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Ez tényleg ekkora gyógyegér, vagy csak megjátssza magát? Adja 

itt a kivasaltat. Eléggé vizenyős a tekintete ma reggel. Csak nem 

másnapos? Az is lehet. Láthatóan nem idegeskedett, nem érdekelte 

különösebben, hogy ő is itt van. Ezzel az erővel Teddy akár 

Vincent valami rég nem látott spanja is lehetett volna? Egy régi 

haver, aki mégis azon morfondírozik, hogy elég lenne csak simán 

hátranyúlni a zakója mögé, előkapni jó öreg Smithét, és eltenni ezt 

a mocskot innen az útból. Egyetlen lövés. Ennyi. Aztán azt 

mondaná a pincérnőnek, hogy a főtt tojást keményen szereti.” 

Meghökkentő történeteivel, remekbe szabott karaktereivel és 

utánozhatatlan, borotvaéles párbeszédeivel Elmore Leonardot a 

mai amerikai krimi legnagyobb mesterének tartják. Rejtő-

rajongóknak ajánlott olvasmány. 

Az ilyen könyvet magaddal viszed, amikor felállsz megnézni, 

maradt-e még egy kis csokis keksz. Nehogy még lemaradj 

valamiről. – Stephen King 

Elmore Leonard a krimiírók krimiírója, páratlan mestere annak, 

amit csinál. Feszes cselekmény, remek párbeszédek – Leonard egy 

másik súlycsoportban játszik. – Ian Rankin 



 

 

 

STEPHEN KING 

Ami eltűnt, amikor Magyk feltűnt 

Elmore Leonard: Glanc 

Hogy mégis mennyire jó ez a regény? Azt hiszem elég annyit 

mondanom, hogy pénzt adtam ki érte. Amint befejeztem a Glanc 

olvasását, rögtön ellátogattam a helyi bevásárlóközpont 

könyvesboltjába, és megvettem mindent Elmore Leonardtól, 

amit csak találtam, mármint mindent, ami addig nem volt még 

meg. 

Merthogy megvolt már tőle négy könyv is, de addig egyiket 

sem olvastam el, ami elég sokat mond arról, miféle fenntartásaim 

voltak Mr. Leonard műveivel kapcsolatban. Hármat közülük egy 

nagyra becsült író barátom küldött meg nekem néhány évvel 

ezelőtt. „Tetszeni fog” – szólt a mellékelt lakonikus üzenet. 

Feltettem a könyveket a nyaralómban lévő egyik polcra, aztán 

ott is maradtak. Tavaly Mr. Leonard kiadója megküldte a 

LaBrava kefelevonatát, alighanem fülszöveget vártak tőlem. Az 

is a polcra került, és ott is pihent egész tegnap éjjelig. Ahogy 

végeztem a Glanccal, levettem és nekiláttam. Arra jutottam, hogy 

azért nem olvastam Mr. Leonardot addig, amíg pénzt nem 

kaptam érte, mert egyetlen recenzióban sem láttam olyasmit, 

hogy közhelyes vagy pocsék író lett volna. Nem mintha nem 

írtak volna a könyveiről ismertetőt. Írtak. 



 

 

A kedvenc krimiíróm – a sokszor utánzott, de utolérhetetlen 

– Jim Thompson. Thompsonról alig-alig jelent meg recenzió, de 

ha nagy ritkán mégis, akkor agyagba döngölték. Igazából akkor 

keltette fel a figyelmemet, amikor az egyik recenzense a Cropper’s 

Cabin-i „visszataszítóan ocsmánynak” nevezte. Abban a 

pillanatban tudtam, hogy el kell olvasnom azt a könyvet. Ha 

valakiben annyi erő van, hogy a kritikusa visszataszítóan 

ocsmánynak nevezi a művét, akkor abba biztos szorult némi 

tehetség. Ami azt illeti a Cropper’s Cabin tényleg elég 

visszataszító, eddig rendben is van, de még mindig semmi a 

Killer Inside Me-hez képest. Mégis mindkét könyv, akárcsak 

Thompson egész életműve, remek olvasmány. 

Hogy mindennek mi köze az Elmore Leonarddal kapcsolatos 

fenntartásaimhoz? Nagyon is sok. 

Mr. Leonard korántsem unalmas, kritikusi dicshimnuszok 

ide vagy oda. Nyugodt lelkiismerettel odatehetjük a Glancot a 

könyvespolcon sorakozó John D. MacDonald-, Raymond 

Chandler- és Dashiell Hammett-remekművek mellé. Regényében 

Mr. Leonard professzionális könnyedséggel vezeti olvasóját az 

altesti humortól a magas fordulatszámú akciókon át néhány 

meglepően gyöngéd szerelmi jelenetig, mindezt a született 

előadóművész hibátlan tempóérzékével. Nem tolakodik az 

előtérbe, távol áll tőle a harsány, szónokias manír (pedig az 

elragadtatott kritikákat olvasva tartottam valami ilyesmitől); 

tudja, hol a helye: a háttérből mozgatja figuráit, folyamatos 

mozgásban tartva a hömpölygő történetet. Az ilyen könyvet 

magaddal viszed, amikor felállsz megnézni, hogy maradt-e még 

egy kis csokis keksz. Nehogy még lemaradj valamiről. 



 

 

És tényleg jó a sztori. Ezt azért kell hangsúlyoznom, mert a 

krimi műfajában nem mindig a legjobb írók szövik a legjobb 

történeteket. Van pár Raymond Chandler-regény, amit még 

most sem értek, pedig rongyosra olvastam. Ugyanez áll Ross 

MacDonaldra (bár MacDonaldnál egy dolgot azért biztosra lehet 

venni: valahol menet közben két ember, akiknek ugyan közük 

van egymáshoz, csak épp nem tudnak róla, előbb-utóbb 

ugyanabban a zsákban végzi). Nem mindig a történet a lényeg, 

és különösen igaz ez Chandlerre: az elegáns, élettől duzzadó 

stílus bőven elég, hogy magával ragadja olvasóját. 

Az már csak hab a tortán, hogy a Glanc szertelen-szemtelen 

prózájából koherens történet bontakozik ki – és én megeszem, de 

meg ám. Még egy kis ízelítőt is kínálok belőle, persze csak 

annyit, hogy el ne vegyem az étvágyukat, mert ami engem illet, 

nekem már a fülszöveg is túlságosan bőbeszédű. 

A Glanc egy Vincent nevű miami zsaruról szól, aki 

betegszabadságát tölti Puerto Ricóban, miután egy szpíden élő 

drogos belelőtt. Két dolog is történik hősünkkel San Juanban: 

találkozik és félig-meddig szerelembe esik egy Iris nevű 

prostituálttal, illetve nyomába szegődik Teddy Magyk, a 

népszerű irodalom egyik legbetegebb gonosztevője. Mint kiderül 

Vincent tette annak idején hűvösre Teddyt, és Teddy nem felejt. 

De mennyire, hogy nem. 

A napfényes San Juan kiúszik a képből, majd beúszik 

Atlantic City az álhomlokzatokkal kiglancolt kaszinóival és a 

deszkaborítású sétánnyal, a Boardwalk-kal. Éppenséggel 

elmondhatnám, hogy miért változik meg a helyszín, de ahogy 

előző elnökünk egyik tisztább pillanatában erre rávilágított: az 



 

 

nem volna helyes. Elégedjünk meg annyival, hogy valakit 

megölnek, minek következtében Vincent kapcsolatba kerül a 

kaszinók világának megannyi figurájával: az ott dolgozó 

férfiakkal, nőkkel és gengszterekkel. 

Mr. Leonard kaszinókban feltűnő szereplői közül Jackie 

Garbo a kedvencem, akinek irodáját Vegasban és Atlantic 

Cityben megfordult hírességek dedikált fotói díszítik. Csak 

kedves barátaiként emlegeti őket, úgy hogy: „Johnny Carson, az 

én kedves barátom”, meg hogy „az én kedves barátom, Joan 

Rivers.” A kedvenc gengszterem Pattanásos Ricky, aki az egyik 

áldozatát úgy intézi el, hogy bárdot helyez el a gerincében. A 

kedvenc nőalakom, és a regény legjobb mellékszereplője 

LaDonna Holy Padgett, egykori reménybeli Miss America jelölt, 

aki ugyan nem nyerte meg a koronát, annyit azonban elért, hogy 

megkapta a legszimpatikusabb versenyzőnek járó Miss Elbűvölő 

címet. Immár Jackie Garboval él, vedel: „véresen” komolyan 

veszi a Bloody Maryt, és betegesen iszonyodik az olasz 

vendéglőktől. „Tudja, mitől félek a legjobban?” kérdezi 

Vincentet. „Mondjuk, épp ebédelünk az Angeloni’s-ban, vagy 

valami hasonló helyen, aztán valaki belép egy puskával a 

kezében, és az egyiküket megöli, pont úgy, ahogy azokon a 

fényképeken az újságokban. Ott fekszenek a földön, minden 

csupa vér. És Jackie-t meg engem is megölnek csak azért, mert 

épp egy ilyennel ebédelünk. Halálra rémülök, ha erre 

gondolok.” 

Mindez együtt vezet el a csattanós és kerek végkifejlethez. A 

könyv remek szórakozást nyújt, persze, de ahogy Mr. Leonard 

bemutatja az Atlantic Cityben nyüzsgő szerencsejátékosok 



 

 

világát, az azért egy parányival túlmegy a puszta mókán és 

kacagáson, vagy az Arthur Hailey-féle szubtextuson, miszerint 

„a világ már csak ilyen”. Nem mondhatni, hogy cinikus lenne – 

szereplői felé megértéssel, időnként kimondottan szeretettel 

fordul –, mégis a kép, amit a Boardwalk álomgyáráról fest nem 

nélkülözi a keserű gúnyt: „Naponta kétezer busz érkezik a 

városba. Kirakják a balekokat, akiknek hat órájuk van arra, hogy 

bedobálják a rezsire meg tébére valót a gépekbe, aztán a buszok 

már viszik is vissza őket Elisabethbe, Newarkba, Jersey Citybe, a 

francba, még Phillybe, Allentownba is. Másnap újabb 

emberszállítmányt hoznak, tisztára, mint a bevagonírozott 

zsidók, csak ezeket a főszereket életben tartják. Nem is kell 

hozzá más, csak színes fények, hangos zene és időnként egy- egy 

jackpot nyeremény, ami nagyobbat szól, mint egy tűzriadó.” Ez 

azért elég keserű, nem? Szerintem is. 

A Time magazin Mr. Leonardot „Detroit Dickens-eként” 

aposztrofálta. Még nem olvastam eleget tőle (csak még egy-két 

hónapot kérek), hogy rábólintsak, de a szellemessége, a hiteles 

karakterábrázolás széles palettája, és abszolút hallása a 

dialógusok és hangnemek legapróbb finomságai iránt nekem 

Dickensre rímelnek. Bár még csak február van, megkockáztatnék 

egy kijelentést: A Glanc lehet az év detektív regénye. És ha 

mégsem, akkor is sajnálom, hogy ilyen sokáig tartott 

felfedeznem Mr. Leonardot. 



 

 

GLANC 



 

 

1 

Előre látta Vincent, hogy baj lesz, mikor aznap éjjel meglőtték. A 

fickó a South Beach-i Tizenhatodik utca és a Meridián sarkán 

álló lámpa fényköréből lépett ki. Akkor érte be, amikor Vincent 

elindult a lakása felé a kocsijától. Még nem volt késő, csak 

néhány perccel múlt kilenc. 

Vincent hátrafordította a fejét, hogy megnézze, ki az, és ez 

volt az a pillanat, amikor még megállíthatta volna az emberét. 

Felötlött benne, hogy tiszta erőből megüti. Csakhogy egy nagy 

papírzacskót szorongatott maga előtt. Nem szándékozott a 

járdára dobni két-liternyi Gallo Hearty burgundit, egy üveg 

szűrt narancslét meg spagettiszószt. Még akkor sem, amikor a 

srác megmutatta a pisztolyát, és azt sziszegte a fogai között, 

hogy: „te köcsög”, aztán pedig azt, hogy adja oda a pénztárcáját, 

meg ami készpénz csak van nála. Nem volt nagydarab, csak 

koszos. Pántos, feszes ujjatlan pólót viselt, a lábán meg motoros 

csizmát, és erősen bűzlött. Vincentnek gyanús volt, hogy látta 

már, talán a kóterben, bent a rendőrségen. Nem lett volna 

meglepő. A markecolók többnyire visszaesők. Az elvonástól 

kilúgozva: se kép, se hang, mindig totál kétségbeesve. Adrenalin 

az egekben, rápörögnek, aztán lecsapnak az áldozatra: abban 

reménykednek, hogy gyorsan lezavarják az egészet, és már 

húzhatnak is a francba. Vincent meg csak abban reménykedett, 

hogy kizökkentheti támadóját. 

– Látod azt a kocsit? – kérdezte. – Egy mezei Plymouth, és 

semmi extra nincs rajta, még csak egy dísztárcsa sem. 



 

 

– Az autó halvány szürke volt. – Szerinted úgy nézek ki, 

mint aki ilyen kocsit venne?! – A rabló vagy sík ideg volt, vagy 

meg sem hallotta. – Az ott egy rendőrautó, te barom! Add át a 

fegyvered, és tedd a kezed a motorháztetőre! 

Na most, vagy azt kellett volna tennie, hogy leteszi a betonra 

a teli zacskót, és szépen odaadja a tárcáját, vagy beleüvölti a 

csávó pofájába, hogy támassza a kezét a kocsira, de most azonnal, 

vagy kurvára megdöglik. Ehelyett nekiállt okoskodni, mire 

kapott egy golyót. 

A fickónak ugyanis esze ágában sem volt engedelmeskedni. 

Mint utólag kiderült, túlságosan is sok rendőrségi kocsin 

tenyereit már, és az valahogy sosem fizetődött ki neki. Csípőből 

tüzelt, így Vincentet is csípőn, a jobb oldalán érte az első találat. 

A harmincnyolcas lövedék csontba hatolt, lepattintotta az ilium 

egy darabját, épp hogy egynéhány centiméterrel elkerülte a 

vápát. A golyó távozóban is pusztított, átlyukasztotta a gluteus 

maximust. A kimeneti nyíláson át leszakította Vincent farzsebét, 

a benne lévő tárcával és tizenhét dollárral együtt, végül a 

derékszíjon függő pisztolyt is kilökte tokjából. A második lövés a 

vörösboros üveget találta el, Vincent jobb karja és a bordái közt 

süvített át. Ekkor Vincent a földre dobta a papírzacskót, fegyvere 

után vetette magát, és a most már menekülő rablóra kiáltott, 

hogy álljon meg, vagy azonnal tüzel. Ami eztán következett, az 

megint csak nagyon tanulságos volt. Ha kimondasz valamit, 

akkor jobb, ha azt komolyan is gondolod. Megállt a fickó, 

hogyne. Tett egy félfordulatot, és újra lövöldözni kezdett. A 

földön fekvő Vincent megpróbálta a spagettiszószban úszó 

üvegcserepek között kitapogatni a kilencmilliméteres Smith & 



 

 

Wesson automata pisztolyt. Megtalálta, és meghúzta a ravaszt. 

Amennyire meg tudta ítélni, négyszer. Ebből három lövés el is 

találta a rablót a jobb karja alatt, és keresztülhatolt mindkét 

tüdején. 

A Sinai kórház mentősei feltépték Vincent mellkasán az 

inget, és vadul keresték a lőtt sebet, míg egyikük az inget 

szaglászva meg nem szólalt: – Hál’ Istennek, ez csak bor! – 

Később megröntgenezték, a sebészeten bevarrták a kimeneti 

nyílást, behelyeztek néhány műanyag csövet, végül mindkét 

tenyerét megtisztították az üvegszilánkoktól. 

Éjszakára bent tartották az intenzív osztályon, de már másnap 

reggel egy különálló, egyfős kórterembe vitték tolókocsin, akár 

valami csókos pácienst. Az ápolónő, amikor bejött hozzá, azt 

mondta: – Úgy, látom, nincs magának semmi baja. – Vincent 

köszönte, jól van, leszámítva azt a szörnyű fájdalmat ott lent. 

Lefelé mutatott: – A péniszemben. – Soha korábban nem nevezte 

így. A nővérke a kezébe vette, gyengéden kihúzta a katétert, ő 

meg azonnal beleszeretett a lányba. Beleesett huncut kis 

fityulájába, tökéletes fogsorába, a kikeményített köpenyben 

feszítő, kicsattanóan egészséges testbe. A nővér éjszakánként 

bekente gyógykenőccsel a hátát, a vállát, nyugtatta a gluteus 

nyers húsát a jobb farpofáján. Ő pedig úgy szólította: 

„Miss Varázskéz”. Ginnynek hívták. Fülig szerelmesen azt 

mondta neki, hogy a csípője elöl is fáj, de valami rettenetesen, 

épp a láb és a törzs találkozásánál. Ginny ravaszkásan 

elmosolyodott, és kezébe nyomta a kenőcsös tégelyt. Vincent 

megkérdezte, nem volna-e kedve vele menni Puerto Ricóba. 



 

 

Mert ő ment. Egyszer már járt arra, és megszerette az ottani 

konyhát. Egy bűnözőt kellett átszállítania, de egy egész hétvégén 

át várhatta, hogy a helyi bíró aláírja az engedélyt. Találkozni 

akart egy barátjával is, aki a Puerto Rico-i rendőrségnél szolgált, 

de az akkori útja során nem jutott el a Roosevelt Roadsig. Az 

apja annak idején onnan hajózott ki, mielőtt elesett Anziónál. 

Egy partraszálló egységet vezetett az itáliai invázió során. 

Vincentnek muszáj volt elmennie a Roosevelt Roadsra. Volt egy 

fotója az apjáról, fent készült a Yunque esőerdőben. Kép egy 

világosbarna hajú, fiatal tengerészről, naszádparancsnoki 

rangban, ujját a szemöldökéhez emeli, szélesen vigyorog, a 

háttérben, a hegy tetejéről semmi más nem látszik, csak felhők. 

Kép egy fiatal fickóról, akit Vincent soha nem ismert, mégis 

nagyon ismerősnek tűnt neki. Most húsz évvel volt idősebb, 

mint akkor az apja volt. Milyen lett volna a kapcsolatuk, ha 

ismerik egymást? Az édesanyja rózsafüzért mondott azon 

imádkozva, hogy egyszer még találkozhasson apa és fia. 

Mint Vincent megtudta, a srác, akit megölt, szpíden élt, és 

életfogytiglanra elegendő bűnlajstroma volt már. Nem 

kerülhette el a sorsát: vagy a hirtelen halál, vagy lassú, a börtön 

falai közt. 

– Nem ijesztettem rá eléggé – jelentette ki Vincent. 

Ezt Buck Torresnek mondta, a legjobb barátjának a Miami 

Beach-i rendőrségnél. 

– Nem ijesztettél eléggé rá? – kérdezett vissza Torres. 

– Szerinted ez lett volna a dolgod? 



 

 

– Tudod jól, hogy mit akarok mondani – felelte Vincent. – 

Nem kezeltem elég jól a helyzetet. Kicsúszott az ellenőrzésem 

alól. Mi vagy te, orvos? – kérdezte Torres. 

– A lelkére akarsz beszélni egy ilyen baromarcúnak? Tudod 

te, hány van ezekből a seggfejekből odakint? Ha te nem nyírod 

ki, előbb vagy utóbb kinyírja valaki más. 

– Hát még mindig nem érted, mit akarok mondani? Ha 

jobban ráijesztek, még mindig élne. Ha rendesen beszaratom, 

akkor talán megáll egy pillanatra és elgondolkodik, hogy na, 

barátom, akkor idáig, és ne tovább. 

– Tényleg? – mondta Torres. – És honnan tudod, hogy hol 

van az a pont, amikor már eléggé ráijesztettél, vagy még amikor 

jobb, ha inkább lelövöd, hogy mentsd az irhád? Akkor és ott, 

abban a szent pillanatban… honnan tudhatod? 

Pontosan ez volt a kérdés. 

Ezt magával viszi Puerto Ricóba a betegszabadságára. Talán 

elmereng rajta, míg felgyógyul, talán nem. Vincent Mora 

hadnagy eljutott arra a pontra, amikor már nem volt egészen 

biztos abban, hogy ezek után is rendőr akar maradni. Azon az 

éjjelen először ölt életében. És ez arra késztette, hogy 

végiggondolja az életét. 



 

 

2 

Isidro egyszerűen imádta ezt a Teddy nevű figurát. Maga volt 

Mr. Turista, minden taxisofőr megtestesült álma. Az a típus, aki 

nemcsak hogy végig akar nézni egyesével mindent, amit az 

útikönyvben talál, de a sofőrjéhez is ragaszkodik, mert megbízik 

benne, és elhisz neki bármit, amit mond. 

