, hogy a kalapács, amit
december tizenhetedikén este - majdnem huszon-
négy  órával Bray meggyilkolása után  - ön  vett,
egyértelmuen nem tunt réginek. Vadonatúj volt. így
van?
  Ismételten emlékeztetem Bergert a tanúk padjá-
 ról, hogy nem nyilatkozhatom  a  barkácsáruházi
 eladó állításait illetoen. Az esküdtek figyelmét egyet-
 len szó, egyetlen gesztus sem kerüli el. Egyetlen ta-
 nú kihallgatási jegyzokönyvét sem ismertették meg
 velem.  Berger pusztán azért tesz fel nekem ilyen
 kérdéseket, mert így tudja elmondani az esküdtek-
 nek azt, amirol úgy gondolja, hogy az esküdteknek
 tudniuk kell.  Bármely vádesküdtszéki eljárás álsá-
 gos és csodálatos vonása, hogy a védelem jogi ta-
 nácsadója nincs jelen, és nincsen bíró sem - senki,
 aki tiltakozhatna Berger kérdései ellen. Bármit kér-
 dezhet tolem, és kérdez is, mert azon ritka eset fo-
 rog fenn, amikor egy ügyész a vádlott ártatlanságát
 igyekszik bebizonyítani.
  Berger megkérdezi, mikor értem haza Párizsból,
 és mikor mentem el zöldségárut vásárolni.  Megem-
 líti aznap esti látogatásomat Jónál a kórházban, és a
 telefonbeszélgetést Lucyval, utána. Szukül az ido-
 sáv. Mind szorosabb és szorosabb. Mikor volt idom
 lóhalálában átrohanni Bray házához, agyonverni, el-
 helyezni a bizonyítékokat és megrendezni a buncse-
 lekményt? És miért veszodtem volna azzal, hogy fej-
 tokalapácsot vásároljak majdnem huszonnégy órá-
 val a gyilkosság után, hacsak nem pontosan azért,
 amit mindvégig állítottam: hogy teszteket végezzek
 vele? Míg Berger ezeket a kérdéseket lebegteti, Bu-
 ford Righter ül az ügyészi  asztalnál,  és egy jegyzet-
 tömb tartalmába mélyed. Amennyire lehet, kerüli a
 tekintetem.
  Pontról  pontra válaszolok Bergernek.  Egyre in-
 kább nehezemre esik a beszéd. A pecek kidörzsölte
 a szám belsejét, és a sebek  elfekélyesedtek. Kislány-
 korom óta nem voltak kelések a számban, már el is
 felejtettem,  milyen fájdalmasak. Amikor kisebese-
 dett nyelvem beszéd közben a fogamhoz ér, mintha
pösze volnék. Gyengének érzem magam és  túlfeszí-

- 330 -



tettnek. Bal karom lüktet, megint gipszkötésben,
mert amikor Jay a fejem fölé facsarta és az ágytám-
lához kötötte két karomat, kiújult a sérülésem.
  - Úgy veszem észre,  nehezére  esik a beszéd. -
Berger szünetet tart, hogy erre rámutasson. - Scar-
petta doktorno, tudom, hogy ez nem tartozik a tárgy-
hoz. - Jaime Berger számára minden a tárgyhoz tar-
tozik. Jó oka van minden egyes lélegzetre, amit be-
szippant, minden egyes  lépésre, amit tesz, minden
egyes kifejezésre  az arcán -  mindenre, abszolút
mindenre. - Mégis, tehetnénk egy rövid kitérot? -
Abbahagyja a járkálást, és vállát megvonva fölemeli
a kezét. - Azt hiszem, tanulságos  volna, ha elmon-
daná az esküdteknek, mi történt  önnel a múlt hé-
ten. Tudom, hogy az esküdteknek szöget ütött a fe-
jébe, hogy mik ezek a zúzódások az arcán, illetve
hogy miért okoz önnek problémát a beszéd.