Ez a Teddy az anyjának vásárolgatott ajándékokat, hogy 

elküldje neki New Jerseybe. Képeslapokat írt Floridába valami 

címre, amiben sok szám volt. A taxi anyósülésén utazva egyre 

csak azt kérdezgette: – Ez mi? És ez? – A fényképezőgép mindig 

a keze ügyében. Isidro pedig készségesen válaszolt: – Az ott, La 

Perla. Igen, tényleg emberek laknak azokban a kis házikókban… 

Az pedig San Cristóbal, amaz meg Fortaleza, a Plaza dél Colón… 

– Az meg micsoda? Ott, a rácsos ablakokkal? 

– Az a régi városi börtön, úgy hívják: La Princesa. De a 

börtön most már Bayamónban van. – Isidrónak meg kellett 

állítania a taxit, hogy utasa lefényképezhesse az épületet, mintha 

igazi történelmi látványosság lenne. 

– Szóval ez volt régen a börtön, ’e? 

Sosem úgy mondta, hogy „he”, hanem, hogy „’e”. Minden 

érdekelte, amit látott. – A polícia fekete-fehér kocsikkal jár, ’e? 

Azt hiszem, az Államokban is úgy van a legtöbb helyen, hogy 

fekete-fehérrel járnak. – Lefotózta San Juan óvárosának szűk 

sikátorait. Képeket készített a Caribe Hilton épületéről, de a sarki 



 

 

italboltról is. Hát nem furcsa? Egy italboltról. Több fotót is csinált 

a Normandie Hotelről, arról, amelyik hajóalakú, de már bezárták 

és omladozik. Egy háztömbnyire innen volt az Escambron 

szabadstrand. A turistának elég volt csak megpillantania, és 

rögtön ez lett a kedvenc helye egész San Juanban. 

Pedig nem igazán turistáknak való strand volt ez. Mondta is 

Isidro: – Ha szép strandra vágyik, akkor menjünk az Isle 

Verdére. – Nem, neki csak ez tetszett. Rendben. Isidrónak az volt 

a benyomása, hogy a fürdőruhás lányok miatt. A turista hosszú 

lencsét illesztett a gépre, és tapintatos távolból fotózta a 

strandoló lányokat anélkül, hogy felhívta volna magára a 

figyelmet. Isidro egyszerűen imádta ezt a figurát. 

A pénzét, na, ezt hallgasd meg – mondta egy alkalommal 

Isidro feleségének, az övszíjára erősített kék színű szütyőben 

hordja az inge alatt. Csak a taxiban vesz ki belőle, amikor 

mellettem ül. Ha bemegy egy boltba, folytatta Isidro, hogy 

vegyen valamit az anyjának, addig el nem tenné a visszajárót az 

övtáskába, amíg vissza nem ült a taximba. Megbízik bennem. 

Isidro kilenc éven át élt New York Cityben, egy alagsori 

lakásban, és áldotta a jó sorsát, hogy visszajött. A felesége, aki 

életében nem járt sehol Puerto Ricón kívül, nem szólt semmit. 

– Minden reggel csak felszedem az Ashford Avenue-n, a 

Dupont Plaza mellett, és már indulunk is. Ilyenkor én mindig 

megkérdezem tőle, hogy aludt. Ő meg azt feleli, az óceáni 

szellőtől úgy alszik, mint egy csecsemő. 

A turista azt tartotta, hogy az óceán itt teljesen más, mint 

New Jerseyben. Pedig a víznek ugyanannak a víznek kell lennie, 



 

 

hiszen az óceánok kapcsolatban állnak egymással, a víz tehát 

mindenhova eljut. 

– Tudja, mi jut eszembe? – kérdezte a turista. 

– Lehet, hogy ugyanebbe a vízbe hugyoztam bele valamikor 

egyszer régen még fent New Jerseyben, ’e? Még kamasz 

koromban. Szerettem mindent összepisálni. Pisilni egy félreeső 

utcában, amikor arra jön egy kiscsaj. Úgy tenni, mintha nem 

venném észre, aztán megvillantani a fütyköst… Felmegy az 

ember a hegyekbe, belehugyozik egy patakba, na, hova folyik? 

Megy bele az óceánba. Emberek milliói több ezer éve 

csurrantanak mindenhova, de az óceánokon ez meg se látszik. 

Elgondolkodott már ezen? 

Isidro inkább azon gondolkozott, hogy a fazon valószínűleg 

teljesen lökött. Ártalmatlan ugyan, de nem normális dolgokkal 

van elfoglalva. Akkor is főnyeremény, mondta az asszonynak. A 

felesége nem szólt semmit. 

A harmadik nap a turista úszott egyet a strandon. Nem volt 

nehéz kiszúrni az óceánban, a napszemüvegét még a vízben sem 

vette volna le, a nap szikrázva verődött vissza a fekete 

lencsékről. Nagy csobbanásokkal csapkodta tenyerét a vízbe. A 

fickó fehér volt, mint a mentőautó. Mikor kifele jött a vízből 

piros úszónadrágjában, karba font kézzel ölelte át magát, mintha 

a nap ellen védekezne, vagy csak takargatni akarná a testét. 

Furcsa volt látni, hogy egy ember teste lehet ennyire fehér is, 

még az erek, szinte a csontok is átlátszottak a bőrén. Isidrónak, 

aki Loízából származott, különösen szokatlan volt a látvány. 

Szülőföldje híressé lett az ott készített nyugat-afrikai 



 

 

maszkokról, ő maga a feketébbnél is fekete volt, ereiben sem 

taino indián, sem latin vér nem csörgedezett. 

– Mikor a törölközőért ment – mesélte Isidro a feleségének –, 

akkor láttam meg a karján a nevét. – Isidro a válla alatti részre 

mutatott a jobb felkarján. – Tudod, milyen név van odaírva? 

„Mr. MAGIC”. Tiszta feketével, a betűk körül halvány szegély, 

ami egyszer talán vörös lehetett, de most rózsaszín, és alig 

látszik. Mr. Magic… az én varázslatos fuvarom. 

– Vigyázz vele! – mondta az asszony. 

– Valóságos főnyeremény – felelte erre Isidro. – Nézd, mit 

kaptam tőle! – mutatta feleségének a húszdolláros bankjegyet. 

De nem mondott el mindent, alig hallotta saját hangját a 

szobában zörgő mosógéptől, meg a tévé zajától. És a feleségét 

láthatóan nem nagyon érdekelte a téma. De aznap éjjel az 

asszony még egyszer elismételte: – Vigyázz vele! 

San Juan óvárosában a Calle de la Tranca volt a prostik kedvelt 

területe, de aki kereste, megtalálhatta őket máshol is. 

Condadóban a kurvák a Concha előtt stricheltek, egy másik üres, 

lezárt hotelnél. De Teddyhez nem mentek oda, mert Isidro vele 

volt, vigyázott rá, és a lányok jól ismerték a sofőrt fekete 

Chevrolet taxijával együtt. Abból, ahogy Teddy a kurvákat 

stírölte, Isidro arra következtetett, hogy szeretne egyet, csak túl 

félénk ezt szóba hozni. Így aztán Isidro nem is állt neki cinkos 

kacsingatások közepette arról faggatni utasát, hogy nem akarja 

az egyiket egy körre, ’e? Anélkül szerette volna felajánlani a 

pénzért megvehető gyönyöröket, hogy Teddy azt érezné, 

pusztán üzletről van szó. Törődött utasa lelkivilágával. 



 

 

A strandon eltöltött harmadik napon úgy tűnt, megtalálta a 

módját, hogy tapintatosan járjon el. 

Mivel állandóan a fényképezgető turistát kísérgette, 

Isidrónak bőven volt ideje, hogy megfigyelje a strandoló 

lányokat. Lustának tűntek, mégis nyughatatlannak. Még akkor is 

tunyán mozogtak, ha épp a rádiókból bömbölő zenére lötyögtek. 

Az embernek az volt az érzése, hogy nem keresik a kalandot, 

inkább várják, hogy történjen velük valami, ami majd 

elszórakoztatja őket. 

Különösen az egyikükre illett mindez, aki Isidrónak mintha 

ismerős lett volna. A neve után kutatott a fejében. Annak idején, 

amikor találkoztak, a lány a Caribe Hiltonból lépett ki késő 

éjszaka, hogy hazainduljon a Calle del Parque irányába. 

Megadta a nevét és a telefonszámát Isidrónak, de azt mondta: – 

Csak azoknak, akik a Hiltonban, a Concado Beachen, a DuPont 

Plazában vagy a Holiday Innben vesznek ki szobát. 

Világosbarna haj, sötétlően arany bőr, és micsoda vonalak! A 

haja segített visszaemlékezni rá. Sűrű zuhatagban hullott alá, 

egyik szemét szinte teljesen elfedte. Ha valakire közelebbről is 

kíváncsi volt, ujjhegyeivel fogta hátra a haját, mintha csak egy 

függöny mögül kandikálna ki. Most is így tartotta a kezét, ahogy 

azzal a sétabotos férfival beszélgetett. 

Iris Ruiz. 

Ez az, így hívják. Többször is felhívatták vele reménybeli 

ügyfelek, de képtelenség volt elérni. Iris Ruiz. 

Épp a sétabotos férfival beszélgetett. 

Most már emlékezett, hogy a nőt ugyanezzel a férfival látta, 

az előző, meg az azt megelőző napon is. A fickó mindig ebben az 



 

 

alumínium székben üldögélt, könyvvel a kezében, a nádbot a 

szék támlájába akasztva. Iris előtte, a homokban térdelve beszél 

hozzá, bensőségesen. A férfi időnként felnéz a sorokból, bólint 

egyet, mond valamit, csak néhány szót, de a beszélgetés nagy 

részében a könyvébe bámul, és figyel arra, amit mondanak neki. 

A bőre napbarnított. Egyáltalán nem tűnt ápolatlannak lenőtt 

hajával, nyíratlan szakállával, mely elég sötét volt ahhoz, hogy a 

fickó akár Puerto Rico-i is lehessen. Talán valami művészféle, 

egy színész, valaki a Kulturális Intézetből, esetleg a 

Függetlenségi Párt egyik tagja. Persze mindez csak látszat, a 

felszín. Isidro anélkül, hogy beszélni hallotta volna, biztosra 

vette, hogy a fickó az Államokból érkezett. 

A férfi a szék karfájának támaszkodva feltápászkodott 

székéből. Szikár alkat, nyúlánk testén nem volt más, csak egy 

barna nadrág, aminek combközépnél levágták a szárait. Nem, 

biztosan nem Puerto Rico-i. Iris belekarolt, nem annyira azért, 

hogy támogassa, inkább közel akart lenni hozzá. A férfi kissé 

sántított, testsúlyát botjára helyezve inkább a jobb lábát 

használta, de láthatóan gyógyulófélben volt, akármi is történt 

vele. Nem lehetett rokkant. Talán a csípője sérült meg, gondolta 

Isidro. Semmi komoly, többet játszik azzal a bottal, mint 

használja. Láthatóan szórakoztatta, hogy ilyen sétapálcája van. 

Egy ananászárushoz mentek. 

Isidro kivárt, amíg azok ketten elhaladnak mellette. 

Gyönyörködött kicsit a lány fenekének pompás látványában, 

aztán követte őket a kézikocsihoz, ahol az árus gyors 

mozdulatokkal épp egy ananászt szeletelt, s a karikákat a pár 

felé nyújtotta. Isidro látta, hogy a lány őfelé pillant, de a 



 

 

felismerés jele nélkül tovasiklik a tekintete. Hallotta, hogy a férfi 

– akiről most bebizonyosodott, hogy amerikai – megszólal: 

– Tudod, hogy élnek odafent az emberek? 

– Ne kezd már megint – mondta Iris. 

– Betegre dolgozzák magukat egész évben. – A szakállas férfi 

lassan majszolta az ananászt, miközben beszélt. – Egy álló évig 

arra gyűjtenek, hogy lejöjjenek ide a partra egy hétre, és 

ledobhassák a ruháikat. És mindent bele kell adniuk, hogy ennyi 

idő alatt lebarnuljanak, és hazaérve pár napig egészséges színük 

legyen. 

– Vincent – mondta erre Iris –, én ilyen kreol bőrrel 

születtem. Bárhová megyek, magammal viszem a szépen lesült, 

barna bőrömet. És akkor mi van? Én ott akarok lenni, ahol 

történnek dolgok, ahol vannak az emberek. Nem ott, ahová 

elutaznak egy hétre. – Tovább indultak. – Miami Beach például 

rendben van. Azt hiszem, oda szívesen elmennék. 

Isidro követte őket a homokfövény széléig. 

– Bezzeg te soha nem mondod el nekem, mi jár a fejedben. 

Figyelj rám, Vincent, kaptam egy ajánlatot. Ismerek valakit, 

akinek van egy szállodája, igazából kettő szállodája is van, és azt 

szeretné, ha az Államokba utaznék, hogy dolgozzam neki. Szép 

ruhákban kellene járnom, üzletemberekkel találkozni… 

– Mi célból? 

– Na, tessék. Most meg nekiállsz kérdezősködni. 

A turista visszaérkezett a kamerával. Isidro a taxihoz sétált, 

hogy megvárja, arcán széles mosoly. 

Mielőtt a DuPont Plazához érkeztek volna, még beugrottak 

az  Ashford Avenue-n egy expressz fotósboltba. Tökéletes. Itt 



 

 

elvállalták, hogy huszonnégy óra alatt előhívják a beadott 

negatívokat. Tökéletes, mert így épp a Concha szálló mellett 

haladtak el, ahol a délutáni műszakban rodázó kurvák álltak 

sorban az utca szélén. Voltak köztük főiskolások is csillogó 

forrónaciban, még olyan szőkék is, akár csak a sok gringa. 

– Ezt nevezem – csettintett Isidro. – Mindent a szemnek, de 

ha valaki többet is akar, jobb, ha észnél van. Tudni kell, 

melyikkel biztonságos, nehogy még összeszedjen az ember 

valami fertőzést. 

– Maga biztos ismer egy-kettőt, nem? Már úgy értem, mivel 

taxisofőr. 

– Mindenféle fajtát – mondta Isidro. 

– Engem nem érdekelnek a lotyók – közölte vele a turista. – 

Nem kérek belőlük, köszönöm szépen. 

– Azt én meg is értem. Az ilyen lányokat az ember kifizeti, 

aztán mehet a menet. De vannak ám másfélék is. Náluk senki 

sem fizet, legfeljebb ajándékot hagy nekik. 

– Milyen ajándékot? 

– Pénzt is adhat, azt is elfogadják. 

– Akkor meg mi a különbség? 

– Az egyik az fizetség – mondta Isidro. – A másik viszont 

arra jó, hogy a lány ajándékot vehessen magának. Így a férfinak 

már nem kell. 

– És olyat ismer, aki nem kurva, csak egyszerűen szereti 

csinálni? 

– Hadd gondoljam végig. Mondjuk egy olyan lány, aki 

nagyon csinos? Finom a bőre, és parfümmel illatosítja magát? 

– Hát ez jól hangzik – jegyezte meg a turista. – De hagyjuk. 



 

 

– Ugyan már, nem lenne gond. 

– Nem. Tudja, már nincs szükségem magára – mondta a 

turista. – Már kiismerem erre magam. Majd bérelek egy kocsit. 

Isidro semmire sem ment a feleségével. Hiába kérdezte tőle, 

hogy hogyan is történhetett ez meg vele, hogy veszíthette el ezt a 

főnyereményt, ezt az álomturistát. Az asszony csak annyit 

mondott, hogy imádkozzon Santa Barbarához, mondjon neki 

hálát, hogy megszabadította őket Mr. Magic-től. 

Másnap reggel Isidro egy ötlettel állt elő. – Eszembe jutott 

valami. Talán beszélhetnék vele, és meggyőzhetném arról, hogy 

még mindig szüksége van rám. – A felesége nem szólt semmit. 

De amikor Isidro elhajtott a fekete Chevrolet taxiban, ami mindig 

hazahozta, pedig százhetvenezer mérföldet is beletett, olyasmi 

történt, ami addig még soha. Az asszony ott állt az ajtóban a 

négy gyerekkel, és csak nézte, nézte, ahogy a férje távolodik. 

* * * 

A terv a következő volt. Felmarkolja a papírképeket a 

fotósboltból, elviszi neki, és nem fogad el semmit cserébe. 

Kockázatos, de tekintsük befektetésnek. Nem, nem fogadhatom 

el, szó sem lehet róla, vegye el hálám jeléül, amiért sofőrként 

alkalmazott: a nagylelkűségéért. Valami ehhez hasonlót. És 

akkor… Igazán sajnálhatja, hogy a szigeten még nem járt, 

gyönyörű az út Luquillóig. Vagy esetleg… Remek ez az idő 

ahhoz, hogy megnézze a Yunque esőerdőt. Vagy ott van Utado a 

híres agyagedényekkel. 

A szaros képek több mint huszonhét dollárjába fájtak. 



 

 

A fotósbolt előtt üldögélt taxijában, próbálta a fejében 

összerakni, hogy pontosan mit is mondjon. Kinyitotta az egyik 

borítékot, nem igazán kíváncsiságból, inkább csak, mert nem 

volt jobb dolga. Azok a képek voltak benne, amiket a turista az 

elmúlt három nap alatt készített a parton. Huszonnégy fotó, 

gyönyörű színek, átfutott rajtuk. 

Alig jutott a stósz feléig, megállt, és elölről kezdte, de már 

korántsem azzal a közönnyel, mint az imént. Gyorsan az első 

képhez lapozott, mielőtt tovább ment volna. Meg akart 

bizonyosodni arról, hogy tényleg mindegyik képen ugyanaz 

szerepel, hogy nem véletlen egybeesésről van szó. Érezte, hogy 

elönti a lelkesedés, idegesen felnevetett. Le kellett nyugodnia, 

aztán nekiállt a második boríték képeinek, amelyek az óvárosban 

készültek. Forteleza, Casa del Callejon, ilyesfajta helyszínek… 

De a harmadik boríték megint Escambron strandját mutatta. 

Ott volt a jégkrémárus, emitt egy férfi, aki gyékényen árulta az 

ékszereit. És a lányok, persze a lányok; néhány kép meg olyan 

világosra sikeredett, hogy szinte semmit sem lehetett kivenni. 

Csakhogy a két borítékban lapuló negyvenkét kép közül, melyek 

a strandon készültek, összesen húsz – Isidro megszámolta húsz 

darab Iris Ruizról készült. De még annál is többnek tűnt, egyik a 

másik után, számtalan szögből készült kép mutatta Irist 

mindenféle pózban. Akárhova is ment a turista, mindig Irisen 

tartotta a szemét, hogy képet készíthessen róla hosszú 

lencséjével. 

Iris, amint a sétapálcás férfival beszélget, Vincenttel. Iris 

gesztikulál, pózol. Iris, ahogy Vincent mellett fekszik egy 



 

 

törülközőn. A férfi mögött áll, beletúr a hajába, miközben az 

olvasni próbál. Megcsókolja. Sétál vele… 

Az igen. Isidro egyre csak a képeket nézte, és úgy érezte, 

végre elérkezett az ő ideje. Egyenesen Iris Ruiz házához hajtott a 

Cale del Parque-on, felment az emeletre, és kopogtatott. 

Iris indulásra készen, az estéhez felöltözve nyitott ajtót. Hóna 

alatt retikül, arcán rosszalló kifejezés. A sofőr eleinte azt hitte, 

azért ez a rosszalló tekintet, mert a nő nem ismeri fel, de hamar 

rájött, hogy Iris természete már csak ilyen. Amikor elmagyarázta 

neki, hogy kicsoda, és emlékeztette néhány múltbéli dologra, a 

lány csak megrázta a fejét, és annyit mondott angolul: 

– Azt hiszem, rossz helyen jár. 

– Nekem aztán édes mindegy – mondta Isidro, miközben a 

lépcsőn lefelé koslatott utána. – De hadd meséljek egy fickóról, 

aki egyszerűen túl szép, hogy igaz legyen. Az életben egyszer 

történik ilyen… Figyel rám egyáltalán? Most meg hová megy? 

Ne csinálja már, ingyen elviszem, ahová akarja. – Ilyen simán, 

egyszerűen csak beültette a taxiba, és a terv lassan működni 

kezdett. Egészen addig, amíg meg nem mutatta neki a képeket. 

Hagyta, hogy a lány maga nyissa ki a borítékot – most már 

biztos kíváncsi mert mindenki szeret képeket nézegetni. Meg is 

nézett ötöt vagy hatot, ismét a rosszalló tekintet, aztán megint 

angolul: – Minek mutogatja ezeket nekem? Soha többé nem 

akarom látni ezt az embert! – És ezzel a szélvédőhöz csapta a 

képeket. 



 

 

Isidrónak le kellett állítania a kocsit, hogy a padlóról 

összeszedje az odahullott fotókat, megtörölje mindet a combján, 

és ellenőrizze, hogy nem esett-e bennük kár. Rosszallásban ő 

sem rosszabb senkinél, ha arról van szó. – Most meg mi a fene 

baja van? Nem őt akartam megmutatni, nem a barátját, akárki 

is… 

– Többé már nem a barátom. 

– Ahogy akarja. Mit érdekel az engem? Én azért mutatom 

ezeket a képeket, mert maga rajtuk van. – Szándékosan szelídebb 

hangot erőltetett magára, és ő is angolra váltott. – Olyan 

kívánatos mindegyiken, hogy meg kell zabálni. – Ismét felé 

nyújtotta a képeket. – A fickó, akiről beszéltem, Teddy úgy néz 

magára, olyan éhes tekintettel, amilyet én még nem láttam. 

Tisztára odavan magáért. 

– Tényleg? 

– Nézze, szerintem valóságos főnyeremény. Udvarias, jó 

szagú. Tisztán tarja a körmeit. Talán még a Howard Johnsonba is 

meghívná magát vacsorára. 

– Hamarosan az Államokba utazom. Pár napon belül. 

– Egy százdollárosokból álló gurigát tart az övtáskájában az 

inge alatt. 

– Igazán? – mondta Iris. – És hol szállt meg? 

A DuPont Plazában. De sajnos nem volt ott. A portás 

emlékezett: ja, az a fickó a fényképezőgéppel nem rég ment el. A 

következő pillanatban Isidro már az Ashford Avenue-n 

préselődött taxijával, és az idegbaj kerülgette, de próbált a 

turistákra koncentrálni, miközben Iris folyamatosan rosszallását 

fejezte ki amiatt, hogy még lekési a találkáját… És ebben a 



 

 

pillanatban ott állt ő, virágmintás ingében, kamerával a vállán – 

hála néked Istenem! – a Walgreen’s előtt. Hát nem egy édes 

pasas! 

– Inkább olyan embernek tűnik, aki fél a sötéttől – állapította 

meg Iris. 

Isidro megnyugtatta. – Imádni fogja, akárcsak én. 

– El tudja ezt képzelni?! – kérdezte Isidro a turistától. 

– Meglátta a parton, és találkozót kért magától. – A 

Walgreen’s gyógyszertár előtt álltak, jobbról-balról turisták 

haladtak el mellettük. Isidro saját, külön bejáratú turistája 

megigazította a napszemüvegét, és a taxi felé pillantott. 

Szégyenlősen. 

– Hol futottak össze? 

– A fotósboltban. Mázlim volt, mi? Megismert, mert látta, 

hogy magával voltam. Persze én rögtön rávágtam, hogy naná, 

ismerem a pasast. Szerintem ő is találkozni akar magával. 

– Erre ő pontosan mit válaszolt? 

– Megkért, hogy vigyem el ahhoz, aki a képeket csinálta. 

Mire én: semmi gond. Talán még le is fotózza magát. – Isidro 

ezen a ponton megkockáztatott egy cinkos kacsintást. – Nagyon 

helyes egy lány ez. Van már egy találkája az Isla Verdében, de 

azt hiszem, ma estére szabaddá tudná tenni magát. 

Ilyen simán, egyszerűen csak beültette a taxiba. 

Az viszont már csalódás volt, hogy Iris az anyósülésen 

maradt, csak hogy mutassa, milyen rendes kislány is ő. Nem 

fordult teljesen hátra, hogy állát az üléstámlán pihentetve 



 

 

nyomja a műsort, persze csak a szemével és a nyelvével. Isidro 

őszintén remélte, hogy a csaj tudja, hogy mit csinál. Olyan 

udvarias társalgás folyt, hogy a sofőr alig hitt a fülének. 

Élvezi a nyaralást? Nagyon is. Hogy tetszik Puerto Rico? 

Igazán gyönyörű. Remek az éghajlat, nem találja? Tökéletes. 

Jézus Mária! Isidro legszívesebben belekiabálta volna a 

visszapillantóba, hogy helló, húsz képet csináltál erről a tyúkról. 

Most akkor buksz rá vagy nem? De inkább csöndben maradt. 

Legalább már annyit elért, hogy a turista bent ült a taxijában. A 

lány most arról csevegett, hogy nemsokára az Államokba utazik. 

Atlantic Citybe. – Megnyílt egy pozíció annál a cégnél, ahova 

hívtak. 

És lefogadom, hogy te meg ismered az összes pozíciót, 

gondolta magában Isidro, amikor meglepetésére a turista így 

szólt: 

– Igazán? Magam is odavalósi vagyok. Camdenben, New 

Jersey államban születtem. Anyám most Margate-ben él, ami 

gyakorlatilag egy utcányira van Atlantic Citytől. Járt már arra? 

Iris azt válaszolta, hogy nem, Miamiban viszont volt már 

egyszer, de nem nagyon tetszett neki. 

– Ha a híres, palánkborítású sétáló utcán, a Boardwalkon 

elindul Atlantic Cityből – mondta a turista először Ventnort éri 

el, aztán Margate-et. De mintha egyben lenne az egész. Érti? 

Egyetlen nagy város. Egy ideig Miamiban éltem, de én sem 

bírtam igazán. 

– Úgy volt, hogy Miamiba költözöm, de aztán 

meggondoltam magam – mesélte Iris. – Atlantic City jobb. 

– Sokkal több mindent lehet arrafelé csinálni. 



 

 

Mondd csak el neki, hogy te mit csinálnál vele, morogta 

Isidro a tükörbe. 

– Hosztesz-munkát ajánlottak egy cégnél – mondta Iris. – 

Rengeteg rendezvényt szerveznek. 

– Hoszteszek… – merengett a turista. – Jó pár van belőlük 

Atlantic Cityben, az már igaz. 

– Az állást maga a nagyfőnök, Tommy Donovan ajánlotta föl. 

Van egy nagy szállodája Isle Verdében, oda szoktam járni. 

Minden áron azt akarja, hogy dolgozzam neki. Ezt személyesen 

ő maga mondta nekem. 

Gyerünk, gondolta Isidro. Valamelyikőtök húzzon már bele! 

Tehetetlen volt. 

Amikor a parthoz értek, letértek a gyorsforgalmi útról egy 

mecsetszerű épületegyüttes felé, mely egy szállodai 

épületrészből és egy kaszinóból állt. A modern mór stílusban 

tervezett, háromszintes, patkóívekkel díszített kaszinó tetejét egy 

hatalmas, fordított szív alakú kupola koronázta, melynek csúcsa 

a mennyek felé tört. Különböző méretű spanyol feliratok 

hirdették, hogy ez itt SPADE ISLA VERDE SZÁLLÓJA. Innen a 

fordított szív, a tulajdonos nevéből. Spade, azaz a pikk angol 

megfelelője. 

– Tyű, ez aztán az üdülő, ’e? – mondta a turista. A 

komplexum keleti felén elhelyezkedő kaszinó fölé, tizenöt 

emelet magasságban tornyosult a szállodai rész szürke betonból 

és fekete üvegezésből összegyúrt monstruma. 

– Semmi ez ahhoz a szállodához képest, ahol hosztesz leszek 

Atlantic Cityben – felelte Iris, hogy érzékeltesse a turistával, nem 



 

 

egy ligában játszanak. Kiszállt a taxiból, és még annyit se 

mondott, köszike. 

– Tudom a címét – mondta Isidro. – Calle del Parque 

ötvenkettő. Mindjárt a maga szállodája mellett. 

A turista végignézte, ahogy a lány bemegy a kaszinóba, s 

csak ezután ült át az első ülésre. Kinyitotta az egyik borítékot, 

vetett egy pillantást a papírképekre, aztán megszólalt: – 

Kocsikázzunk egy kicsit. 

Isidro visszakapta álmai turistáját, és jókedvében még az sem 

okozott neki nehézséget, hogy beismerje: – Azért hoztam el a 

képeket, hogy én adhassam át magának, hátha megtudom 

győzni, és újra magának dolgozhatok. - A turista elégedettnek 

tűnt, egyre csak bámult kifelé, és az elsuhanó tájat nézte, amint 

Carolina felé haladtak. – Olyan sok szép látnivaló van a szigeten 

– mondta Isidro. 

– A régi időkben itt mindenfelé csak cukornád volt. Most 

meg nézze. Arra azok használtautó-kereskedések. A másik 

irányban meg a lakóépületek. 

A turista kinézett az ablakon, aztán lassan elfordította 

tekintetét, Isidro látta a sötét napszemüveget, a komoly 

tekintetet. Érdeklődő volt, de ma láthatóan semmi sem nyűgözte 

le. Kivételesen nem kérdezte, hogy: „Ez mi? És ez?” Ehelyett azt 

mondta: 

– Miből gondolta, hogy találkozni akarok azzal a lánnyal? 

– Hát, igazán helyes csaj. Nagyon csinos. Talán még 

iskolázott is… Meglátogathatnánk esetleg Loízát, a 

szülővárosomat. Ha akar venni egyet a híres vejigante 



 

 

maszkokból ajándékba az anyjának. – A turista nem felelt. – 

Vagy elmehetnénk El Yunque-be. Hallott már róla? Egy esőerdő 

a hegy tetején, gyönyörű… 

– Jó, menjünk fel oda – mondta a turista, és Isidro 

megnyugodhatott. A turistája a nap hátralevő részében már 

biztos az övé, megmutathatja neki a kilátást. Egy kis izgalmat is 

csempészhet a hegyre felfelé vezető útba, bemutathatja, mit tud 

egy profi sofőr. 

Ráfeküdt a dudára, túlharsogta a turistabuszok dízel 

motorjainak zörgését, ahogy vakon haladtak a hegyi 

hajtűkanyarokon, az összeboruló ezredéves tabonuco fák sötét 

alagútjain. Mindenki El Yunque-be megy, hogy megbámulhassa 

a sziget leghíresebb látványosságát. Megcsodálják, milyenek 

voltak az erdőségek, mielőtt emberek népesítették be a Földet. 

Azt a vidéket, ahol békák élnek a lombok között, és virágok 

nőnek a fák ágain. A turista elő sem vette a fényképezőgépét. 

– Nem akar fotózni? 

– Majd veszek pár képeslapot. 

Nincs valami jó kedve. Az Esőerdő Étteremnél sem akart 

megállni, ma nem éhes. A Turista Központ előtt azt mondta: – 

Kerüljük ki ezeket az istenverte buszokat. – Isidro később 

kiszállt, hogy félrehúzzon egy útakadályt, amit a földcsuszamlás 

miatt helyeztek oda. Néhol síkos volt az út, de ez nem tartotta fel 

őket. Sehol egy munkás, aki letakarította volna a sarat az útról. 

De legalább nem futottak mindenütt emberekbe. Dzsungel a 

felhők között. A turista megszólalt: – Szálljunk ki, innen 

gyalogolunk. – Rendben. Isidro keresett egy félreeső ösvényt, 

ahol letehette a taxit, nehogy valami parkolóőr rátaláljon neki. – 



 

 

A parkolóőrök szeretik túlhangsúlyozni a saját fontosságukat – 

mondta. – Szeretnek kiabálni az autósokkal. 

A turista egy csapáson haladt előre, az „El YUNQUE 

ÖSVÉNY” táblákat követte. Aztán ezt is maguk mögött hagyták, 

míg végül mellékutakon haladva elértek egy tisztásra, ahol az út 

véget ért. Pár száz méterre alattuk hatalmas gomolyfelhők 

úsztak, mintha csak ködpára lebegett volna a fák koronái fölött. 

Lélegzetelállító. Isidrónak az az érzése támadt, ha most fejest 

ugrana a mélybe, puhára érkezne az alatta elterülő hatalmas, 

zöld szivacson. Most vette észre, hogy az előtte gyalogló turista 

ide is magával hozta a kameráját, kiveszi a tokjából, és a nyakába 

akasztja. A turista, miután megcsodálta a kilátást, Isidro felé 

fordult, ellépett a szakadék szélétől, és maga elé emelte a 

fényképezőgépet. 

– Mosolyogjon. 

Isidro kihúzta magát, mögötte semmi más, csak a felhők, 

mosolyt erőltetett az arcára. Emlékezete szerint ez volt az első 

kép, amit a turista készít róla. 

– Csináljak én is magáról egyet? 

– Nem, maradjon csak ott. – A turista még egyszer exponált, 

majd megszólalt: – Mondja, mit akar maga tőlem? 

– Tessék? – kérdezte Isidro. 

Valami nem stimmelt. A turista arckifejezése megváltozott. 

Már nem volt annyira komoly, de kedves sem. Nem látszott 

boldognak, sem dühösnek: nem látszott egyáltalán semminek 

sem. A turista levette a napszemüveget, és az ingzsebébe 

csúsztatta. Azt mondta: – Sok kérdést tesznek fel magának 

rólam? 



 

 

Az egész olyan volt, mintha a turistáról lehullott volna az 

álarc, és Isidro először pillantotta volna meg igazi valójában. 

Látta tekintetében a kis tűhegyeket, amik azt mondták neki, 

hogy valamit nagyon elrontott, valamit nagyon félrenézett. Egy 

pillanatra eszébe jutott a felesége, ahogy beszél hozzá a mosógép 

meg a tévé zajában. Össze volt zavarodva, és ettől dühös lett. 

– Kicsoda? Senki nem kérdezett tőlem semmit. 

– Nem? Nem fizettek magának? 

– Uram, fogalmam sincs, hogy miről beszél. - Az egyetlen 

dolog, ami ebben a pillanatban biztosnak tűnt, az az volt, hogy 

ez az ember többé már nem főnyeremény. 

– Mondja meg az igazat. Ismerje be, hogy a lány kereste meg 

magát. 

– Igen, találkozni akart magával. 

– Folytassa. 

– Azt feleltem, rendben. Azt hittem, tetszik magának. Hogy 

nagyon tetszik. 

– Azt hitte, ’e? Mégis miért? 

– Hát nem maga készített róla annyi képet? – A turista 

rábámult, aztán elmosolyodott, és lassan bólogatni kezdett. 

Megszólalt: 

– A francba is. Belenéztél a képekbe, mikor ma reggel 

elmentél értük, igaz? Így van? 

Isidro bólintott. Miért ne? A turista most sem látszott 

dühösnek. 

– De vigyáztam, hogy ne legyen bajuk. Csak megnéztem 

mindet. 



 

 

– Jézusom – mondta a turista. – Azt hitted, hogy tetszik 

nekem Iris, és megpróbáltál összehozni vele. Az egész a te 

ötleted volt. 

– Csak magán áll. Nekem teljesen mindegy. 

A turista még mindig mosolygott. Halványan. 

– Szerencsétlen barom, én nem a nőt fényképeztem. 

Isidro látta, ahogy a turista keze a kamera tokjába csúszik, és 

előhúz egy automata pisztolyt. A fegyver nagy és súlyos volt. 

Nem értette. Egy turista a tartalék filmtekercseket, vagy 

napolajat tartana a kameratokban, nem pisztolyt. Mondjuk, hogy 

kicsit nincs ki neki mind a négy kereke, hogy nem teljesen 

százas… de hát nincs azzal semmi baj, ha valaki kissé lökött, 

lehet hülyéskedni viccből, vagy álarcban marháskodni… 

Megvan annak is a helye és az ideje, hogy az ember ráijeszt 

valakire egy kicsit. Dehogy így ráijesszenek, annak nem volt 

semmi értelme… 

Odakiáltott a turistának: – De hát a lány volt a képeken! 

Mire a turista: – Meg az a férfi ott mellette. 

Isidro ledermedt, még mindig nem értette, aztán meglátta, 

hogy mi következik, és újra felkiáltott: – Momento! 

A turista fejbe lőtte, majdnem a szeme között. Pillanatig 

hallgatta a visszhangot, aztán a most már földön fekvő testbe lőtt 

egy újabb golyót, mielőtt a szakadék sáros szélén át a felhők 

pamacsai közé rúgta volna. 

Teddy jeges „Esőerdő” julep koktélt rendelt az étteremben, Nem 

volt rossz. Vásárolt egy kézzel festett fapapagájt az anyjának, az 

ablakon kinézve észrevett egy Grey Line buszt néhány 



 

 

turistával, és hatra már vissza is érkezett San Juanba. Épp 

idejében az Ashford Avenue-n szokásos esti csúcsforgalomhoz. 

Ezek a Puerto Rico-iak aztán igazán szerették üvöltetni a 

rádióikat. A mai napja felért egy hideg zuhannyal. 

Felébresztette, és arra figyelmeztette, hogy jobb lesz, ha nem 

vacakol itt tovább, mint valami tökkelütött idióta. Mielőbb túl 

kell lennie a dolgon, aztán el innen. 
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A Cidreno étterem kreol konyhája rendkívül népszerű volt a 

Puerto Rico-i rendőrség bűnügyi nyomozói körében. Már csak 

azért is, mert közel volt a Hato Rey-i Roosvelt Avenue-n álló 

főkapitánysághoz. 

Szokásukhoz híven ma is itt ebédeltek, és épp azt a szakállas 

fickót méregették, akivel Lorendo Paz beszélgetett. Valószínűleg 

spicli lehet. Elég csak ránézni. Ez a frizura, a kék farmering, amit 

Bayamónban adtak rá. Nyilván lebukott egy drog razziában, 

kiugrott – vagy kisegítették – az ablakon, azért kell neki bot. Egy 

hónap elég is volt a kaptárban, hogy megpuhuljon, és vádalkut 

kössön. Csak az nem stimmelt, hogy a mindig elegáns Lorendo 

Paz, aki ma is krémszínű öltönyt viselt, úgy mosolygott a 

fickóra, amikor pengére nyírt bajuszkájától elemelte a 

vászonszalvétát, mintha a legeslegjobb barátok lennének. Így 

aztán a Cidrenóban ebédelő rendőrök inkább arra a 

következtetésre jutottak, hogy a fickó nyilván a kábítószer-

ellenes osztálytól jöhetett, és ezért kellett ilyen szánalmas 

ruhadarabokat viselnie, mint a drogosok tipikus szakadt inge, 

farmergatyó, gumiszandál… De akár spicli, akár ügynök, mit 

beszélget itt fényes nappal egy bűnügyi nyomozóval? Végül az 

egyik detektív az elszántabbak közül felállt csirkéből és 

főzőbanánból álló ebédje mellől, és odalépett az asztalhoz, 

amelynél Lorendo és a szakállas fickó ültek. – Lorendo, 



 

 

szeretnék később beszélni veled – szólította meg a kollégáját. – 

Természetesen – felelte Lorendo. – Á, ismerkedjetek meg Vincent 

Morával. A Miami Beach-i rendmőrség nyomozója. Régi 

ismerős, még az FBI akadémiáról. Igen, Vincent jó ideje, már 

vagy két hónapja itt van, a betegszabadságát tölti. Egy rabló 

meglőtte a csípőjén. 

Ó. 

Ezek után a nyomozók tovább méregették a szakállas fickót, 

és azon tűnődtek, elég tökös-e. Egy rabló meglőtte, ugye. És 

mégis mi lett a támadóval? Ha az a történet folytatása, hogy a 

rabló elmenekült, akkor talán nem is rabló volt az, hanem 

valakinek a férje, A nyomozók a rizses fekete bab, a banánnal 

körített sült disznóhús fölé hajolva a lehetőségeket ízlelgették. 

Miként is zajlott le az a lövöldözés? A befutó jelenet az volt, 

ahogy Vincent meztelenül kizuhan egy ablakon és – placcs. 

Vincent Mora. Ha a férfi maga nem is tűnt Puerto Rico-inak, 

a neve még lehetett az. Az Államokban osztogatott zsíros 

fizetésből a fickónak igazán telhetne valami divatosabb cuccra. 

És egyáltalán, miről beszélnek ezek ketten Lorendóval olyan 

elmélyülten? 

* * * 

Vincent Iris Ruizról mesélt. 

Lorendo elcsigázott arckifejezéssel hallgatta – nem kellett 

különösebben erőlködnie, már ami az elcsigázott arckifejezést 

illeti majd azt mondta, hogy Vincent csak azért csinál Iris 

Ruizból ekkora ügyet, mert valami igazán fontosba akar 



 

 

temetkezni, valamibe, ami egy emberéletről szól. És véletlenül 

sem azért, mert Iris esete olyan különleges, vagy egyedülálló 

lenne. Ezer meg ezer iris ruiz szaladgál San Juanban. 

Vincent a homlokát ráncolta. 

Erre Lorendo fényezni kezdte Irist. Jó-jó, mondjuk, nincs 

még egy ilyen lány. Rendben? A nő fantasztikus. Ha csak 

meglátod, eláll a lélegzeted. Van stílusa, osztályon felüli, van 

egyénisége, sőt a világért el nem mulasztaná a hetente esedékes 

orvosi ellenőrzést. 

Vincent csak a fejét rázta. 

– Tudod, hányszor láttam már ezt, amin most keresztül 

mész? A zsaru, akiben érzések ébrednek egy kurva iránt. Meg 

akarja menteni, meg akarja változtatni, hogy a lány újra 

visszakaphassa egykori önmagát. A régi énjét, mielőtt rájött, 

hogy az a kis bolyhos dolog, amin ül, pénzt is hozhat neki. 

– Ez nem volt valami szép tőled. 