  A zsebébe csúsztatja a kezét, és  türelmesen báto-
rít, hogy meséljem el a történetemet. Mentegeto-
zöm, amiért pillanatnyilag nem én vagyok a legéle-
sebb kés a fiókban, és  az esküdtek mosolyognak.
Beszámolok nekik Bennyrol, és az arcukra fájó kife-
jezés telepszik. Az egyik férfi szeme könnybe lábad,
amikor leírom a fiú rajzait, melyek elvezettek a ma-
gasleshez, ahol hitem szerint  Benny azzal töltötte
ideje nagy részét, hogy megfigyelte a világot, és váz-
latfüzetében rögzítette a látottakat. Kifejezem félel-
meimet, hogy a fiatal Benny halála esetében idegen-
kezuség valószínusítheto. A gyomortartalomra nem
ad magyarázatot mindaz, amit a fiú életének utolsó
néhány órájáról tudunk, magyarázom.
  - Márpedig a pedofilok - a gyerekeket molesztá-
ló bunözok - idonként édességgel, ennivalóval csal-
ják el áldozataikat, olyasmivel, ami vágyat ébreszt
bennük. Önnek voltak ilyen esetei, Scarpetta dok-
torno? - kérdezi Berger.
  - Voltak - felelem. - Sajnos.
  - Konkrét példát is tudna mondani olyan esetre,
amikor egy gyereket élelmiszerrel vagy édességgel
csaltak el?
  - Néhány évvel ezelott egy nyolcéves fiú holttes-
tét vizsgáltuk az intézetemben. - Személyes praxi-
somból idézek fel egy esetet. - Boncoláskor megál-
lapítottam, hogy fulladásos halál lépett fel, amikor
az elköveto arra kényszerítette a fiút, ezt a nyolcéves
gyereket, hogy orálisan ingerelje. A gyermek gyom-
rában rágógumit találtam, egy nagy adag rágógu-
mit. Kiderült, hogy az egyik férfi szomszéd négy rá-
gógumit  adott a fiúnak, és ez a férfi késobb be is
vallotta a gyilkosságot.
  - Vagyis önnek hosszú évek tapasztalata által meg-
alapozott oka volt az aggodalomra, amikor pattoga-
tott kukoricát és hotdogot talált Benny White gyom-
rában? - állapítja meg Berger.
  - így igaz. Nagyon aggódtam - válaszolom.
  - Kérem, folytassa, Scarpetta doktorno - mondja
Berger. - Mi történt, amikor eljöttek a magaslestol,
és továbbmentek az ösvényen?

Van egy esküdtno. Balról a második helyen ül az el-
so sorban, és az anyámra emlékeztet. Erosen túlsú-
lyos, igencsak hetven felé járhat, legalább,  és a lom-
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pos fekete ruhán, amit visel, nagy piros virágok van-
nak. Le nem veszi rólam a tekintetét, én pedig sokat
mosolygok rá. Kedves, értelmes nonek tunik, és any-
nyira örülök, hogy anyám nincs itt, hogy Miamiban
van. Azt hiszem, fogalma sincs róla, hogy  mi törté-
nik éppen velem. Nem mondtam  el neki. Anyám
egészsége amúgy se valami fényes, nem hiányzik ne-
ki, hogy miattam aggodalmaskodjon. Folyton vissza-
térek a virágmintás ruhás esküdtnohöz, miközben
leírom a Fort James Motelnél történteket.
  Berger  háttérinformációt kér tolem Jay Talleyrol,
hogyan találkoztunk, és hogyan kerültünk bizalmas
közelségbe Párizsban. Berger nógatásai és következ-
tetései közé azok a látszólag megmagyarázhatatlan
események ékelodnek, melyekre azután derült fény,
hogy Chandonne megtámadott: az általam kísérle-
tezés céljából vásárolt fejtokalapács eltunése; a há-
zam kulcsának fellelése Mitch Barbosa fedett FBI-
ügynök zsebében, akit megkínoztak és meggyilkol-
tak, és akivel még csak soha nem is  találkoztam.