– Nem mondod?! Akkor mégis mi olyan vonzó benne? Az 

esze? Az intelligenciája? 

– Fogalmam sincs, mi történik velem – mondta Vincent. – 

Amióta meglőttek, állandóan kanos vagyok. Azzal kezdődött, 

hogy bent fekszem a kórházban, és a nővérkéket stírölöm. Csak 

tudnám, mitől olyan dögösek. Mostanra odáig jutottam, hogy 

csak ránézek egy nőre, gondolatban már vetkőztetem is le. Jó, 

nem mindegyiket, de többet, mint gondolnád. 

– Mert ki nem? – kérdezte Lorendo. – Ehhez még csak az sem 

kell, hogy beléd lőjenek. 

– Mintha az egészet elölről kezdeném. Hogy megbámulom a 

nőket. 



 

 

– Biztos a korod miatt. Hány éves is vagy? Negyven? 

Vincent azt felelte, hogy igen, aztán azt, hogy: – 

Negyvenegy. 

– Tuti, hogy a korral jár. Persze az is rátesz, hogy meglőttek. 

Felfogtad, hogy nem élsz örökké, és nem szeretnél lemaradni 

semmiről. 

– Talán… Téged lőttek már meg? 

– Nem. Eddig szerencsém volt. 

– Pedig könnyen megtörténhet – mondta Vincent. 

– Amikor a legkevésbé számítasz rá. Még csak szolgálatban 

se voltam, csak haza akartam menni… Tudod, az a helyzet, hogy 

tizenöt év után vissza is vonulhatnék. Ideköltözhetek, kapom a 

fizetésem háromnegyedét életem végéig. Zabálhatnám belőle a 

sült tőkehalat meg a panírozott rákot dosztig. Vehetnék egy szép 

kérót az óceán partján. Letelepedhetnék itt. Miért is ne? Még azt 

is el tudnám viselni, hogy újra megnősülök. Végül is ez a dolgok 

rendje, az emberek egyszer csak megházasodnak. De Irist nem 

venném el. Ez eszembe sem jutott. 

– Az jó. Akkor még nem vagy teljesen reménytelen eset. 

– Tudod, mit szokott reggelizni? Pirítóst kólával. 

– Vissza kéne menned dolgozni – vélte Lorendo. – Azt 

hiszed, hogy a lány bajban van. Hát én azt mondom, hogy te 

vagy bajban. Kedves vagy egy ilyen nőhöz, mindent megadsz 

neki, amire csak vágyik, és lám, csak lám, máris minden a 

legnagyobb rendben van. De mi történik akkor, ha nem engedsz 

neki? 

– Hisztizni kezd, összetör pár dolgot… 



 

 

– Vincent – mondta Lorendo döbbenten –, ez a kiscsaj a 

bichódnál fogva vezet téged. Tisztában vagy ezzel? 

– Mindig arról beszél, hogy lelép az Államokba. 

– Hát persze. Az az álma, hogy elvegye egy kőgazdag pasas. 

Mindegyik ezt akarja. Barátom, ha egyszer ilyesmibe vágod a 

fejszéd, csakis magadnak köszönheted a bajt. Csak gratulálni 

tudok. 

– Tényleg elutazik. Ez a szállodatulajdonos, valami Donovan 

nevű fickó hosztesz állást ajánlott neki Atlantic Cityben. 

– Aha, Mr. Tommy Donovan… – mondta Lorendo. – Most 

már értem. 

– Nem itt, hanem Atlantic Cityben. 

– Hallottam, amit mondtál. Tavaly építették azt a helyet, 

került vagy százmillió dollárba. 

– Beszélni akarok azzal az emberrel. 

– Keresd a szállodában. Szállj fel a T-1-es buszra. 

– Soha nincs az irodájában – mondta Vincent. – Vagy épp 

van nála valaki. A száma pedig nem szerepel a nyilvántartásban. 

– Szóval ezért hívtál meg ebédelni. Azt akarod, hogy 

szerezzem meg neked a privát telefonszámát. 

– Meg a címét. A szemébe akarok nézni. 

– Ezt egyszerűen nem hiszem el – hüledezett Lorendo. – Meg 

akarod látogatni ezt a főszert, az egyik legnagyobb magáncég 

vezetőjét, aki ingatlanfejlesztésben, szállodákban és kaszinókban 

utazik, és csak azért, hogy kikérdezd erről a nőről? 

– Eltaláltad – válaszolta Vincent. Félretolta maga elől a 

rákpáncélokkal teli tálat, és előrehajolt az asztalon. 



 

 

– Most mondd meg nekem őszintén, szerinted miért akarna 

egy ilyen kaliberű fickó egy olyan lányt, mint Iris egész Atlantic 

Cityig utaztatni? Hogy ott hoszteszkedjen, bármit is jelentsen ez 

a szó. 

– Csakis azért – mondta Lorendo mert megtehet bármit, amit 

csak akar. Te meg pont ezen akadsz fenn, igazam van? Öregem, 

ez világos, mint a nap. Rühelled ennek a Tommy Donovan nevű 

fickónak még a gondolatát is. Nem az számít, hogy nem akarod 

Irist, ott a lényeg, hogy azt nem bírnád elviselni, hogy a fickóé 

legyen. Vincent, az a nő egy kurva. És egy kurva, ha csak teheti, 

ott van a dolgok sűrűjében. 

– Kiszállt. 

– És ezt te el is hiszed. 

– Csak szerezd meg nekem a pasas címét – kérte Vincent. – 

Megtennéd? 

Vincent fizetett. Lorendo, miközben az utcán várakozott, 

azzal a nyomozóval beszélgetett, aki az imént az asztalukhoz 

jött. A rendőr biccentett a kilépő Vincent felé, megnézte a 

sétabotot, a gumiszandált. – Vincent, a kollega azt kérdi – 

mondta Lorendo –, hogy mi történt azzal, aki beléd lőtt. 

– Meghalt útban a kórház felé – felelte Vincent, és 

kifejezéstelen arccal meredt Lorendo kollégájára. – Azt hiszem, 

elhagyta az életkedve. 

* * * 

Calla del Parque, 52-es szám, felső szint. 



 

 

Teddy bekopogtatott az ajtón, aztán megint kopogott 

egyszer, kétszer, míg csak az ajtó résnyire nem nyílt, és a lánc 

fölött elő nem bukkant egy nagyon álmos lány csinos kis 

arcocskája. A szemek az alvástól bedagadva már amennyire a 

sűrű haj ezt látni engedte. 

– Szia. Emlékszel rám? 

– Még alszom – mondta Iris. 

– Tegnap találkoztunk a taxiban. Hogy ment az állásinterjú? 

Emlékszel? Mondtad, hogy Atlantic Citybe mész. Arra 

gondoltam, nahát, pont ki tudnál segíteni. 

– Nézd, gyere vissza inkább később. 

Teddy felmutatott egy ropogós százdollárost, félbehajtotta, 

és két ujja között tartva az orra előtt feszülő láncra fektette. – El 

kéne küldenem oda valamit, mármint, ha tényleg utazol. 

Úgy tűnt, ettől magához tért kicsit, a százasra meredt. – Hát, 

nem is tudom. Talán holnap, vagy holnapután. 

– Az tökéletesen megfelel nekem. Az a helyzet, hogy 

mindjárt itt van az anyám születésnapja, és igazán különleges 

meglepetést vettem neki. – Teddy megpaskolta az oldalán lógó 

fényképezőgép tokját. – De ha postán adom fel, nem ér oda 

időben. Az jutott az eszembe, végül is Atlantic City csak pár 

mérföldre van Margate-től. Szoktál monopolizni? Anya a Marvin 

Gardensben lakik. 

– Tessék? – ráncolta a lány a szemöldökét. 

– Csak beugrasz egy taxiba, és már ott is vagy. 

– És ezért ennyit fizetsz? 

– Nekem bőven megéri. Anyám most lesz hetven. 



 

 

Meglepte, hogy egy ricói lány ennyire óvatos. Általában 

ahhoz, hogy bejusson egy lakásba, elég volt elővenni az ősrégi 

kérdezőbiztos-trükköt. „Jó napot, a Nemzetközi Statisztikai 

Hivataltól jöttem.” – Ekkor megvillantja a hamis igazolványt. – 

„Közvélemény- kutatást végzünk az olyan fiatalasszonyok 

körében, mint Ön is, hogy megállapítsuk, mi a jelenlegi trend 

a…” faszom tudja, minek az árával kapcsolatban. Szinte bármit 

be lehetett adni nekik. 

A tenyerébe rejtette a százast, a lány meg becsukta az ajtót, 

hogy kiakassza a biztonsági láncot. És Teddy már bent is volt. 

Homály és csönd fogadta, épp ahogy szerette. Csak az utcáról 

szűrődött be némi zaj. Légfrissítő, vagy parfüm illatát érezte. A 

lány összehúzta maga előtt selymes, zöld köntösét, aztán 

ellazult, ásított egyet, hagyta, hogy köntöse szétnyíljon, majd 

megint összefogta, de azért nem túl sietősen. Falatnyi kis 

bugyikát viselt, melltartó nem volt rajta. A férfi kérdezés nélkül 

leült egy ragadós, műanyag székre. A francba is, végre bent van. 

Ahogy a kameratokhoz nyúlt, majdnem elkezdte nyomni a süket 

szöveget a Nemzetközi Statisztikai baromságról. 

(„Megkérdezhetném, hogy mi a kedves férjének a 

foglalkozása…? Most is munkában van, igaz?”) Kivette a 

papírba csomagolt fapapagájt, és azt mondta: – Sajnos még egy 

kartondobozom sincs, amiben feladhatnám. – Kicsit még húzta 

az időt, biztos akart lenni benne, hogy egyedül vannak. Egyszer 

egy marha nagy szőrös barom jött ki a fürdőszobából egy szál 

trikóban… 

A lány megint ásított, haja az arcában. A látogató nagyon is 

vonzónak látta így félálomban. Iris kinyújtózott, ívbe feszült a 



 

 

gerince. A köntös szétnyílt és látni engedte a barna 

mellbimbókat, nagy udvarral Teddy ezt is nagyon szexisnek 

találta. 

– Hogy van a fiúd? 

– Az én fiúm? És az mégis ki? 

– Az a fickó, akivel mindennap a strandon vagy. 

– Csak barát volt, de már az se. Mikor akarod odaadni a 

pénzt? 

– Úgy látszik, tévedtem. Egyszer találkoztam vele. A neve 

talán Vincent Mora? 

– Ja, Vincent. 

– Itt él, veled? 

– Ember, neked elment az eszed? 

– Úgy tűnt, közel álltok egymáshoz. 

– Mi történt azzal a pénzzel, ami a kezedben volt? 

– Még megvan – mutatta Teddy a százast. – Íme. 

– Jó. Mit kell elvinnem anyádhoz? 

– Ezt. – Teddy megemelte a csomagot. – Ez egy papagáj. 

Anyám odavan a papagájokért. Van egy igazi élő papagája is, aki 

mindig egy rúdon üldögél a kalickája előtt. Tudod, mit mond? 

Iris a fejét rázta. 

Teddy összepréselt hangszálakkal imitálta a papagáj hangját. 

– Azt mondja: „Helló, May! Helló May! Kérsz inni?” Valahogy 

így hangzik. A papagájt Buddynak hívják. Van neki papagáj 

tányérja, papagáj csészéje, és sok porcelán papagáj veszi körül, 

amik a kandalló párkányon ülnek. Mi van még…? Anyának van 

egy szaténból készült papagáj párnája is. Él-hal a papagájokért… 

Hát, én meg azt hittem, hogy te és Vincent együtt éltek. 



 

 

– Azé’ ne izélj má’. 

Teddy elvigyorodott. – Ez jó… Hadd kérdezzem meg, 

Vincent akkor… valahol a Hilton közelében lakik, a párhuzamos 

utcában? A Carmen Apartments-ben? Legalábbis ezt mondták az 

irodájában, amikor ma odatelefonáltam. 

– Igen, az az a hely, a Carmen Apartments. 

– Az az épület, aminek az alján egy italbolt is van? Nem 

láttam semmi kiírást, úgyhogy nem voltam biztos benne. 

– Igen, a földszinten. – Iris egyre csak a százassal szemezett. 

– Egy ugrásra a parttól – mondta Teddy. Körbenézett a 

szobában. – Egyedül laksz itt, ’e? 

– Csak amíg át nem költözöm az Államokba. Már alig várom. 

– Pasasokat szoktál felhozni ide? 

A lány most aztán nagyon rosszallóan nézett, és elég 

dühösen is. Biztos bal lábbal kelt fel, ahogy Teddy anyja szokta 

mondani. 

– Ezt meg milyen alapon kérdezed tőlem? Akarod, hogy 

elvigyem azt a csomagot? Rendben, akkor add ide a pénzt. 

Teddy hüvelykujja és szemben lévő két ujja között kétrét 

hajtotta a bankjegyet, aztán még egyszer, míg egy merev 

téglalapot nem kapott. – Kapd el – mondta, és odadobta a 

lánynak. 

Iris elengedte köntöse szárát, és amilyen nyűgös volt eddig, 

olyan gyorsan kapta el a pénzt. Valószínűleg nem ez volt az első 

eset, hogy nem a szokványos módon jutott készpénzhez. Teddy 

nézte, ahogy a lány a bugyi pántja mögé csúsztatja a százast. – 

Rögtön jövök – mondta Iris, és kiment a szobából. 



 

 

Teddy várt néhány pillanatig, aztán egy kis előszobán 

keresztül követte őt a pár lépésre balra lévő hálószobába. Az 

ajtóból végignézte, amint a neki háttal álló lány kiveszi a pénzt a 

bugyijából, és az öltözőszekrényke felső fiókjába teszi. A padlón 

ruhák elszórva mindenfelé, az ágyon rendetlenség, a huzatok 

összegabalyodva. De kétségkívül ágy volt, a lány pedig 

kétségkívül ott állt az ágy mellett. 

Szinte már túl könnyű. 

Iris megfordult, tekintetét Teddyre emelte, láthatóan nem 

lepte meg, hogy itt találja. – Ha nem haragszol, most lefeküdnék. 

Kapja elő a lompost most? 

Á, túl egyszerű lenne. 

A legélvezetesebb rész mindig az volt, amikor megjelent a 

tekintetükben a jeges rémület, mikor rájöttek, hogy nem 

közvélemény-kutatásról van szó, és még csak véletlenül sem 

arról, hogy a háziasszonyok mit szeretnek, és mit nem… 

De ez most más. Hogy jobban belegondolt, bizonyos 

értelemben ez most tényleg kutatás. Fel akarta kutatni azt a 

fickót. És már tudta is, hol lakik. Ha egy kicsit észnél marad, és 

nem hagyja, hogy teljesen lemenjen a roló, akkor még el is 

játszadozhat ezzel a kiscsajjal. Kicsit megkóstolgatja a rendőr 

nőjét. Kipróbálja, hogy milyen vele. 

– Mi lenne, ha én is odafeküdnék veled? 

– Hagyjál, tök fáradt vagyok. 

Teddy felemelte kilógó sportingét, hogy megmutassa az 

alatta lógó, kék nejlon övsálra emlékeztető kis táskáját. – Tudod, 

hogy ez mi? 



 

 

A lány arckifejezése egyszeriben megváltozott, kissé 

szétnyíltak az ajkai, mintha gondolkodóba esne, találgatni 

készülne. – Életmentő öv, amit úszáshoz vettél fel? 

Teddy elvigyorodott. – Hát ez nagyon bájos, Iris. Szóval 

tudod, vagy nem? 

– A nevem nem Ajrisznak ejtik, nem az van benne, hogy „Áj!” 

Irisznek ejtsd. 

– Mert így az van benne, hogy „ír”? – kérdezte Teddy. Azt 

hitte, hogy a lány elneveti magát, de nem. A pénzhurkát nézte. 

– Mit tartasz benne? 

– Nézzük meg – javasolta Teddy, és állát mellkasára szorítva 

kicipzározta az övtáskát. – Hát van itt egy fésű. Van egy kis 

tollkés, amivel a körmeim tisztítom. Egy csomag mentolos 

cukorka. És nézd csak, néhány koton. Biztos a mama pakolta ide. 

– Felpillantott és a lányra kacsintott, miközben ezt mondta. De 

Iris nem nevetett, még csak el sem mosolyodott. Teddy folytatta 

a leltárt, aztán meglepett hangon megszólalt: – Hát ez? Csak nem 

egy köteg pénz? 

– Remélem, nem hiszed azt, hogy ha pénzt adsz nekem, 

akkor lefekszem veled? 

– Azé’ ne izélj má’ – felelte Teddy vigyorogva. Francba. – 

Lefekszem veled, tündérkém, aztán pedig itt hagyok egy kis 

meglepetést ajándékba. Érted, ugye? 

– Mert odavagy értem – mondta Iris. 

– Nem csak azért. Hanem, mert hét éve ez lesz az első 

alkalom. 

Iris a szemöldökét ráncolta. – Hogy csinálod valakivel? 

– Hogy nővel – felelte Teddy. – Kivontak a forgalomból. 



 

 

Miután megebédelt Lorendo Pazzal, Vincent délután 

lezuhanyzott, és közben azon tűnődött, amit az étterem előtt 

mondott. „Meghalt.” A fickó, aki rálőtt. „Elhagyta az életkedve.” 

Rét rendőr egymás közt, csuklóból, semmi az egész. Talán 

rendben is volt ez így, talán egy zsarunak szüksége is volt erre. 

Erre a laza visszafogottságra. Bár meg is kérdezhette volna tőlük 

egyenesen, hogy szerintük életben tarthat-e bárkit, ha 

ráijesztenek. Hogy erről mégis mi a véleményük. A gondolataiba 

merülve, oda sem figyelve lépett ki a zuhanyzóból, és 

megcsúszott. Sikerült megkapaszkodnia, de a csípőjét beleütötte 

a csempézett falba. Nagyon. Hogy ez milyen kurvára tud fájni. 

Az ágyra ült, hogy felhúzza a nadrágját. Khakiszínű, frissen 

mosott nadrágot vett fel, hozzá kék farmeringet, amihez sötétkék 

nyakkendőt választott. Az Ashford Avenue-n kilencven dollárért 

vásárolt egy vászon sportkabátot, ami szinte teljesen passzolt a 

nadrág zöldesbarna árnyalatához, csak egy kicsit talán 

világosabb volt. Ez volt a legjobb ruhája. Szépen felöltözött, hogy 

meglátogassa Mr. Donovant. 

Megnézte magát a fürdőszobai tükörben. Közelebb lépett, 

kezébe vette az ollót, és kicsit igazított a szakállán. Próbálta 

megritkítani az ősz sávokat, és közben figyelte saját igyekezetét a 

csöndben: nézd csak, öregszel. Az egész arcszőrzettől meg kellett 

volna szabadulnia, hogy eltüntesse az őszülés nyomait. De 

szerette a szakállát, szóval csak úgy tarthatta meg, ha 

kompromisszumot köt magával. Ilyesfajta megalkuvás lenne az 

is, ha úgy dönt, hogy itt marad. Nem tudta pontosan, mit is akar. 

Ha kilép a rendőrségtől, és letelepszik itt, azt miért is teszi? 

Azért, mert rálőtt az a fickó, vagy azért mert ő rálőtt valakire? 



 

 

Tényleg azért készült Donovanhez, mert aggódik Irisért? Vagy 

azért, hogy visszazökkenjen a régi kerékvágásba, hogy csináljon 

valamit, hogy tegye, amihez ért? Na, erre varrjál gombot. 

A csípője még mindig hasogatott, ahogy sétabotjának 

támaszkodva keresztülbicegett a Carmen Apartments udvarán, 

ami nem is annyira udvar volt, mint inkább az italbolt parkolója. 

San Juanban az emberek a járdán is parkolnak, egyáltalán 

mindenhol, ahol csak tudnak. Miközben a kocsik között 

kacsázott, latolgatta a lehetőségeit. Vagy elgyalogol a Fernandez 

Juncosig – ami némi fájdalommal járna és ott felszáll a T-1-es 

buszra, vagy a Hiltonnál fog egy taxit, ami elviszi Isle Verdéig. 

Nem embernek való élet ez egy olyan városban, ahol még egy 

rendes kocsit sem lehet szerezni. Megtette volna egy szürke 

Plymouth Reliant is, extrák nélkül. 

Egy napszemüveges fickó szalmakalappal a fején a 

kocsitetőn szétterített térképét tanulmányozta. Felnézett, és így 

szólt: – Elnézést? – Mintha maga sem lenne biztos, hogy ezt 

elnézik-e neki, vagy sem. 

Vincent felismerte a strandról. Ez az a turista, aki a fekete 

Chevy taxiban járt ki fényképezni. 

– Azt hiszem, eltévedtem. 

Vincent magában azt mondta, „nem, dehogy tévedtél te el.” 

Zsaru ösztönei azt súgták, hogy a turista várt rá. Ami két dolgot 

jelenthetett: a pasas vagy idáig követte, vagy már eleve tudta, 

hol szállt meg. A turistán nem az látszott, hogy eltévedt volna. 

Hiányzott az arckifejezéséből a kétségbeesés, az izgatottság. A 

turista vigyorgott, és a vigyora azt mondta: „Nézd csak, milyen 



 

 

rendes fickó is vagyok én!” Vincent azt gondolta, egy lófaszt, az 

ürge túlságosan is igyekszik. Az ilyenektől mindig ideges lett. 

– A Condado Beach felől jöttem, ott a forgalom még 

kétirányú volt, de itt már csak egyirányú, és nem tudom, hol 

fordulhatnék vissza. 

A turista ügyes szöveggel állt elő. Még az is lehet, hogy nincs 

vele semmi gond. Vincent azt mondta, hogy mutatja az utat, és 

beszállt a kocsiba. Egyből megbánta. A fickó szörnyen vezetett. 

Vincent érezte, hogy az ürge őt nézi, látta az előttük haladó 

kocsik féklámpáit felvillanni, majd kis híján lefejelte a 

kesztyűtartót, mikor a fickó beletaposott a fékbe. 

– Ezek a Puerto Rico-iak aztán tudják bömböltetni a rádiót – 

mondta a turista. – Észre vette már? Szart se tudnak ezek 

vezetni. – Majd: – Azt hiszem, láttam már magát valahol. A 

strandon biztosan, de úgy értem, valamikor korábban is. 

Vincent várt. 

– Nem Miamiban? 

– Nem tudom – mondta Vincent. – Lehetséges. 

– Maga odavalósi, ’e? 

– Miami Beach. 

A turista várt egy darabig. – Maga zsaru? 

Vincent a fickóra pillantott, hogy megjegyezze magának, 

aztán visszafordította fejét a forgalom felé. – Ha találkoztunk 

már, csak ki vele. 

– Hallottam, hogy meglőtték. 

Vincentnek egyáltalán nem tetszett ez a figura, a kisugárzása. 

Nem szólt semmit, hallgatta a fickó hangját, kimért mondókáját, 

az előre bemagolt szöveget. 



 

 

– Biztos fáj, amikor meglövik az embert, ’e? - A turista még 

mindig viselte a napszemüveget meg a szalmakalapot, kellékek 

csupán, a nap már rég lehanyatlott, a hátuk mögött hagyták 

valahol. – Fogalma sincs, hogy ki vagyok, igaz? – kérdezte a 

turista. 

Vincentnek nagy vonalakban már voltak elképzelései, akár 

fogadást is kötött volna rá, de egyelőre csak annyit mondott: – 

Sajnálom, tényleg nincs. Segítsen. 

– Hét és fél éve történt. 

– Micsoda? 

– Amikor találkoztunk. 

– Forduljon balra a következő lámpánál. Az az út elviszi 

egyenesen az Ashfordig, ha a strandra akar menni. 

– Amikor először találkoztunk, nem tudtam igazán jól 

megnézni magamnak – mondta a turista. – De aztán volt rá időm 

bőven. – Kis szünetet tartott, befordult a sarkon, aztán folytatta: 

– Négy egymást követő nap. 

– Dade Megyei Bíróság – mondta Vincent. 

– Ez a tippje? 

– A következő saroknál tegyen ki, ott jó lesz. Kösz a fuvart. 

A turista nem hagyta abba. – Idegesítem? – kérdezte. 

– Csak az, ahogy vezet. Jézusom! – mondta Vincent. 

A lámpa az Ashfordnál piros volt, a turista az egyirányú út 

bal oldalán állt meg, úgyhogy Vincentnek a forgalomban kellett 

kiszállnia. – Kicsit gondolkozzon el ezen, Vincent – mondta a 

turista. – Amíg újra nem látjuk egymást. – Levette a 

szalmakalapját meg a napszemüvegét, hogy adjon Vincentnek 

még egy esélyt, hogy felismerje. 



 

 

Vincent kirakta a kocsiból a bal lábát, mielőtt egyenesbe 

tornázta volna magát az utcán. A lámpa váltott. A mögöttük lévő 

kocsik vad dudálásba kezdtek. Vincent háttal a dudálóknak 

lehajolt a kocsi ablakához. 

– Tudod, miért nem ismertelek fel? 

– Miért? – kérdezte a turista. 

– Mert az összes sunyi kis sittes patkány pontosan ugyanúgy 

néz ki, mint te – mondta Vincent. Becsapta az ajtót, és a kocsi 

mögött kerülve elbicegett a Walgreen’s gyógyszertár irányába. 

Vincent R-beszélgetést kért a Miami Beach-i rendőrségen Buck 

Torres terhére. Torres azzal vette fel a kagylót, hogy: – Mi a baj? 

Történt valami? – Vincent megkérdezte, hogy vele mi az ábra, 

mire Torres azt válaszolta, hogy mindig ugyanaz, igyekszik egy 

lépéssel a baromarcúak előtt járni. Beszélgettek még egy percig, 

Vincent a forgalmat nézte, a fiatal Puerto Rico-iakat, akik 

egymás után fordultak rá az Ashfordra, hogy autórádióikat 

üvöltetve tegyenek egy széles kört Candado üdülőövezeten 

belül. 

– Tedd meg nekem, hogy odaszólsz a Hertznek – mondta 

Vincent –, és ellenőrizz le nekem egy Puerto Rico-i rendszámot. 

Tudd meg, ki vezet egy fehér Datsunt. Mondom: Húsz-Bertalan-

Kettőnyolcvan. Igen, az is kellene, hogy milyen lakcímet adott 

meg. Meglesz? Most csukd be a szemed, és képzelj magad elé 

egy fehér férfit, harminc iksz, kábé százkilencven magas, 

keskeny orr, anyajegy a jobb arccsont alatt. Elég visszataszító. 

Úgy hét és fél éve csukhattuk be. 

– Nem látok senki ilyet – mondta Torres. 



 

 

– Szerezd meg az autókölcsönzőtől a nevet, és kérdeztesd le 

a gépen. Rendben? Szerintem csak pár hete szabadulhatott, elég 

szarul néz ki. 

– Ha most szabadult – mondta Torres –, honnan szerzett 

hitelkártyát? 

– Nem tudom – válaszolta Vincent. - De bérelt kocsin jár. Ha 

lopta a személyit, úgy még jobb. Eljön Puerto Ricóba, és lesittelik 

öttől tíz évre. Csakhogy nekem az összes hotelt végig kéne 

csekkolnom, hogy rátaláljak. A lábam meg ugye, fáj. 

– Megláttad, és egyből felismerted? Erről van szó? 

– Ő ismert fel engem – mondta Vincent. – Tudja, hol lakom, 

tudja, hogy meglőttek… Az a gyanúm, kizárólag miattam van 

itt. Mert elcsesztem az életét. 

– Persze, persze, Vincent, te vagy a hibás. 

– Utána néznél ennek most rögtön? Vissza tudsz hívni 

egyből? 

– Rajtam kívül mindenki az utcán van. Inkább hívlak később, 

a szállásodon. 

– Mit gondolsz, hol vettem ki szobát? Még telefonom sincs. – 

Néhány fényesre sikált japán kocsi fordult rá az Ashfordra. A 

buszmegálló három háztömbnyire volt tőle. Az utazás Isla 

Verdéig még legalább fél óra. 

– Figyelj, van egy szám, amin rám tudsz csörögni – húzott 

elő egy cetlit a kabátzsebéből. – De hívj fel egy órán belül. Menni 

fog? 

– Hiányzik a meló, mi? – mondta Torres. 
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A cseléd nagyon ideges volt. A nővére helyére állt be tíz nappal 

ezelőtt, és semmiképp sem akart hibát elkövetni, nehogy 

kirúgják. De olyan feszült volt, hogy úgy érezte, mindjárt elsírja 

magát, és akkor végképp semmit sem fog hallani abból, amit a 

telefonba diktálnak neki. 

Bárcsak Mr. Donovan csöndben maradna végre. 

A lánynak telefonon kellett beszélnie, a konyhafalon lévő 

fehér készüléken, egy férfival, aki spanyolul arra kérte, hogy 

jegyezzen fel valami angol szót. A cseléd tavaly érettségizett, de 

nem tudott gondolkozni is, meg betűzni is egyszerre elég 

gyorsan ahhoz, hogy lépést tartson a diktált szöveggel. Ráadásul 

volt, amit ki sem tudott venni, mert Mr. Donovantől nem 

hallotta. 

Mr. Donovan a konyhaasztalnál ült, és chilis babot 

kanalazott. Előtte zöld üvegek sorakoztak az asztalon. Rövid 

tenisznadrágján kívül semmit sem viselt, szinte meztelenül ült le 

a székre. Mielőtt nekilátott volna enni, legurított egy jó pohár 

sört, és könnyben úszó, sírós szemekkel felsóhajtott: – 

Édesjóistenem! – Ugyanazzal a lendülettel utánaküldött még egy 

pohárral: – Drágaságom, azt hiszem, most már csak 

megmaradok valahogy! – mondta. Megkérte a lányt, hogy 

vegyen elő még két üveg sört a hűtőből. A chilis bab még jobban 

megkönnyeztette. - Jézusom! Atyaúristen! - káromkodott, 



 

 

mutatva, milyen jóízűen falatozik, aztán egy vászon szalvétában 

kifújta az orrát. Zavaróan furcsa, párás tekintete egyszerre 

árulkodott túláradó érzelmességről és tompa kábultságról. 

Mintha be lett volna lőve, úgy bámult kifejezéstelenül maga elé. 

De fura volt az egész test. Egy nagy hústömeg, amin a testrészek 

és a színek sehogy sem állnak össze. Ezüstös hajtincsek. Az arc 

vörös és barna árnyalatai. Egy jóképű srác, amíg közel nem 

mész, és azt nem látod, hogy minimum jó ötvenes. Lebarnult 

nyak, lesült karok. De csapott vállakkal, és olyan puhány, sápadt 

és hurkás felsőtesttel, mintha egy tipikus, elhízott, kis mellű 

amerikai háziasszony aktja lenne előtted. A komorna nem is egy 

ilyen nőt látott már. 

Amikor megcsörrent a telefon, és beszélni kezdett a floridai 

férfival, már hallotta is Mr. Donovan hangját: – Nem vagyok 

itthon, az Istenit neki! Nem lehet elérni… Mondd meg, bárki is 

az, hogy elköltöztem, és nem hagytam új címet… Szivi, mondd 

meg nekik, hogy nem érsz rá… Most meg mit firkálsz? – Mr. 

Donovan sehogy sem akarta befogni, miközben ő meg azon volt, 

hogy kihámozza, hogy a telefonból jövő hang pontosan mit is 

akar mondani. Ha jól értette, azt a nevet kellett felírnia, hogy 

mágico, de aztán mikor betűzték, teljesen mást mondtak. Kérlelte 

a hangot, hogy csak „despacio”, állandóan ezt ismételgette, 

miközben Donovan ezzel párhuzamosan olyan utasításokat 

adott neki, hogy: 

– Mondd, meg nekik, téves númerót hívtak. – A sírás határán 

– pedig dehogyis akarta elveszteni a nővérétől megörökölt állást 

– a cseléd a legszívesebben most azonnal kirohant volna ebből a 

házból… 



 

 

Ekkor kinyílt az ajtó, és a garázsból belépő Mrs. Donovan 

érkezett a megmentésére. 

Mrs. Donovan gyönyörű szalmakalapot viselt, derékban 

szorosan összefogott fehér ruhája lazán követte a hölgy kecses 

mozdulatait. Egy valóságos szent, aki finom öltözékében így 

köszönti a férjet: – Milyen remekül nézel ki! 

Mire Mr. Donovan: – Ülj ide mellém, és tölts egy pohárral. 

Koktélpartit rendezünk! 

„Könyörgöm!” – gondolta a komorna, de elég volt a 

szalmakalap széles karimája alá, Mrs. Donovan nyugodt 

tekintetébe néznie, és tudta, hogy nem kell semmit mondania. 

Hogy meg van mentve. 

Halk hangján azt kérdezte az asszony: – Ki az? 

– Nem tudom, azt mondják, írjak le valamit. – A komorna 

végre kiengedhetett, és hagyta, hogy potyogni kezdjenek a 

könnyei. Már nem lehetett belőle baj. 

Mrs. Donovan kivette az egyik fülbevalóját, átvette a kagylót, 

s miközben tenyerével befogta a mikrofont, odasúgta a lánynak: 

– Valaki vár a bejáratnál. 

Alighogy ezt kimondta, megszólalt a kapucsengő, mire a 

lány kerekre tágult szemmel meredt asszonyára. Mrs. Donovan 

kedvesen rámosolyodott: – Már akkor láttam, amikor beálltam a 

kocsival. – A komorna az ajtóhoz indulva hallotta, ahogy Mrs. 

Donovan beleszól a telefonban: – Igen, miben segíthetek? 

Szerette volna hallani, hogy Mrs. Donovan mit beszél a 

telefonban. A nővére azt mondta, hogy fantasztikus dolgokat 

tanulhat ebben a házban is, meg a házaspár másik, északon, 

New Jerseyben lévő házában is. Az év nagy részét ott töltötték. 



 

 

Csak figyeld meg, hogyan bánik Mrs. Donovan a nagy Mr. 

Donovannel, mondta a testvére. Jobb, mint a tévében. Ez már 

mindkettejüknek a második házassága, még nincs három éve, 

hogy megvolt az esküvő. Hogy szerelmes-e az asszony? Próbáld 

csak meg kitalálni. Külön szobában alszanak. Az asszony sokkal 

okosabb az uránál, de a férj erre még nem jött rá. Csak figyeld 

meg, milyen, amikor iszik. Vagyis mindig. Figyeld meg éjszaka. 

Meg van győződve róla, hogy minden nő szerelmes belé. A 

komorna nővére New Yorkba utazott, hogy megházasodjon, de 

előtte még húga lelkére kötötte, hogy soha ne hazudjon Mr. 

Donovannek. Azt mondta: – Soha ne beszélj senkinek arról, amit 

ebben a házban látsz vagy hallasz. A zömét még te sem fogod 

elhinni. 

A komornát Domingának hívták. Ahogy a kilincs felé nyúlt, 

hogy kinyissa a bejárati ajtót, a kapucsengő újra megszólalt. 

– Jó napot kívánok – mondta Vincent. Közölte, hogy Mr. 

Donovant keresi. 

Dominga habozott egy pillanatig: – Megkérdezhetném, kit 

jelenthetek be? 

– Szeretném meglepni Mr. Donovant. 

– Értem, de nekem meg kell kérdeznem a nevét. 

Megmutathatta volna a jelvényt, vagy az igazolványát, de az 

csak bonyolította volna a helyzetet odabent. – Rendben, mondja 

meg, hogy Vincent Mora keresi. 

A komorna felderült. – Mr. Mora, kérem, jöjjön velem. 

Egy váróba vezették, ahol Vincent érzése szerint soha nem 

várakozott senki. Tekintete végigsiklott a márvány asztallapon 



 

 

álló taino indián vázán, a rideg, modern környezetbe helyezett 

ősiség relikviáján. Azon tűnődött, hogy a komorna vajon miért 

volt olyan meglepett, aztán meg azon, hogy az előtte álló edény 

eredetibb volt-e a szokásos tízdolláros taino bóvlinál, és ha igen, 

honnan lehet ezt tudni. Hallotta a járólapokon kopogó 

tűsarkakat közeledni az előcsarnok felől, ami önmagában akkora 

volt, mint együtt az összes szoba, amit kibérelt. A visszhangzó 

kopogás egyre közeledett. Ez nem a komorna lesz… 

Hanem a nő, aki Mercédeszével ráfordult a feljáróra, amikor 

ő ideért. Már nem viselte széles karimájú szalmakalapját… 

Tetszett a frizurája. Semmi mesterséges fény, a vállig érő haj 

finoman elválasztva, nap melírozta sávok a tincsek közt. 

Harmincas évei közepén, kábé százhetven centi magas, karcsú, 

mondjuk úgy ötvenöt kiló – a benne lévő zsaru szépen 

elraktározott mindent. Fogsora, mint egy hollywoodi sztáré, 

álmos, barna tekintet; szinte oda sem figyel, méregeti az előtte 

álló férfit. Lehet, hogy kíváncsi, de az is lehet, hogy nem. 

– Mr. Mora? 

Az ajtón áthaladva, rálépett a távol-keleti szőnyegre, de 

közelebb nem jött. Egyik kezében egy kis fehér cetli, a másikban 

pedig laza ujjai között valami picike kis tárgyat tartott. 

– A nevem Nancy Donovan… Az ön üzenetrögzítője, 

szolgálatára. 

– Hadd magyarázzam meg, rendben? – mondta Vincent. – 

Azt hittem, jóval korábban ideérek. 

Nancy Donovan várt. 

– Sajnos nincs telefonom. 

– Így már minden világos – mondta a nő. 



 

 

– Azt gondoltam, hogy ha már úgyis itt vagyok, fogadhatom 

a hívást, biztos nem lesz ellenükre. Csak annyi hiba csúszott a 

számításba, hogy nem értem ide időben. Candadóban buszra 

kellett szállnom. 

– Nincs se telefonja, se kocsija – mondta a nő, és ekkor 

meglátta a botot. – Bocsásson meg, kérem, foglaljon helyet. – A 

márvány asztalhoz lépett. – Át is adom az üzenetet, mármint ha 

el tudom olvasni a saját kézírásomat. Mi is a barátja neve? 

Torres? 

– Buck Torres. 

Tetszett neki a nő. Halk beszéde, a szemei. Nagyon is tetszett 

neki. Szemben egymással a hideg tapintású márvány asztalnál. 

Konferencián a Kulturális Múzeum egyik termében. Nézte, a nő 

hogyan ejti ki ökölbe szorított kezéből a fülbevalót, ahogy 

félretolja az útból a vázát, óvatosan. Talán kérdezősködhetne, 

még tanulhatna is egy kis régészetet. A nő az asztalra helyezte a 

fecnit, kettejük közé, aztán a férfi felé fordította. Vincent beszívta 

parfümje illatát, tekintete végigfutott az egyenes, szálkás 

kézíráson, míg az első sor nyomtatott nagybetűiből formálódó 

név szinte rákiáltott. 

TEDDY MAGYK 

– Teddy – mondta Vincent. Hátradőlt, és láthatóan 

megkönnyebbült. – Érdekes, a buszon idefelé átsuhant bennem 

ez a név, Teddy Magyk, de nem ismertem fel a fickót. Nem is 

tudom, miért nem. – Ezen egy pillanatig el kellett gondolkodnia, 

felidézte Teddy képét, ahogy ül a Datsunban. Valami 

megváltozott rajta, valahogy felnőttebbnek tűnt. 



 

 

Nancy Donovan felnézett, és Vincent ismét belepillanthatott 

ebbe a szempárba. Magabiztos, mégis hiányzik belőle az 

önfeledtség: mintha zavarban lett volna. Vincent előrehajolt az 

asztal fölé, közben vendéglátója a cetlit bogarászta. 

– Volt egy szó, amit Mr. Torres mondott, de már nem 

emlékszem pontosan. Ranford? 

– Raiford. A Floridai Állami Büntetés-végrehajtási Intézet. 

– Igen, Raiford. Teddy Magyk – tetszik ennek a névnek a 

csengése. Tíztől húsz évig terjedő szabadságvesztésre ítélték, de 

hét és fél évmúltán szabadult. Előre megfontolt szándékkal 

elkövetett szexuális bántalmazásért? 

– Nemi erőszakért – mondta Vincent. – Amikor először tették 

hűvösre, ugyancsak nemi erőszakért, akkor Yardville-ben ült 

néhány évet. Ezt a nevet nehéz elfelejteni. 

– Hallottam már Yardville-ről – mondta Nancy Donovan. – 

New Jerseyben van. – Ismét Vincentre nézett. 

– Felteszem, a rendőrségnek dolgozik. Floridában. 

– Miami Beachen. 

– És Teddy miatt van itt? 

– Azt hiszem, fordítva áll a dolog – mondta Vincent. 

– Tudatni akarja velem, hogy itt van, és szeretné, ha 

aggasztana, hogy mire készül. 

A nő most egyenesen a szemébe nézett, a nyugodt, barna 

szempár várakozón tekintett rá. 

– Jó páran szabadultak már Raifordból; nem egy, nem kettő, 

és mindegyikük meg van győződve róla, hogy nagyon tökös 

csávó. Végül is kibírták odabent. Túlélték a kiképzést, 

megtanultak sunyítani, lapulni, mint a kígyók. Megtanulták, 



 

 

hogy kerülni kell az összetűzéseket. Hogy ha valaki meg akar 

fingatni, ne menj rá egyből, hátha hátba is szúrhatod. Azt 

hiszem, ez tökéletesen illik Teddyre. Ő aztán tényleg az a fickó, 

aki ott csücsül a rács mögött, és esze ágába sincs önmagát 

hibáztatni, amiért idáig jutott. Akármekkora szarba is került, az 

mindig valaki más hibája. Mondjuk azé a csávóé, aki fegyvert 

nyomott a füléhez, és bilincset kattintott a kezére. 