Járt-e Jay a  házamban, kérdezi Berger,  és persze
hogy járt. Tehát hozzáférhetett a kulcshoz és a riasz-
tó kódjához. Hozzáférhetett tárgyi bizonyítékokhoz.
Igen, erosítem meg.
  És Jay Talleynek érdekében állt volna, hogy engem
koholt vádakkal illessen, illetve hogy a testvére bu-
nösségét  átláthatatlanná tegye, így van? Berger me-
gint abbahagyja  a járkálást, és rám néz. Nem va-
gyok benne biztos, hogy meg  tudom válaszolni a
kérdést. Berger továbbmegy. Amikor Jay megtáma-
dott a motelszobában, és  kipeckelte  a számat, én
megkarmoltam a karját, igaz ez?
  - Tudom, hogy tusakodtam vele -  felelem. - És
miután az egésznek vége lett,  vér volt a körmöm
alatt. És borcafatok.
  - Nem a sajátja? Nem saját magát karmolta össze
a tusakodás közben?
  - Nem.
  Berger  visszamegy az asztalához, és  elokeres egy
újabb laborvizsgálati jegyzokönyvet. Buford Righ-
ter, mint aki karót nyelt, palaszürke képpel, mere-
ven ül. A körmöm alól származó borcafatok DNS-e
nem egyezik meg a saját DNS-emmel. Megegyezik
viszont annak a személynek a DNS-ével, aki magfo-
lyadékot  ejakulált Susan Pless vaginájába. - Aki te-
hát nem  más, mint Jay Talley - bólint Berger, és
folytatja a járkálást. -Vagyis van egy szövetségi ügy-
nökünk,  aki szeretkezett egy novel közvetlenül az-
elott,  hogy azt brutálisan meggyilkolták. Ráadásul
ennek a  férfinak a DNS-e oly mértékben hasonlít
Jean-Baptiste Chandonne DNS-ére, hogy szinte tel-
jes biztonsággal megállapíthatjuk, hogy Jay Talley
közeli rokona,  leginkább a testvére Jean-Baptiste
Chandonne-nak. - Berger ujját az ajkára téve lépe-
get. - Tudjuk, hogy Jay Talley valódi neve nem Jay
Talley. Az az ember akkor is hazudik, amikor kér-
dez. Megverte önt, Scarpetta doktorno?
  - Igen. Belevágott az arcomba.
  - Odakötözte önt  az ágyhoz, és nyilvánvalóan
meg akarta kínozni egy holégfúvóval?
  - Ez volt a benyomásom.
  - Megparancsolta, hogy vetkozzön le, megkötöz-
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te, és  kipeckelte a száját, és egyértelmuen meg akar-
ta ölni önt?
  - Igen. Világossá tette, hogy meg fog ölni.
  - Akkor miért nem ölte meg, Scarpetta doktor-
no? - Berger úgy mondja ezt, mintha nem hinne
nekem. De ez csak színjáték. Hisz nekem. Tudom,
hogy hisz.
  Ránézek  az esküdtnore, aki anyámat juttatja
eszembe. Elmagyarázom, hogy borzalmasan nehe-
zen kaptam levegot, miután Jay összekötözött, és ki-
peckelte a számat. Pánikba estem és hiperventillál-
tam, vagyis olyan kapkodó és felületes lett a lélegzé-
sem, hogy nem jutottam elegendo oxigénhez. Az or-
rom vérzett és bedagadt, a számon pedig a pecektol
nem kaptam levegot. Elvesztettem az öntudatomat,
és amikor magamhoz tértem, a szobában ott volt
Lucy. Kötelékeim kioldva, a szájpecek eltávolítva,
Jay Talleynek és Bev Kiffinnek hult helye.
  - Lucy tanúvallomását már hallottuk - mondja
Berger, és elgondolkodva lépdel az esküdtek felé. -
Az o vallomásából tehát tudjuk, mi történt azután,
hogy  ön  elvesztette az eszméletét. O mit mondott
önnek, amikor magához tért, Scarpetta doktorno? -
Tárgyaláson másodkézbol való értesülésnek számí-
tana, ha én mondanám el, hogy Lucy mit mondott.