– Maga volt az a rendőr, aki rács mögé juttatta. 

– A South Beach-i Nemo Hotel harmadik emeletének egyik 

szobájában kaptam el. Az ágyból rángattam ki. – Vincent itt 

szünetet tartott. – Majdnem kihajítottam az ablakon. Egy 

hetvenéves nőt erőszakolt meg. Annyira megverte, hogy – ha jól 

emlékszem – az asszony kilenc hétig feküdt a kórházban. – 

Nézte Nancy rászegeződő tekintetét. – Ha az ember meglátja, azt 

gondolja, teljesen ártalmatlan. Az a fajta ürge, aki háromkerekű 

biciklin jégkrémet árul az utcán. De valójában nem ismer 

kíméletet, és kétlem, hogy a börtönben megváltoztatták volna. 

Egy visszaesőt aligha. Eddig kétszer bukott el, és lefogadom, érik 

a harmadik. 

– Miért ilyen biztos benne? – kérdezte a nő. 

– Az élet már csak ilyen – mondta Vincent. 

A márványasztal szemben lévő oldaláról összekapcsolódott a 

tekintetük. Vincent egy pillanatra úgy érezte, hogy a nő kérdezni 

akar valamit, valamit őróla, valami személyeset. De egy 

pillanattal később Nancy már ismét a papírra meredt. 

– A DuPont Plazában szállt meg – emelte fel tekintetét. – Az 

egy elég drága hotel. Épp csak kiszabadult a börtönből… 

Vincent bólintott. 



 

 

– És még valami – mondta, és ismét a papírra nézett. 

– Foglalót tett le a kocsiért. 

– Tehát van pénze – mondta Vincent. – Bár annyi ideje nem 

volt, hogy megkeressen ennyit, legalábbis munkával 

semmiképp. 

A nő most nagyon furán nézett rá. Vincentet meglepte a 

tekintet intenzitása. Mintha akart is volna valamit kérdezni, meg 

nem is. Végül a nő megszólalt: – Lassan hazaérkezünk. 

A férfi nem értette, hogy ez mit akar jelenteni. 

– Eljutottunk a férjemhez, nem igaz? Egy ideje tűnődöm már 

azon, hogy mi lehet a kapcsolat kettejük között Teddyvel. 

Vincent nem tudta megállni mosolygás nélkül. – Nem, 

dehogyis. Ennek semmi köze a férjéhez. 

– Biztos ebben? – kérdezte a nő. 

Ez jó, erre emlékezni fog. „Biztos ebben?” Aztán a szemébe 

nézve azt mondta: – Nem. Egész más ügyben jöttem hozzá. 

– Ezt örömmel hallom – mondta Nancy. 

Ezt sem fogja elfelejteni. Ezt a száraz, odavetett kiszólást. 

Semmi bizalmaskodó összekacsintás. – Itthon van a férje? 

A nő most habozni látszott. – Attól tartok, nincs itt. 

Vincent egy szavát sem hitte. – Csak szeretnék tőle 

megkérdezni valamit. Felvett egy lányt hosztesz munkára. Ez 

pontosan mit takar? 

– Az a hosztesz… az ismerőse? 

– Iris Ruiznak hívják. Húsz éves – mondta Vincent. 

– Egyszer már járt külföldön, eltöltött két hetet Miamiban, és 

azt hiszi, már mindent látott. 



 

 

– De azért alapvetően rendes lány, igaz? – mondta Nancy. – 

Maga pedig nem szeretné, ha olyasvalamibe keveredne, amivel 

bajba sodorhatná magát. 

– Maradjunk annyiban, hogy nagyon fiatal, nagyon csinos, és 

a fejébe vette, hogy az Államokba költözik, pedig ehhez még 

nem elég tapasztalt… 

– Várjunk csak. Én azt hittem, hogy itt helyben kapott 

munkát. 

– Nem, Atlantic Cityben. Spade Boardwalkjában. 

– Á, szóval különleges lányról van szó. 

– Kérdezze meg, majd ő megmondja magának - mondta 

Vincent. – Nem akar New Yorkba menni az unokatestvéreihez, 

és velem sem jön Miami Beachbe, ha egyáltalán visszamegyek 

oda. – Ennél a mondatnál Nancy felhúzta szemöldökét. – Nem 

fogom magammal vinni. Tudnia kell, hogy nincs köztünk 

semmi. A lány Atlantic Citybe készül. 

– Pusztán dacból. 

– Pusztán azért, mert szeretne szép ruhákban járni, és 

hoszteszkedni. Én csak arra lennék kíváncsi, hogy hoszteszként 

az lesz-e a dolga, amire jelentkezett. 

– Őszintén megmondom – felelte Nancy –, magam sem 

tudom, hogy pontosan mit csinál egy hosztesz. A szó tágabb 

értelmében persze sejtem, hogy miről lehet szó. 

– Ettől tartottam. 

– Vannak hosztjaink, kísérőink, akik mindent tudnak a 

pénzvilágról. Az a feladatuk, hogy behozzák hozzánk az üzleti 

világ krémjét, a nagymenőket, és megtegyenek mindent, hogy a 

nálunk eltöltött idő vendégeink megelégedésére szolgáljon. 



 

 

Odaszállítják őket, ahova csak kívánják, jegyet szereznek a 

legsikeresebb előadásokra, találkozókat szerveznek 

hírességekkel, előadóművészekkel, koktélpartit rendeznek a 

tiszteletükre… Nos, ezeken a bulikon van néhány lány, akiket 

akár hosztesznek is nevezhetünk, közülük sokan ténylegesen a 

szállodában dolgoznak. A munkájuk általában kimerül abban, 

hogy mutatósak legyenek. És emellett persze nagyon kedvesen 

tudnak mosolyogni, és könnyen barátkoznak. 

– Ha az egyik kiemelt ügyfelük, egy nagymenő felhívna egy 

ilyen lányt a szobájába? – kérdezte Vincent. 

– Akkor mi történik? 

– Mármint a lakosztályába. Nos, ez esetben a lány még 

mindig mondhat nemet is. 

– Úgy, hogy az állása is megmarad? 

Nancy Donovan habozott egy pillanatig. – Tud ön bármit is a 

szerencsejátékról és a kaszinókról? 

– Itt tartózkodásom első hetében elvesztettem hatvan dollárt 

nyerőautomatákon – mondta Vincent. 

– Nos, ha – tegyük fel – hajlandó ötezer dolláros, vagy 

nagyobb tétben játszani, akkor a kaszinó bőkezű bonusz 

szolgáltatásokkal jutalmazza nagyvonalúságát. A szobája, a 

vacsorája mind-mind a ház ajándéka mindaddig, amíg nálunk 

teszi fel a pénzét. Ha nyer, ezeket a költségeket akkor is mi 

álljuk. A cél az, hogy visszatérő vendéggé váljon. Mert ha mégis 

újra eljön, hosszú távon a hitelkeretének, vagy a nálunk letétbe 

helyezett pénzösszegnek legalább a húsz százalékát biztosan mi 

kasszírozzuk be. 



 

 

– Tehát a hosztesz rendelkezésére áll bármelyik 

kockajátékosnak, vagy zsugásnak, hogy az illető a lehető 

legjobban érezze magát – mondta Vincent. 

– Nagyon komolyan veszi ezt a dolgot, igaz? – kérdezte 

Nancy. – De ne feledje, a lány bármit is tesz, csak rajta múlik, 

hogyan dönt. Senki nem kényszeríti, hogy gyönyörű ruhába 

öltözve, sugárzó mosollyal elbűvölje a vendégeket. Vannak 

lányok, aki ebben kifejezetten örömüket lelik. 

– Senki nem kényszeríti őket… – mondta Vincent. 

– És mégis, akarja tudni, hogy mit gondolok erről? – kérdezte 

Vincent. – Vegyük például Irist, egy egyszerű lányt, aki egy 

barrióban, egy ricói gettóban született valahol Mayaguez 

környékén. És akkor felöltöztetik szép ruhába. Elkábítják ezzel a 

glancos szarsággal?! Tőrbe csalják. Becsapják. A csalást pedig a 

törvény bünteti. 

Nancy megvonta a vállát. – Most erre mit mondjak? Talán 

korlátozottak a választási lehetőségeik, de attól még azok 

választási lehetőségek maradnak. Hacsak nem tehetek valamit 

önért, kérem, forduljon a férjemhez ez ügyben. 

– Nem, nem, tökéletesen igaza van – mondta Vincent. – 

Csakis őrajta múlik. Olyan, mint egy gyerek. Én persze nem 

kényszeríthetem semmire. 

Nancy Donovan kiengedett, tekintete elidőzött a férfin. 

Mintha – de csak mintha – szórakoztatónak találta volna a 

jelenséget. – Teddy, és most Iris – mondta. 

– Maga aztán nem bír a fenekén megülni, igaz? 

– Még csak nem is dolgozom – mondta Vincent. – Nem is 

szabadna. Betegszabadságon vagyok. 



 

 

A nő tekintete a férfi kezéről a nádbot hajlított végére siklott. 

– Mi történt? 

– Belém lőttek. 

– Igen? – mondta Nancy. – És hol? 

– Miami Beachen – felelte Vincent, és látott valamit felizzani 

a nő szemében, miközben egymásba fűzték a tekintetüket. 

– És mi történt azzal, aki magába lőtt? – kérdezte Nancy. 

Nancy a belső teraszon, a medence szélénél üldögélt egy 

citromaromás gyertya fényében. Nézte, ahogy Tommy az egyik 

hosszt a másik után ússza a mesterséges fényben, nézte, hogy a 

férfi teste szinte világít az ovális medence halványzöld felszínén. 

Hallotta párás lélegzését, a vízbe csobbanó karhúzásokat. A 

medence felszínének finom visszfénye, a kerti szúnyogriasztó 

borostyánszínű derengése elérte a hibiszkusz bokrokat, utána a 

pálmafasort övező drótkerítést, a kerítés végigszaladt a szélesen 

elterülő óceánparton, a part az Atlanti-óceánba futott: az óceán 

beleolvadt a legsötétebb éjszakába. Nancy csak a férjét hallotta, 

az óceánt már nem. 

Nézte, amint az ura kikászálódik a medencéből, ahogy 

meztelenül a napernyős asztalhoz slattyog, ahol már várja egy 

törölköző meg az üveg söre. Leginkább egy hatalomvágyó 

politikus, vagy egy New York i ügyvéd szerepét osztotta volna 

rá. Ahogy végighordozza tekintetét birodalmán, és fennen 

elszavalja kedvenc sorát: „Ki hitte volna, hogy egy ír ördög a 

Columbus Avenue-ról ily sokra viszi, hogy eme gépezet urává 

váljék?!” Bármelyik szállodájában járva elmormolhatta volna ezt 

a monológot, tekintet szigorúan a kaszinórészlegen. Naneynek 



 

 

az volt az érzése, hogy férje maga sem hiszi el az egészet, hogy 

legbelül tudja, mindez csakis jószerencséjének köszönhető. 

Amiben viszont Tommy mindig is szilárdan hitt, az a sportos 

életvitel, egy kis mozgás a piálás ellensúlyozására. Minden este 

úszott egy kicsit, időnként lefutott egy mérföldet, és aztán annyi 

sört ihatott, amennyit csak akart, semmi gond, sőt, haraphatott 

valami töményebbet is hozzá. Tommy mindig azt mondta: – 

Nézd csak meg Paul Newmant, állandóan sörözik. – Aztán azt 

is: – Lehet, hogy nem látszik, de jó karban vagyok – a koromhoz 

képest. – És két kézzel rácsapott a hasára. – Gyerünk, üss meg, 

ahogy csak bírsz! – Karok széttárva, a has védtelenül. – Húzz 

csak be egyet! – Tommy könnyű szereposztás volt. Vincent Mora 

viszont… 

Nancy Vincentben a művészt látta. A szobrászt, aki hulladék 

vasból csodát művel. Aki freskót fest egy barrióban a falakra. A 

baljós tekintetű, meg nem értett embert. Valakit, akit ártatlanul 

vádolnak, de ha közelebb lépsz hozzá, a napnál is világosabb, 

hogy bűntelen. Elég a szemébe nézni. Megkérdezte, mi történt, 

és a férfi csak annyit mondott: – Belém lőttek. – Nem túlozta el. 

Remek időzítés. Akár színész is lehetne. Tetszett a mosolya, 

sötét, vad kinézete azzal a zakóval és nyakkendővel. – Belém 

lőttek. – Hol? – Miami Beachben. 

– Semmi gond, megúszta ezt is. Tizenöt év rendőrként, 

tizenöt év rabló-pandúrosdi. Megkérdezte tőle, hogy jó-e abban, 

amit csinál. Bólintott. Megkérdezte, hogy fél-e azok után, hogy 

meglőtték, hogy nem tart-e attól, hogy újra megtörténhet. A férfi 

megint bólintott, és azt mondta, igen, sok minden megváltozott. 



 

 

Megkérdezte, hogy állított-e már csapdát valakinek. Azt felelte: – 

Csak olyat, amit még én sem vettem észre. 

Minden további nélkül kérdezhetett, és valódi válaszokat 

kapott. Annak idején a Pennsylvaniabéli narberthi otthonát 

elhagyva a bostoni Emerson College-ba felvételizett, hogy 

színésznő lehessen. Csakhogy képtelen volt színlelni. Mivel 

szinte sohasem sírt, még moziban sem, parancsszóra aztán 

végképp nem tudott érzelmi kitöréseket produkálni. Később egy 

válogatással, szereposztással foglalkozó irodánál helyezkedettel 

New Yorkban, filmszínészekkel dolgozott, és jó szerepeket 

szerzett nekik. Szerette a színészeket, élvezte ezt a fajta munkát – 

de azért gondoljuk csak ezt végig. Tulajdonképpen minden 

energiáját abba ölte, hogy mások karrierjét vigye előbbre. És mi 

van az ő karrierjével…? Épp hazalátogatott karácsonyra, amikor 

összefutott a Merion Cricket Clubban egy tweed zakós, 

martinirajongó férfival, Kip Burkette-tel. Kedves fickó, korán 

őszült, azért a megjelenése még kifogástalan, a philadelphiai 

Burkette Befektetési Társaság egyik fő részvényese. Hozzáment 

Kiphez, Bryn Mawrba költözött, és gazdag lett, amihez így aztán 

már jóval azelőtt hozzászokott, hogy Tommy elébe toppant 

volna… 

Tommy a lépcsőn felkapaszkodva elébe tottyant a medence 

szélén, a víz meg egyre csak csöpögött a kék járólapra… 

Sajnos rosszkor, túlságosan korán kezdte el 

összehasonlítgatni az örökké üzletelő, céltudatosan törtető 

Donovant a kékvérű, mindig biztosra utazó úriemberrel; 

Donovan nagy dumás stílusát Kip tíz éven át hallgatott unalmas, 



 

 

összeszorított ajkú, görcsös, ám fölöttébb elegáns 

beszédmodorával… 

Tommy sörét szorongatva lépett be a gyertya fénykörébe, a 

törülköző épp, hogy le nem csúszott csípőjén. 

– Itthon eszünk, vagy elmegyünk valahová? 

– Sikítást hallottam – mondta Nancy. – Azt hiszem, Dominga 

meglátott, ahogy kimászol a medencéből, és elmenekült. 

– „Ájjj, áz á Senor Donovan” – mondta Tommy. – Majd lesz 

mit mesélnie a barátnőinek! „Ákkorá neki lőcse, mint caballónak” 

– Ezt Dominga mondja, vagy inkább Iris? 

– Iris? Ki a fene az az Iris? 

– Akit Atlantic Citybe küldesz. 

– Tényleg? Irist? 

– A vendégeknek szántad? Vagy Jackie-nek? 

– Ugyan már! Nem ismerek semmilyen Irist. Csak 

emlékeznék egy tyúkra, akinek ilyen neve van, hogy Ajrisz! 

– Különösen erre – mondta Nancy. – Amint hallom, 

fantasztikus. Húsz éves, és gyönyörű. 

– Ja, hogy Ir-isz. Az az Iris. Nem tudtam, kiről beszélsz. Ja ja, 

nem néz ki rosszul. Világos haj, kreol bőr. 

– Hol fogod használni? 

– Még nem tudom, talán a hallban. Felszolgálhatná a 

koktélokat. Ki beszélt neked róla? 

– A barátja. Téged keresett. Tudni akarta, mit csinál egy 

hosztesz. 

– Jézusom! Még megvédi nekem a becsületét. Teljesen 

kikészítenek az ilyenek. Drámát csinálnak mindenből. 

– Ez egy zsaru – mondta Nancy. 



 

 

– Ez most komoly? Csak ez hiányzik nekem. Egy forró vérű, 

felbaszott ricói zsaru. Felfegyverezve. 

Arról beszélt, hogy mindig ez van, hogy ez egy tipikus példa 

arra, hogy nem a Szerencsejáték Felügyelet, nem a Kaszinók 

Ellenőrzési Bizottsága okozza a legtöbb gondot, hanem a 

felbaszott kisemberek, akik személyes ügyként kezelik a dolgot. 

Olyanok, mint ez a zsaru is. Szalajtanak, valami nagyon el van 

baszódva náluk odabent, elvesztik a valóságérzéküket. A 

nagyfőnökökkel, mondta Tommy, sosincs semmi gond. A 

főmuftikkal mindig meg lehet egyezni. De az ilyen kis 

pöcsökkel, akik egyszer csak bekattannak, az ilyenekkel 

egyszerűen nem lehet bírni. 

Voltak pillanatok, amikor Nancy lenyűgözve hallgatta férjét. 

Gondolta, hogy valamit azért mégis tisztáznia kell. A rendőr 

nem Puerto Rico-i, Miami Beachből jött. De Tommynak be nem 

állt a szája, így aztán újra végiggondolta, és arra jutott, nem 

számít az egész. Két héttel később emlékeztetnie kellett magát 

arra, hogy a férjét nem készítette fel kellőképpen Vincent 

Morára. 
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Teddy másnap játszani kezdett Vincenttel. Végig ezt tervezte, 

ezzel indult az egész. 

A parton parkolta le a Datsunt, hogy Vincent biztosan 

észrevegye. Azért nem túl közel, de a kocsi egyedül állt az 

ausztrál fenyők árnyékában. Micsoda nap – vakítóan szikrázó 

fény árad szét a képeslapszerű strandon. Ha Vincent közelít, már 

tapos is bele a gázba, nem beszélgetni akart vele, csak egy kicsit 

ráijeszteni, hadd főjön egy kicsit a saját levében. De Vincent nem 

jött oda. Egyedül ült a székében. Egy-két lány néha megállt és 

szóba elegyedett vele, de nem maradtak sokáig. 

Aznap délután, kicsivel később Teddy a régi Normandie 

Hotel előtt állította meg a kocsit, nézte, ahogy az utca másik 

oldalán Vincent egyik kezében székével, másikban botjával 

elhalad előtte. Már korántsem sántított annyira, mint akár csak 

egy nappal korábban. Vincent felé pillantott, és ennyi. Teddy 

legszívesebben odakiáltott volna: „Hé, hát a barátnődet meg hol 

hagytad? Szereted a ricói puncit, mi? Hát én is, haver, én is.” De 

csendben maradt. 

Legközelebb Vincentet a Carmen Apartmentsig követte, 

aztán leparkolt a bejárattal szemben, a Hilton előtt. Ő aztán 

elüldögél a kocsiban, ameddig csak kell, gond egy szál se, kész 

nyaralás volt a floridai börtönben levő hőséghez, meg bűzhöz 

képest. Az elítéltek bűze… Mindegyik másképp volt büdös. A 



 

 

legorrfacsaróbb azoknak a bűze volt, akik a testszagukat 

dezodorral igyekeztek tompítani. Atyaúristen. Az emberre rájött 

a hányinger. És persze voltak olyanok is, akiknek jó szaguk volt. 

Látta Vincentet belépni az italboltba. A hét évvel fiatalabb 

Vincent képe alapján nem biztos, hogy ráismert volna a rendőrre 

ezzel a szakállal. De elég volt a róla készült fotót alaposabban 

megnéznie, és tudta, hogy megvan az embere. Még Raifordban 

hallotta, nem sokkal azelőtt, mielőtt szabadult, hogy Vincentet 

meglőtték. Volt néhány srác a börtönudvaron aznap, akik 

mindenáron meg akarták ünnepelni a nagy eseményt egy szelet 

tortával, vagy jégkrémmel. Állítólag valami drogos intézte el, 

csak nem eléggé. Hogy nem bírt megdögleni az a tetű, a kurva 

életbe. Teddy, miután kiszabadult, Miami utcáin hamar kitudta, 

hol lakik Vincent, meg azt is, hogy közben megházasodott. Egy 

díler, aki a kórházból lopott drogot árulta, látta Vincentet bent, 

amikor a felesége meghalt, ésatöbbi, ésatöbbi. Semennyi ideig 

nem tartott felhívni a nyomozóhivatalt, hogy járt ugyan már 

Vincentnél, de sajnos nem találta otthon, csak jó lenne tudni, 

hogy megy a sora, őszinte, aggódó hangon, mintha világ 

életükben a legjobb haverok lettek volna. A zsaruk egyszerűen 

segghülyék. 

Mikor Vincent kilépett az italbolt ajtaján, Teddy készen állt 

arra, hogy bármikor kilőjön a kocsival. De Vincent oda sem 

nézett, egyenesen az apartmanba ment. 

Teddy úgy érezte, rá is ráférne egy kis frissítő. Átment az 

italboltba, vett egy kis üveg gyenge rumot, néhány doboz 

Frescát, meg pár papírpoharat. Mikor visszaért a kocsihoz, két 

Puerto Rico-i már várta. Egyszálbélű fickók, kis bajuszkával, az 



 

 

átlagnál magasabbak, de Teddynél mindenképp. 

Egyenruhájukban olyanok voltak, mint egy ikerpár. Pliszírozott 

ing, nadrágjukon kívülre varrt zsebek. Ismerősnek tűntek. 

Az egyik kinyitotta tárcáját, megmutatta az azonosítóját, és 

azt mondta: „Policia.” Zsaruk. Azért tűntek olyan ismerősnek, 

mert – legalábbis Teddynek ez volt a tapasztalata – a Puerto 

Rico-i zsaruk mind egyformák. Cingár, bajuszos pacákok. 

– Biztos úr, rossz helyen parkoltam, ’e? – mondta Teddy. – 

Már itt sem vagyok. 

De egyikük az utasülés felőli oldalon kinyitotta az ajtót, 

előredöntötte az ülést, és intett Teddynek, hogy üljön be hátra. A 

másik beszállt a volán felőli oldalon. Teddy látta a derekánál 

dudorodó fekete pisztolytáskát. 

– Hé, várjanak egy kicsit – mondta Teddy. – Most meg hova 

megyünk? – A kormány mögött ülő fickó a kezét nyújtotta, és 

amennyire Teddy meg tudta ítélni, spanyolul kérte a 

slusszkulcsot. – Mit csinálnak, fiúk? Ha tilosban parkoltam, 

kérem a csekkemet, oké? Sőt, jobbat tudok. Itt helyben kifizetem 

a bírságot, rendben? Ne vesztegessük egymás idejét. – Felhúzta 

az ingét, hogy megmutassa a pénzes táskát, de azok ott a 

kocsiban elöl oda se bagóztak. Megérintette egyikük vállát, mire 

az hátra fordult. – Biztos úr, van nálam dollares. Mennyit 

akarnak? 

Kár a gőzért. A kocsi elindult, a két rendőr még csak hátra 

sem nézett, egymással társalogtak géppuskaropogásra 

emlékeztető Puerto Rico-i spanyol dialektusban, végig recsegve-

ropogva az utat, miközben kelet felé elhagyták San Juant. Teddy 

fejében cikáztak a gondolatok. Jézusom. Eszébe jutott a halott 



 

 

taxisofőr az esőerdő mélyén. Lehet, hogy rátaláltak? Csakhogy – 

várjunk csak – az tök világos volt, hogy nem a rendőrségre 

tartanak. Ezen elgondolkodott. Zsaruk ezek egyáltalán? 

Egy óceánparti úton haladtak, semmi forgalom, a part üres, 

csak az óceán vizét látni balra a pálmafák sűrűjén keresztül. 

Gyönyörű. Az út viszont pocsékabb már nem is lehetett volna, 

annyi kátyú volt benne, hogy a kocsitető szinte dekázott Teddy 

fejével. – Óvatosabban, seggfej! – A sofőr visszapillantóból 

tükröződő tekintete semmi jót nem ígért. Értette azt, hogy 

„seggfej”. Egyre csak mentek, vagy húsz mérföldre maguk 

mögött hagyták San Juant. A nap fokozatosan vesztett erejéből; 

lassacskán alkonyodon, mire útjuk végéhez értek. 

Teddy a szélvédőn keresztül egy várakozó szürke autó hátsó 

lámpáit pillantotta meg. A kocsin túl egy öböl, vagy 

folyótorkolat látszott, a partot mangroveerdők szegélyezték, 

legalább százméternyire benyúltak a szárazföldre. Bármerre 

nézett, mindenütt buja növényzet, néhol egy-egy kunyhó. Akár 

Afrikában is lehettek volna. 

Az előttük álló szürke kocsi megindult előre, és Teddy 

meglátta az út végén horgonyzó uszályt, egy mocskos, 

rozsdaette fémtutajt, aminek az oldalait egy-egy korlát 

képviselte jobb és bal oldalon. A szürke kocsi a fedélzetre gurult, 

ők meg nyikorogva követték, áthuppantak a rámpán a raktérre, 

amin hat kocsi számára elegendő hely volt, de ma csak ez a kettő 

állt rajta. A hajó szélén, a korláton kívül egy fekete fickó állt, 

kezében egy pár vékony kötelet tartott. Egy másik fekete is 

feltűnt a szürke autó mögül, és csatlakozott az előbbihez. Az 

uszály lassan sodródva hagyta el a partot. Teddy érezte, ahogy a 



 

 

tutaj keresztülvág a vizet vastagon borító mangrove-leveleken. 

Most a két fekete nekifeszült a köteleknek, és ez a lehetetlen 

dzsungelkomp fél mérföldes óránkénti sebességgel előre lendült, 

ki a nyílt vízre. Jézusom. Teddy látta, hogy tőlük nem messze, 

folyásirányban az öböl, vagy torkolat éles kanyart vesz, és 

eltűnik a messzeségben… a felhőkbe burkolózó hegyek 

irányába, ahol a halott taxis fekszik. 

A két ricói kiszállt a kocsiból, egyikük előredöntötte ülését, 

és Teddy máris a hajón állt. A kocsi mellől figyelte a két feketét, 

ahogy együttes erővel húzzák a kötelet, kicsit sem sietősen – a 

francba is, a komppal szinte egy helyben álltak. Nem tudott 

máshova nézni, mert egyszerűen nem hitt a szemének. Hogy 

ezek itt ketten a legkomolyabban autókat szállítanak 

kötélhúzással, olyan gépkocsikat, amik száz mérföld per órával 

tudnának menni. Amikor már jól bent jártak a folyó közepén, a 

két fickó rágyújtott. Teddy arra tippelt, hogy szünetet tartanak. 

Nem is csoda, dolgoztak már vagy tíz perce. A komp kissé az 

óceán felé sodródott. Idekint a vízen minden csendes volt. Az 

egyik Puerto Rico-i odalépett hozzá, és beszélni kezdett. 

Teddy hunyorogva összpontosított a férfi szájára, hátha 

sikerül legalább egy ismerős szót kivennie a spanyol nyelvű 

golyózáporból, vagy legalább a hanglejtésből kihámozni valamit. 

Dühös, vagy mi? 

Teddy az egyik vontatómunkásra nézett. – Maga érti, hogy 

mit mond? – A fekete nem mondott semmit. 

Most a másik rendőrön volt a sor, mintha kérdéseket tett 

volna fel neki. Teddy már meg is feledkezett az előttük álló 

szürke kocsiról, ami valószínűleg egy Chevy lehetett. De most a 



 

 

Puerto Rico-i mellett elnézve észrevette, hogy a kocsi ajtaja 

nyitva áll. 

Vincent Mora szállt ki belőle. 

– Jézus Krisztus! – kiáltott fel Teddy, akire a nyomozó 

feltűnése a reveláció erejével hatott. Vincent ránézett egy 

pillanatra, aztán odajött, és megállt a két kocsi között. – Mr. 

Magic – mondta Vincent. – Hogy vagy mindig, Teddy? 

– Elnézett mellette, elmerült a kilátásban. Úgy tűnt. 

Mire ment ki ez az egész? Tehát kiszúrták és rátaláltak. 

Rendben. Vincentnek végül eszébe jutott, hogy kicsoda is ő, vagy 

lenyomoztatta. A zsaruknak már mindenféle számítógépes 

cuccuk van… Az egyik ricói megint beszélni kezdett hozzá, 

kérdéseket tett föl, de Teddy le nem vette a szemét arról a 

szakállas, amerikai angolt beszélő gennyládáról, aki börtönbe 

juttatta. 

– Felvilágosítana, hogy mit akar itt? 

– Nem akarok semmit – intett Vincent nádbotjával. 

– Úgy néz ki, hogy a Puerto Rico-i rendőrség kezei közé 

kerültél. 

– Értem. – Csak türelmesen. – Akkor esetleg, ha azt 

megmondaná, hogy ők mit akarnak. 

– Zaklatni. Megfingatnak téged egy kicsit. Mégis mit 

gondoltál, mit akarnak? 

– És mégis miért? Nem csináltam semmit. 

– Mondjuk, hogy hallottak rólad. Kérdezni akarnak tőled 

valamit. 

– Ja, persze, ezért rángattak el ide, mi? És maga minek jött, 

tolmácsnak? 



 

 

– Pontosan. 

– Lószart. 

Az egyik Puerto Rico-i zsaru mondott valamit Teddynek. 

Vincent meghallgatta, aztán bólintott. – Azt mondja, hogy 

vigyáznod kéne, hogy merre jársz. Ilyen messzire 

elcsámborogni… 

– Hagyjuk a süketelést. Azt hiszi, hogy én akartam idejönni? 

A zsaru kifejezéstelen arccal ismét beszélni kezdett, mintha 

felmondaná a házi feladatot. 

– Azt akarják tudni, jártál-e már Caguasban? 

– Hol a fenében van Caguas? 

– Elindulsz a gyorsforgalmi úton kifelé délre San Juanból a 

Hato Rey negyeden át, és előbb-utóbb Caguasba érsz. 

– Tényleg? És? 

Ismét a ricói zsaru következett. 

– Azt mondja, hogy a Caguas felé vezető úton megláthatod 

az Oso Blancót – mondta Vincent. 

– Csak nem? – mondta Teddy. – És mégis mi a faszom az az 

Oso Blanco? 

– Egy fegyház – mondta Teddy. – Jegesmedvének becézik. 

Ha az egyesen mész, akkor balra esik. Igazából nem is fehér, 

inkább barnás. Nagy, hat méter magas kettős kerítés veszi körül, 

a legtetején szögesdrót a biztonság kedvéért. Mindenütt 

őrtornyok. El sem lehet téveszteni. 

Megint a zsaru beszélt. 

– Azt mondja, érdemes ott elidőzni egy kicsit. Oso Blancóhoz 

képest Raiford Disneylandnek fog tűnni. 



 

 

– Ez csak blöff – mondta Teddy. Az amerikai meg akarta 

vezetni, simán átlátott rajta. 

– Pontosan ezt mondta – mondta Vincent. 

– Ezért rángattak el idáig, hogy megpróbálják nekem beadni 

ezt a szart? 

– Azt akarják, hogy holnap ülj fel egy gépre. 

– Most mi van?! 

– Mindent tudnak rólad, és nem kedvelnek. – Vincent 

közelebb lépett, már csak kábé egy méter volt köztük a távolság. 

– Én se nagyon kedvellek. Rád se bírok nézni. Azt mondják, 

holnap négy harminc után nem szeretnének itt látni. 

Teddy alig tudta türtőztetni magát, legszívesebben ellökte 

vagy megütötte volna a rendőrt. – Lófaszt. Addig maradok itt, 

ameddig csak kedvem tartja. 

– Azt mondják, ha még holnap is itt vagy, véletlenül találni 

fognak egy pakk hernyót a táskádban, amiért errefelé tíztől húsz 

évet kaphatsz. Annyi elég lesz? 

– Ti mocskos zsernyákok – mondta Teddy – mind egyformák 

vagytok, igaz? 

– Nem – felelte Vincent. – Nem vagyunk egyformák. Ha ezek 

a srácok itt még egyszer meglátnak a környéken, rád vernek 

valamit, drogkereskedelmet, testi sértést, bármit, és bedugnak a 

kaptárba. Ha én meglátlak csak még egyszer is, az teljesen más 

történet. 

Teddynek hunyorítania kellett, hogy napszemüvegén 

keresztül a zsaru tekintetébe fúrhassa a sajátját. – Ez csak duma – 

mondta. Mert a zsaru szemeiben nem kegyetlenséget látott. 

Inkább csak szomorú volt, fáradt. 



 

 

Ez nem az a szempár volt, amire hét évvel ezelőttről 

emlékezett. 

– Teddy – mondta Vincent –, tudom, hol voltál, hogy bent 

mennyi mindent tanultál. Hogy megtanultad, hogy kell 

börtönkést eszkábálni, hogy kell lerendezni az összetűzéseket. 

Tudom, hogy milyen sunyi, hátulról jövős kis köcsög vagy, és 

azt is, hogy mihez volna kedved igazán. 

– Te mindent tudsz, ’e? 

– Azt biztosan tudom, hogy nem fogok egész hátralévő 

életemben a múlton kérődzni – mondta Vincent –, és azon 

rágódni, hogy egy sunyi elmebeteg állat ki akar egyenlíteni egy 

nem létező számlát. Érted, amit mondok? Csak bólints. Meg ne 

szólalj. Többet egy nyikkanást sem akarok hallani tőled. 

Teddy szólásra nyitotta volna a száját, de a rendőr 

sétabotjának görbe nyele hirtelen az orrnyergének feszült. 

– Egy árva szót se – mondta Vincent. 

Teddy meg sem mozdult. A zsaru tekintetében megváltozott 

valami. Most sem kegyetlenséget, inkább nyugalmat sugárzott. 

A szempár éppen úgy meredt rá most is, mint már egyszer 

korábban. Akkor, amikor Teddy kinyitotta a szemét egy South 

Beach-i hotelszobában, és az arcába fúródó pisztoly fölött ennek 

a zsarunak a tekintetét látta. Legszívesebben azt kiáltotta volna: 

„Jézusom!”, ahogy a torkán kifér: „Nem tudsz te semmit!” Ki 

akarta üvölteni magából. „Szart se tudsz!” Bele a rendőr arcába. 

De összeszorította a fogát, olyan erősen, hogy egy hang se 

férhessen ki, és amikor a zsaru azt mondta, bólintson, ő bólintott, 

igen, elmegy, és soha nem jön vissza, és még egyszer bólintott. 



 

 

Mert a zsaru szemei azt üzenték, hogy a zsaru ki fogja nyírni, ha 

nem engedelmeskedik. 



 

 

6 

Iris a tranzitban várakozott egy járatra, ami elviszi valahová 

Floridába, hogy ott átszálljon, és elrepülhessen Atlantic Citybe. – 

Csak kövess mindig engem– figyelmeztette Tommy Donovan jó 

előre –, amikor átszállunk Tampa St. Pete-ben. – És kacsintott, 

hozzátéve, hogy nem szeretné elveszíteni. – De ne szólíts meg, 

érted? Lesz velem valaki. 

Persze a feleségével utazott. Dekoratív nő, gyönyörű 

ruhában – magazinjába merülten ült egyedül végig –, de túl 

öreg. Kábé negyven, vagy majdnem annyi. Keresztbe tett 

lábakkal ült, láthatóan gondtalanul. Ennyi pénzzel nem is csoda. 

Tommy a Duty Free előtt állt sorba. – Hozol magaddal kabátot? 

– kérdezte az utazás előtt Irist. – Jó sokáig nagyon hideg lesz 

odafönt. 

A lány bevásárló táskájában volt egy rózsaszín, flitterekkel 

borított szvetter, ölében pedig egy fekete esőkabát rossz idő 

esetére. A táskában lapult egy Mademoiselle magazin is, hogy 

elüsse az időt a gépen: Atlantic Cityben új ruhatárra lesz 

szüksége. Már nagyon türelmetlen volt. Kit érdekel, hogy milyen 

hideg lesz odafönt, majd vesz egy szőrmebundát is, egy hosszú 

fehéret. Ahhoz jól illene mondjuk egy zöld selyemsál, igen, az 

egész jól menne hozzá. Tommy úgyis megvesz majd neki 

mindent, amit csak kér. 



 

 

Két hónappal ezelőtt találkozott Vineenttel az óceán partján, 

és az élete kezdett megváltozni, de aztán minden maradt a 

régiben. 

Egy hónapja találkozott Tommyval, az élete kezdett 

megváltozni, és ez a változás azóta is egyre tart. 

Nem fogja elfelejteni azt a napot, amikor Spade Isla Verdéjének 

kaszinó részlegébe lépett, és megállt a Szultán Szalon bejárata 

mellett. A narancsszínű szatén ingekbe öltözött zenekar óriási 

ricsajjal játszott mindenfélét: szalszát, kalipszót, mambát. Későre 

járt. Ilyenkor már sehol nem voltak turisták, csak a kaszinókban. 

A személyzet figyelmeztette, hogyha oda is be akar menni, akkor 

nem álldogálhat csak úgy, pénzt kell költenie. 

Váratlanul előtűnt a semmiből egy fickó, belékarolt és szó 

nélkül bevezette a Szultán Szalonba. Egy nagydarab, 

kivörösödött arcú amerikai ezüstösen fehér hajjal. Leültette, 

majd a mixerhez ment, hogy valamit beszéljen vele. Fekete 

selyem ing volt rajta, szinte csillogott a sötétben. Egy 

szemvillanás alatt ott volt egy üveg pezsgővel a hárem-

kosztümös pincérlány. Egy szál bugyi, melltartó, kiegészítőként 

arany nyaklánc és gyémánt köldökékszer. Ezt hívták errefelé 

háremkosztümnek. A férfi belekortyolt a pezsgőbe, egyre csak őt 

bámulta, és még mindig nem szólt egy szót sem. Elég öreg volt, 

de annyira azért nem, hogy ilyen ősz legyen. Túlságosan 

nagydarab volt ahhoz, hogy valaha is hagyja, hogy a férfi legyen 

felül. Ö is ivott a pezsgőből. Finom. A fickó megint kortyolt 

egyet, de a szemét le nem vette volna róla. Végül megszólalt: – 

Magammal viszlek Atlantic Citybe. – Persze, hogy hallott már 



 

 

arról a helyről. Ő is nézi a tévében a Miss Americát. A férfi 

folytatta: – Egy ilyen csinos lány, mint te, biztos hülyére 

dolgozza magát a szezonban. – Iris már látta is lelki szemei előtt 

a Candado valamelyik divatosabb apartmanját, amint az ezüstös 

hajú fickó kulccsal a kezében belép az ajtón. A következő 

pillanatban már egy vitorláson suhantak kettesben. Miért is ne? 

Nincs neki szüksége semmiféle Miami Beach-i rendőrre. Ezt a 

pasast az ég küldte. Csak az nem tetszett neki, hogy a fickó élből 

kurvának nézte. Ez mondjuk bántó volt. 

– Igazán köszönöm, de én nem vagyok az a fajta lány. És 

most elnézést. – Kockáztatott egy kicsit, és indulásra készen 

felállt. A férfi – legnagyobb meglepetésére – maga is 

felemelkedett. 

– Beszélni akarok veled – mondta. – Felmegyünk az 

emeletre, ott nem zavar minket senki. 

– Ó, úgy érted, a szobádba? 

– A szobáimba, édes – mondta. – A termeimbe. 

– Még mindig azt hiszed, hogy olyan lány vagyok. 

– Nézd, én barát vagyok – mondta. – Én vagyok az: Tommy. 

Mondd csak ki a nevemet. Na, gyerünk. Tommy. 

Elég őrülten hangzott. – Tommy? – mondta a lány. 

– Nem, nem így. Ne úgy, mintha nem lennél biztos benne. – 

A férfi elvigyorodott. – Inkább úgy, mintha azt mondanád: „Szia, 

Tommy!” 

Hű, ez tisztára lökött. – Szia, Tommy! – mondta, és 

mosolyognia kellett. Egész jól hangzott, mintha barátok lettek 

volna. 

– Szia, Iris – mondta a férfi. Még a kiejtést is jól tudta. 



 

 

– Hé, te meg honnan ismered a nevemet? 

– Szívi, én még a jövődet is ismerem. 

Olyan érzése támadt, mint amikor hideget fújnak az ember 

nyakába, és ettől lúdbőrözni kezd. De azért jó érzés is volt benne, 

mert Tommy szemében csupa jó dolgot látott. A pincérnő 

elköszönt: – Jó éjt, Mr. Donovan. – És egy kicsit flörtölt is vele, 

amint elindultak. A mixer a bárpulthoz sietett, hogy minden jót 

kívánjon. Az előtérben álló kaszinóalkalmazottak a nevét kiáltva 

intettek neki. 

– Látszik, hogy tisztelnek téged – mondta Iris. 

A férfi ekkor mondta azt, hogy jobban is teszik, ha tisztelik, 

mivel övé ez az egész kibaszott kóceráj. És ettől a pillanattól 

fogva Iris tudta, hogy az élete örökre megváltozott. 