Ebben a kivételesen családias eljárásban Berger ezt
is megússza.
 - Azt mondta,  hogy golyóálló mellényt viselt -
válaszolom meg a kérdést. - Lucy azt mondta, volt
némi beszélgetés a szobában...
 - Lucy és  Bev Kiffin között - tisztázza Berger.
 - Igen. Lucy azt mondta,  a falnál állt, és Bev Kif-
fin rászegezve tartotta a vadászpuskát. És el is sütöt-
te, de Lucy mellénye felfogta a lövést, és bár szerzett
egypár csúnya zúzódást, nem lett semmi baja, és ki-
tépte a vadászpuskát Mrs. Kiffin kezébol, majd kiro-
hant a szobából.
 - Merthogy ezen a ponton elsodlegesen önért
aggódott. Nem fecsérelte az idot arra, hogy cselek-
vésképtelenné tegye Bev Kiffint, mert Lucy számá-
ra ön volt a legfontosabb.
 - Igen. Azt mondta, elkezdte berugdosni az ajtó-
kat. Nem tudta, melyik szobában vagyok, úgyhogy
hátraszaladt a motel mögé, mert hátul ablakok van-
nak, melyekbol az úszómedencére látni. Megtalálta
a szobámat, meglátott az ágyon, és betörte az abla-
kot a puskatussal, és bejött. Talley eltunt. Kiffin  és o
nyilván kimentek elöl, felszálltak Talley motorkerék-
párjára, és elmenekültek. Lucy azt mondja, emlék-
szik is, hogy motorkerékpár hangját hallotta, miköz-
ben engem élesztgetett.
  - Hallott azóta Jay Talley  felol? - Berger elhallgat,
a szemembe néz.
  - Nem - mondom, és most eloször a hosszú  nap
során, feltámad bennem a düh.
  - Mi a helyzet Bev Kiffinnel? Van róla tudomása,
hogy o hol lehet?
  - Nem. Fogalmam sincs.
  - Tehát a páros  szökésben van. Kiffin hátraha-
gyott két gyermeket. És egy kutyát - a család kutyá-
ját. Azt a kutyát, amit Benny White annyira kedvelt.
És ami miatt valószínuleg átment a motelhez temp-
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lom után. Javítson ki, ha rosszul emlékeznék.  De
nem mondott Sonny Kiffin, Kiffin fia, valami olyas-
mit, hogy  gúnyolták Bennyt?  Hogy közvetlenül
templom elott Benny felhívta Kiffinéket, hogy meg-
kérdezze, elokerült-e már Mr. Mogyoró? Hogy a
kutya, idézem, csak úszni volt, és ha Benny átmegy,
játszhat Mr. Mogyoróval? Nem ezeket mondta
Sonny Marino nyomozónak a buneset után, miután
Jay Talley és Bev Kiffin megpróbálták megölni  önt
és az unokahúgát, azután elmenekültek?
  - Nincs elso kézbol származó ismeretem arról,
hogy mit mondott Sonny Pete  Marinónak - fele-
lem, nem mintha Berger igazán akarná, hogy vála-
szoljak. Azt akarja csak, hogy az esküdtek hallják a
kérdést. Bepárásodó szemmel gondolok a szeren-
csétlen, öreg kutyára, és arra, ami, ezt most már
tényként tudom, vele történt.
  - A kutya nem ment el úszni - önszántából leg-
alábbis nem -, ugye, Scarpetta doktorno? Lucy és
ön megtalálták Mr. Mogyorót,  míg a rendorséget
várták a kempingben, nem igaz? - üti tovább a vasat
Berger.
  - De. - Feltörnek a könnyek.

Mr. Mogyoró a motel mögött volt. Az úszómedence
alján. Hátsó lábaira téglát kötöttek. A virágmintás
ruhás esküdtno elsírja magát. Egy  másik no leve-
goért kapkod, és eltakarja kezével a szemét. Felhá-
borodás, sot gyulölet suhan végig az arcokon, Berger
pedig hagyja, hogy elnyúljon a pillanat, ez a fájdal-
mas, szörnyuséges pillanat. Mr. Mogyoró kegyetlen
kínhalála eros  színekkel  megfestett, elviselhetetlen
tárgyalótermi dráma, és Berger nem fog véget vetni
neki. Néma csend.
  - Hogyan képes valaki ilyet tenni! - fakad ki a vi-
rágmintás ruhás esküdtno, és a szemét törölgetve
összecsappantja kézitáskáját. - Micsoda elvetemült
emberek!
 - Az ilyen nem is ember.
 - Adjunk hálát az Úrnak. A Jóisten gondot viselt
magára. Úgy bizony. - Az egyik esküdt a fejét ingat-
ja. A megjegyzést nekem szánta.
 Berger elorelép  hármat. Végigsiklatja szemét az
esküdteken.  Egy hosszú másodpercig elidozik raj-
tam tekintete. - Köszönöm, Scarpetta doktorno -
mondja halkan. - Bizony, akadnak elvetemült, ször-
nyuséges emberek a világban - mondja gyengéden
az esküdtek okulására. - Köszönjük, hogy eljött ide,
amikor mindannyian tudjuk, hogy fájdalmai van-
nak, és a poklok poklát járta meg. -Visszanéz az es-
küdtekre. - A poklok poklát.
  Bólogató fejek körös-körül.
 - A poklot, bizony - mondja nekem a virágmintás
ruhás esküdtno, mintha magamtól nem tudnám. -
Maga aztán  tényleg onnan jött vissza. Kérdezhetek
valamit? Kérdezhetünk, ugye?
  - Csak tessék - biztatja Berger.
  - Megvan a véleményem - mondja nekem a vi-
rágmintás ruhás esküdtno. - De tudja  mit? Mon-
dok én valamit magának. Én úgy nottem fel, hogy
ha az ember nem mondott igazat, kiporolták a fene-
két, de keményen ám. - A no jogos felháborodásá-
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ban eloreszegezi az állát. - Még soha nem hallot-
tam, hogy emberek ilyesmiket  muvelnének, mint
amiket maga itt elmondott. Nem tudom, jön-e még
álom a szememre ezek  után. Na most, nekem nem
szokásom a  kertelés.
  - Ezt valahogy tudtam - felelem.
  - Úgyhogy egyenest a lényegre térek. - Rám füg-
geszti tekintetét, karjával magához öleli nagy, zöld
kézitáskáját. -  Maga tette? Maga  ölte meg azt a
rendornot?
  - Nem, asszonyom - mondom olyan határozot-
tan, mint még életemben soha semmit. - Nem én
öltem meg.
  Várjuk a reakciót. Mindenki mélységes csendben
ül, nincs több beszéd, nincs több kérdés. Az esküd-
tek végeztek. Jaime Berger az asztalához lép, felvesz
egy paksaméta papírt, a végét az asztalhoz kocog-
tatva  összerendezi. Hagyja,  hogy kialakuljanak a
dolgok, mielott újra felnéz. Egyenként sorra veszi az
összes esküdtet, azután rám néz. - Nincs több kér-
désem - mondja. - Hölgyeim és uraim. - A korlát-
hoz lép, úgy hajol az esküdtek közé, mintha egy ha-
talmas hajó belsejét kémlelné, és igazából azt is te-
szi. A virágmintás ruhás hölgy és társai felkorbá-
csolt, veszélyes vizekrol juttathatnak ki engem.
  - Hivatásos igazságkereso vagyok. - Berger olyan
szavakkal jellemzi magát, amiket még  nem hallot-
tam ügyész szájából. - Küldetésem, hogy megtalál-
jam az igazságot, mindig megtaláljam  és tisztelet-
ben tartassam. Ezért kértek fel, hogy jöjjek  el ide,
Richmondba - hogy fényt derítsek az abszolút, ki-
kezdhetetlen igazságra. Önök valamennyien hallot-
ták már azt, hogy az igazság vak. - Kivár, nyugtázza
a bólintásokat. - Nos, az igazság annyiban vak, hogy
elvárjuk tole a teljes pártatlanságot, és hogy tökéle-
tesen egyenlo mércével ítélje meg az embereket. Mi
viszont - tekintete az arcokat pásztázza - nem  va-
gyunk vakok az igazságra, igaz?  Láttuk, mi ment
végbe  ebben  a teremben. Meg tudom  állapítani,
hogy önök értik, mi ment végbe ebben  a teremben,
és vaknak meg éppenséggel nem  vakok. Mert vak-
nak kellene lenniük, hogy ne lássák azt, ami annyira
nyilvánvaló. Ez a no - hátrapillant és rám mutat -,
Kay Scarpetta doktorno nem szolgált  rá, hogy to-
vább gyötörjük faggatózásunkkal, kételyeinkkel, fáj-
dalmas kutakodásunkkal. Nem engedhetem meg
tiszta lelkiismerettel.
  Berger elhallgat. A lenyugözött esküdtek szinte
pislogni is elfelejtenek, úgy bámulnak vissza rá. -
Hölgyeim és uraim, köszönöm a tisztes hozzáállásu-
kat, az idejüket, a jó szándékukat. Önök most foly-
tathatják munkájukat, visszatérhetnek otthonaikba,
családjukhoz. Elbocsátom önöket. Nincs ügy. Ügy
elejtve. Jó napot.
  A virágmintás ruhás no elmosolyodik és felsóhajt.
Az esküdtek tapsolni kezdenek. Buford Righter az
összekulcsolt kezét bámulja az asztal lapján. Talpra
lendülök, és  megpördül velem a helyiség, ahogy ki-
nyitom a kocsmai stílusú lengoajtót, és elhagyom a
tanúk emelvényét.
PERCEKKEL  KÉSOBB
 Úgy érzem magam, mint aki  részleges elsötétítés

- 335 -



 után kecmereg elo, és kerülöm a szemkontaktust a
 tudósítókkal és másokkal, akik a papírleples üvegaj-
 tó mögött  várnak, mely eddig  elrejtett a világtól,
 most pedig kiszolgáltat újra.
   Berger átkísér a közeli kis tanúváróba, ahol Mari-
 no, Lucy és Anna azonnal talpon teremnek, és féle-
 lemmel vegyes izgalommal néznek rám. Érzik, mi
 történt, úgyhogy csak bólintok megerosítésül, és
 nagy nehezen kinyögöm: - Hát, minden rendben
 van. Jaime mesterien csinálta. - Miközben végre ke-
 resztnevén  említem  Bergert, halványan tudatosul
 bennem, hogy jóllehet az elmúlt évtizedben számta-
 lanszor  megfordultam ebben a helyiségben, arra
 várva, hogy haláleseteket magyarázzak el esküdtek-
 nek, soha nem képzeltem, hogy  egy nap még a ma-
 gam ügyében jelenek meg a bíróságon.
  Lucy megölel, a levegobe emel, én pedig a sérült
 karom miatt egyszerre sziszegek és nevetek. Meg-
 ölelem Annát. Megölelem Marinót. Berger az ajtó-
 ban vár, ez egyszer nem tolakszik. Ot is megölelem.
 Dossziékat, jegyzettömböket gyömöszöl az aktatás-
 kájába, és felveszi a kabátját. - Már itt sem vagyok -
 jelenti be, megint régi hatékony önmaga, de érzéke-
 lem lelkesültségét. A fenébe is, büszke magára, és
 minden oka  megvan rá.
 - Nem tudom, hogyan köszönjem meg - mon-
 dom neki hálával és nagyrabecsüléssel teli szívvel. -
Azt se tudom, mit mondjak, Jaime.
 - Úgy legyen - kiáltja Lucy. Unokahúgom csinos
sötét kosztümöt visel, és úgy fest, mint egy szívdög-
leszto ügyvédno, doktorno vagy mi a kutya füle akar
éppen lenni. Abból, ahogy Bergert fixírozza, látom,
hogy felismerte, milyen vonzó, bámulatra méltó no-
vel áll szemben. Le nem veszi róla a szemét, és egy-
folytában gratulál neki. Unokahúgomból dol a szó.
Flörtöl az ügyemben eljáró különleges ügyésszel.
 - Vissza kell mennem New Yorkba - közli velem
Berger. - Emlékszik a nagy ügyemre? - emlékeztet
szárazon a Susan Pless-ügyre. - Hát, még van mit
elvégezni. Mikor tud leghamarább eljönni, hogy át-
nézzük az esetet? - Berger komoly, azt hiszem.
 - Menjen - mondja Marino, aki gyurött sötétkék
öltönyéhez sima piros nyakkendot vett fel, ami túl
rövid. Szomorúság suhan át az arcán.  - Menjen
New Yorkba, doki. Menjen most. Egy darabig úgyse
akar itt lenni, az hétszentség. Hadd csituljon el a
nagy hacacáré.
  Nem válaszolok, de Marinónak igaza  van. Pilla-
natnyilag nem nagyon találok szavakat.
  - Szereti a helikoptereket? - kérdezi Lucy Berger-
tol.
  - Semmi  pénzért be nem ülnék egy ilyen micso-
dába - csipog közbe Anna. - A fizika egyetlen törvé-
nyébol sem  következik, hogy ezek a szerkezetek ké-
pesek legyenek a repülésre. Egyetlenegybol sem.
  - Igen, és arra sincs törvény a fizikában, hogy
miért tudnak repülni a poszméhek - feleli Lucy jól-
nevelten.  - Hatalmas dongók, pici szárnyakkal.
Blllbblllblllblll. - Lucy dongót utánoz repülés köz-
ben, orülten jár a két karja, kelekótyáskodik.
  - Francba, te  már megint drogozol? - kérdezi
unokahúgomtól Marino a szemét forgatva.
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  Lucy belém karol,  és kisétálunk  a tanúváróból.
Berger már a liftnél áll, egyedül, aktatáskája a hóna
alatt. Kigyullad a lefelé mutató nyíl, és kinyílnak az
 ajtók. Kétes külseju emberek lépnek ki a liftbol, vagy
 azért jöttek, hogy ítélkezzenek fölöttük, vagy hogy
 végignézzék, ahogyan valaki más keresztülmegy a
 poklon.  Berger nyitva tartja az ajtót Marinónak,
 Lucynak, Annának és nekem. A portyázó tudósítók
 meg  sem próbálnak lecsapni rám, mert a fejemet
 rázva világossá teszem, hogy nincs mondanivalóm,
 és hagyjanak békén. A sajtó nem tudja, mi történt a
 vádesküdtszéki meghallgatásomon. A világ nem tud-
 ja. Újságírókat nem engedtek be a terembe, jóllehet
 természetesen tudomásuk van arról, hogy ma volt
 jelenésem. Kiszivárogtatások. Biztos vagyok benne,
 hogy még lesz belolük boven. Nem érdekes,  mégis
 úgy vélem, Marino bölcsen javasolta, hogy egy ido-
 re menjek el a városból. Ahogy a lift, kedélyem is
 lassan alábbszáll. Döccenve állunk meg a földszin-
 ten. Szembenézek a valósággal, és elhatározom ma-
 gam.
  - Megyek - mondom halkan Bergernek, ahogy
 kilépünk a liftbol. - Üljünk be a helikopterbe, és
 menjünk New Yorkba. Megtisztelve  érezném ma-
 gam,  ha  bármi módon segíthetek. Most rajtam a
 sor, Ms. Berger.
  Berger  megáll a forgalmas, zajos elocsarnokban,
 és átteszi másik kezébe degeszre tömött, ütött-ko-
pott aktatáskáját. Az egyik borheveder kioldódott.
Berger a szemembe néz. - Jaime - emlékeztet. -
Viszlát a tárgyalóteremben, Kay - mondja.
Vége!
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