Tommy néhány karton cigarettát vett a Duty Free-ben, és épp 

várta az eladólányt a visszajáróval. Iris figyelte, ahogy a férfi 

szemével a feleségét keresi, hogy minden okés-e, aztán felé 

pillant – Iris közben félresöpri a haját, jól megnézi magának az 

asszonyt –, és odakacsint neki, mielőtt visszafordulna a pulthoz. 

Szeretett kacsintani, ez nála azt jelentette, hogy közös titkuk van. 

Pedig a lány biztosra vette, hogy a hotelben mindenki tudja, 

hogy lefekszenek. Egy kinyitható ágyban, az irodája mögötti kis 

dolgozószobában, amit Tommy csak az ő játéksarkának nevezett. 

Törülközőt kellett maga alá raknia. Aztán Tommy rámászott, és 

úgy csinálta. Kitámasztott karral tartotta magát, hogy fejét 

leszegve mindent láthasson. Próbálta minél jobban behúzni a 

hasát, hogy jól lássa magát közben. Nem volt kíváncsi az újabb 

figurákra, amiket azóta találtak ki, hogy Rae Dawn Chong 



 

 

megmutatta abban a filmben az ősembernek, hogyan kell tüzet 

csiholni, meg misszionárius pózban kefélni. Tommy nagyon 

fontos ember volt, ezért állandóan sietett. 

Repülőjegyet adott neki, de se pénzt, se csekket, merthogy 

még nem kezdett el dolgozni. De aztán majd hosztesz ruhákra is 

kell pénzt adnia, kell egy vörös, meg egy világoszöld is… 

A mutatós, de már elég régi fekete koktélruháját viselte tegnap 

éjjel, amikor Tommy szállodájába ment a repülőjegyért. Egy 

örökkévalóságig várakozott, aztán a Szultán Szalon egyik 

szeparéjába ültek be: ő, Tommy meg egy kövér göndör hajú 

pasas, valami Jackie Garbo. La Tuna, a karib zenekar sehol. Az 

előtérben az elmúlt két hétben egy Linda Moon nevű lány 

fényképe volt kiakasztva. Zongorázott, és lassú számokat 

énekelt. 

Tommy átszólt neki: – Játszd el a Here ’s That Rainy Day-t 

megint. 

A lány hosszú pillanatokig nézett rá zongorája mögül, mire 

belekezdett – ma már harmadszor. 

Iris igyekezett közelebb ülni Tommyhoz, mint Jackie-hez, 

hogy Tommy ne legyen féltékeny. Jackie lába neki nyomódott az 

övének, a félkör alakú bokszba préselődve a teremnek ebből a 

sötét sarkából éppen ráláttak az előtér rózsaszín fényében zenélő 

lányra. Linda Moonra, aki mély hangján most inkább csak úgy 

félvállról énekelte a dalt. 

– Mi a véleményed? – kérdezte Tommy Jackie-től. 

Iris azt érezte, hogy Jackie keze a combjára siklik, és finoman 

paskolgatja a zene ütemére. Semmi gond, csak barátságos akar 



 

 

lenni. Jackie Garbo Tommynak dolgozott Atlantic Cityben. Ő 

vezette a kaszinót fent északon. 

– Miért? Akarsz egy bárzongorát az előtérbe? – kérdezte 

Tommytól. 

– Jó a csaj – mondta Tommy. – Hat hétig dolgozott a 

Candado Beachen. Meg akarták újítani a szerződését, én meg 

lekötöttem. 

– Tényleg jó – mondta Jackie Garbo. – Csak kibaszottul 

elalszik tőle mindenki. Még néhány ilyen szám, és a kurvák is 

jóéjt puszit fognak osztogatni a népeknek. 

– Gyors számokat is tud, amit csak akarsz. 

– Hát remélem is. Azért nem tartunk székeket a hallban, 

nehogy leüljön valaki, aztán még elaludjon itt nekünk. Ugyanez 

érvényes a szalonra is. Ébren kell őket tartani. Pár szám alatt 

kifújják magukat, aztán nyomás vissza a kaszinóba. 

– Én nagyon bírom – mondta Tommy. – Szerintem jó. 

– Ha mindenáron akarod, akkor vedd fel – mondta Jackie 

Garbo. – Hadd játsszon déltől négyig, akkor úgysincs senki. – 

Csettintett az ujjával. – Hé, és mi lenne, ha összeraknánk a lányt 

azzal a dzsigg bandával? Na, mi a nevük? Tudod, amelyikben 

mindenféle ütős van, még a kádon is dobolnak. 

– La Tuna. Arra gondolsz? – kérdezte Tommy. 

– La Tuna. Igen, miért ne? Azok a mókusok aztán úgy 

zenélnek, hogy ha leülsz, és belehallgatsz, két napig nem alszol, 

olyan kibaszottul cseng tőle a füled. Ha szívességet akarsz tenni 

ennek a tyúknak, tedd be a Tuna élére vendégművésznek. Dobd 

ki a francba azt a zongorát, adj a kezébe egy rumbatököt, vagy 



 

 

mit tudom én, bármit, amivel zajt lehet csapni, mindegy, csak 

rázza a seggét, az kell a népnek: egy nő. 

– Ez is egy elképzelés – mondta Tommy. – De nem hiszem, 

hogy belemenne. Elég kemény csaj. 

– Ugyan már, méghogy nem megy bele? Ne kérdezd, közöld 

vele, hogy mi lesz. Jesszusom. 

Iris érezte, hogy Jackie keze igyekszik megszorítani a 

combját. Egy ugyanolyan kövérkés kis kéz, mint ami az asztal 

fölött a pezsgőspohár szárát csípte össze. Amikor odalent végül 

sehogy sem érte át combját a kéz, felfele vándorolt, és 

megpróbálta kikutatni, hogy van-e rajta bugyi. Iris nagyon 

remélte, hogy a kaszinó-vezető tényleg fontos ember. Most azt 

kérdezte Tommytól, hogy szerinte Linda be akar-e futni, vagy 

feltett szándéka itt leélni hátralévő életét, a faszszopó latinók 

között. Tommy azt mondta, egyelőre még nem tukmálja rá La 

Tunáékat a lányra. Szép lassan adagolja az ötletet. Mire Jackie 

Garbo: – Tudod te hány meg hány zongorista próbál itt kitörni a 

lecsóból? 

Irisnak nem tetszett Jackie Garbo; sem a keze, sem a modora. 

Nem is értette, hogy engedheti meg magának a fickó ezt a stílust 

a főnökével szemben, végül is az övé az egész hotel. Öróla meg 

úgy beszél a jelenlétében, mintha ott se lenne… mintha csak a 

keze vett volna tudomást arról, hogy ő is az asztalnál van, Jackie 

Garbo többi testrésze nem. Azt mondta: – Irisszel nem lesz gond, 

én mondom neked. Tudod, ki fogja elhajítani az agyát, ha 

meglátja? – Tommy csak bólogat, és rákacsint. De ennek a 

kacsintásnak most mi a titka? Ez most más volt. Tommy ugyan 

neki kacsintott, de az egész Jackie Garbonak szólt. 



 

 

Amikor Linda Moon befejezte, az asztalukhoz jött, és leült velük 

szemben egy székre. Melle előtt összefont karral közölte, hogy 

nem kér inni. Tommy azt mondta, hogy fantasztikus volt. – 

Szeretném, ha valami másban gondolkoznál, mint a sima 

bárzongora… 

– Általában nem bárzongoristaként dolgozom, Mr. Donovan 

– mondta Linda –, mármint ha nyílik erre lehetőség. Ha nem 

kívánságműsort kell játszanom. 

– Hagyjuk már ezt a Mr. Donovant – mondta Tommy. – 

Tudod a nevem. Szeretnék mögéd egy zenekart, 

elgondolkodhatnál rajta. 

– Én vagyok a zenekar – mondta Linda –, Mr. Donovan. – 

Van egy zongora, szintik, két New York i srác, akik, ha kell, már 

itt is vannak. Egy gitáros, meg egy dobos. De az egész 

megoldható egy gitárral meg dobgéppel is, ha így jobban tetszik. 

Játszunk slágerlistás számokat, a top negyvenet, néhány saját 

számot… Meg kellene hallgatnia minket, Mr. Donovan. 

– Neked Tommy – mondta Tommy. – És mi a zenekar neve? 

– Moon – mondta Linda. – Milyen? Csak így egyszerűen: 

Moon. 

– Ja, csípem. Tényleg tetszik. 

– Én kíváncsi lennék arra a dobgépre – mondta Jackie Garbo. 

– Hangosak vagytok? 

Iris nézte, ahogy Linda maga előtt keresztbe font karral ül, 

tekintetét Jackie felé fordítja, és megszólal: 

– Jackie, mi elsöpörjük a közönséget. Ha akarod, úgy 

nyomjuk neked, hogy a hangerő abból a hullaszagú hallból 

egyenesen a kaszinóba röpíti a közönséget. Ez így megfelel, 



 

 

nem? Adj garanciát arra, hogy nyolc hétig itt játszhatok, és utána 

ti fogtok könyörögni, hogy újabb nyolc hétre leköthessetek. 

Iris azért nézte Lindát, mert annyira nyugodt volt, és 

egyáltalán nem tartott ezektől a fickóktól. Tommy szólalt meg: – 

Hölgyem – és látszott, komolyan mondja –, nézzük, mire jutunk 

egymással. – Ezek után Tommy és Jackie Garbo felállt az 

asztaltól, és elment. Iris tovább figyelte Lindát, aki most már 

töltött magának egy kis pezsgőt, és belekortyolt. 

– Ha nem akarnak, nem vesznek fel – szólalt meg Iris. Linda 

felnézett a pohár mellől. – Úgy értem, végül is nekik dolgozol – 

mondta Iris –, de az látszik, hogy egyáltalán nem tartasz tőlük. 

– A legrosszabb dolog, ami történhet velem az az – mondta 

Linda –, hogy eljátszatják velem a Shake, Rattle and Roll-t naponta 

négyszer. Ismerem a bárközönséget, tudom, mit szeretnek. 

Melyik nyálgép játszik a nagyterem színpadán? Tom Jones? 

Liberace? Akkor most már érted. Három örökzöldet lenyomok 

azért, hogy eljátszhassak egy olyan dalt, amit én szeretnék. És ha 

ez sem működik, akkor még mindig eltörhetem egyenként az 

ujjaimat. Nem igaz? Majd eltartom magam a betegbiztosításból. 

Na, szia, megyek dolgozni. 

Iris ülve maradt, és azon gondolkozott, amit Linda mondott. 

Aztán Vincent érkezett a Szultán Szalonba, és egész másra kellett 

összpontosítania. 

Tommy megkapta a cigarettáját, odament a feleségéhez, és leült 

mellé. Az asszony még mindig a magazinjába mélyedt. Iris 

figyelte őket. Azt próbálta meg kitalálni, hogy vajon szeretik-e 



 

 

egymást. Nem hinné. Aztán a pár eltűnt előle. Egy virágmintás 

ing takarta el a látványt. Felnézett, mire Teddy azt mondta: 

– De ilyet! – mosolygott, kezében a kameratok, meg a 

repülőjegy borítékja. – Azt hittem, már rég elutaztál. 

Iris attól félt, hogy visszakéri a százdollárosát, meg az 

ajándékba vett fapapagájt, de nem ez történt. Úgy látszott, örül a 

találkozásnak. Talán még a pénzről is megfeledkezett. 

Az az ötvenes, amit Teddytől azért kapott, mert lefeküdtek, 

nem is volt kérdéses. Azért megdolgozott. Amikor az ágyban 

voltak, a férfi azt kérte, hogy sírjon, és játssza meg, hogy nagyon 

meg van ijedve. Mire ő azt felelte, hogy ha bármikor sírva tudna 

fakadni, amikor csak akar, akkor nem ezt csinálná, hanem már 

rég filmsztár lenne. Erre Teddy nagyon bedühödött. Kivette az 

övtáskájából azt a kis tollkést, amivel a körmét szokta tisztítani, a 

hegyét feldugta neki az orrába, és azt mondta: – Akarod, hogy 

tövig nyomjam? – Ő azt mondta, hogy jó, jó, oké, és Oscar-díjas 

alakítást nyújtott. Nem volt túl nehéz ijedtnek látszania egy 

késsel az orrában. Az egész nem tartott tovább egy percnél, vagy 

még addig sem, és Teddy ismét mosolygott, hogy mutassa, 

milyen barátságos is tud ő lenni. Pedig nem volt az. A 

leghátborzongatóbb fickó volt, akivel Iris valaha is találkozott. 

– Hol ülsz? Arra gondoltam, talán egymás mellé ülhetnénk – 

mondta most mosolyogva. 

Iris habozott, mit mondjon, gyorsan körbenézett, és meglátta 

a Duty Free előtt Lindát, a zongoristát, aki cigarettáért állt sorba, 

majd azt mondta megkönnyebbülten: – Ó, sajnálom, egy 

barátnőmmel utazom, Lindának hívják. 



 

 

Teddy még mindig mosolygott. – Akkor talán majd máskor, 

’e? 
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A rendőr, aki felkereste Vincent apartmanját, egyike volt annak a 

párosnak, amelyik Teddyt a loízai komp fedélzetére vitte, aztán 

eljátszotta, hogy csak spanyolul beszél. Rendes fickó volt, 

Herbey Maldandónak hívták, és a bűnügyi osztályon dolgozott 

Lorendo Paz alatt. A komp Lorendo ötlete volt, ő javasolta, 

amikor Vincent elmondta, hogy mit tervez. Teddy bérelt kocsiját 

ott hagyták az öböl másik oldalán, többet nem kerül elő, az 

biztos; Vincentet meg visszahozták saját kocsijukon. Isla Verde 

közelében megálltak egy helyen megpihenni, és felhajtottak pár 

sört. Herbey azt mondta, srácok, nagy buli volt így beszaratni 

egy ilyet, mint ez. 

Vincent valami bizonyosságot szeretett volna, és 

megkérdezte a két ricóit, hogy szerintük eléggé ráijesztettek-e 

Teddyre ahhoz, hogy elhúzza innen a csíkot. Mindkét rendőr 

biztosra vette, hogy többet nem látják. Az volt a véleményük, 

hogy fölösleges Teddy miatt aggódni, nem is tűnik igazi 

gyilkosnak. Néhány óra múlva Vincent kezdte elég jól érezni 

magát, a csípője pedig már egyáltalán nem fájt. Meghívta a 

kollégákat vacsorára. Olyan elnevezésű fogásokat rendeltek, 

mint alcapurrias, pastales, piononos, Vincent megpróbálta kitalálni, 

hogy mit is eszik tulajdonképpen. Húst banánnal, vagy 

összekeverve valami gyökérrel, yautíával, sosem hallott róla. 

Nem számított: a fő, hogy ízlett. 



 

 

Vincent szólt a többieknek, hogy neki még be kell ugrania 

valahova, keres egy buszmegállót, vagy fog egy taxit, és ezzel 

elindult az autópályától a part irányába. Végül a fák koronái 

közül kibontakozott egy neon felirat, mely zöld betűkkel azt írta 

az égre: 

Spade Isle Verde Szállója 

Lorendo mondta el neki, hogy Spade nem is személynév, hanem 

betűszó, ami a tulajdonosi jogokkal rendelkező szindikátust 

jelöli. A Szerencsejátékok Pénzügyi Alapjainak Donovan-féle 

Egyesülése. Tommy Donovan az elnök, a szindikátusi bizottság 

feje. De inkább kirakatember, mint az adminisztráció tényleges 

vezetője. 

Vagy inkább potentát – gondolta Vincent. Elképzelte, ahogy 

törökülésben pihen selyempárnáin, vízipipázik, és csak tapsol, 

ha bármire szüksége van. Ott trónol az épület mélyén, valahol a 

pikk alakú szultáni kupola alatt, és fénybe borítja az éjszakát. 

Jézus Mária, gondolta Vincent. Azt találgatta, kinek jutott ez 

eszébe, és mit akarhatott vele. Hogy a muzulmán imidzsnek mi 

köze lehet a szerencsejátékhoz… ahhoz a Puerto Rico-i arab 

portáshoz, akinek turbánba és köntösbe kell öltöznie. A 

vendégek a kezébe nyomnak egy-egy dollárt, amiért odaállt a 

kocsijukkal, még csak rá sem mosolyognak, meg sem nézik 

különösebben. Bezzeg a portás, ő aztán mosolyog, és azt mondja 

magában, igen, az urak legyenek csak nagyon komolyak, de 

engem megfizetnek ezért a szarságért. A bentlévők viszont mind 

komoran ácsorognak, miközben próbálnak nyerni, vagy 



 

 

legalábbis nem veszíteni. Vincent a kaszinó mellett elhaladva 

belépett a Szultán Szalonba. 

Leült Iris mellé a bokszba. A lány megkérdezte, hogy kér-e egy 

pohárral a pezsgőből, aminek nyolcvan dollár volt üvegje, de 

neki ingyen van. Vincent Scotch-ot rendelt, az csak négy dollárba 

került. A zene kimondottan jó volt, kellemes, egy sötét hajú lány 

muzsikált lágy, kék hangulatvilágításban. Iris figyelmeztette, 

hogy ide csak zakóban lehet bejönni. Azt felelte: esetleg 

turbánban és köntösben. Elröhögte magát. Ezt az egészet 

egyszerűen nem lehetett komolyan venni. Hogy is kerülhetne 

bajba Iris egy ilyen helyen? 

– Holnap indulok – mondta Iris. – Szóval most el kell 

búcsúznunk. 

– Adhatok egy tanácsot útravalóul?… Ne menj. Tudod, mi 

lesz a munkád? 

– Persze, tudom. Hosztesz leszek. 

– Bonusz leszel. 

– Igen? És az micsoda, Vincent? Mi az a bonusz? 

– Mint ez a pezsgő. Ajándék. Mindenki macája leszel, 

bedobnak a közösbe. Meg kell tanulnod mosolyogni. 

– Tudok én mosolyogni. Ha nem veled vagyok, mindig 

mosolygok. 

– Kedvesnek kell majd lenned az összes seggfejhez. 

– Én mindenkihez kedves vagyok. 

– Be fognak dobni a közösbe. 

– Ezt már mondtad. 

– Úgy bánnak majd veled, mint egy darab szarral. 



 

 

– Igazán? Azt mondták, hogy egy nagyon fontos üzletember 

meg fog értem bolondulni. 

– Már túl késő, igaz? – kérdezte Vincent. A lány szemébe 

nézett, és fáradtan, ha nem mélységes szomorúsággal azt 

mondta: – Iris, te vagy a legszebb lány, akit életemben láttam. 

– Röszi, de a nevem Í-risz. 

– És valószínűleg a legostobább is. 

– Jó éjt, Vincent. 

– Jó éjt, Iris. 

Azóta két hét telt el. 

Időnként eszébe jutott Iris, néha Nancy Donovan is. Egyik 

végletből a másikba. Felfogta, hogy bármelyiket választhatná. És 

még mindig nagyon kanos volt. 

Herbey Maldonado beugrott Vincethez azzal, hogy Lorendo 

azt üzeni, beszélni akar vele. Hívja fel még aznap délután, vagy 

ha tud, ebédeljen vele a Cidrenóban. Herbey amúgy sem volt az 

a szószátyár típus, de ma valahogy különösen csöndesnek tűnt. 

Vincent rákérdezett, hogy mi a helyzet. Történt valami? Herbey 

azt mondta, nem tudja, miről van szó. Felajánlotta, hogy elviszi 

Vincentet az étterembe. Kösz. Épp időben voltak. Odafelé 

Herbey elmondta, hogy egész délelőtt El Yunquében voltak egy 

emberölést kivizsgálni, ami kemény diónak ígérkezett. Lorendo 

csoportja kapta meg az ügyet. Mire odaérnek a Cidrenóba, 

Lorendo is megérkezik. Herbey kirakta Vincentet az étterem 

előtt. 

Vincent megivott egy sört, amíg várakozott. 



 

 

Kezdett megéhezni. Az asopao de pollo mellett döntött, 

csirkepörköltszerű étel, amit rizzsel tálalnak. Hamarosan fel is 

szolgálták sörrel, friss, ropogós kenyérrel, és kemény vajat adtak 

mellé. Jézusom. Lorendo Plaz lépett be, hulla fáradtan rogyott le 

mellé, krémszínű öltönye csupa sár. 

– Valami rohadt ügy? 

– A fickó már halott egy-két hete, vagy régebb óta. – Lorendo 

a homlokára mutatott. – Egy ide – most a bal halántékához nyúlt 

–, egy meg ide, nehogy baj legyen. 

– Két hete ott hever? 

– Legalább. Sok arra a rovar, mindenféle vadállatok, félig 

felfalták, benőtte a gaz. Az arcából nem sok maradt. Egy hete 

találtak arra egy taxit, de nem tudjuk biztosan, hogy a tagé volt-

e. Nem volt nála se tárca, se papírok. 

– Mi a helyzet az Eltűnt Személyek Osztályával? 

– Még beszélnünk kell velük, meglátjuk, kiket keresnek. 

– Ha ő a taxisofőr, talán maradt valami feljegyzés arról, hogy 

ki volt az utolsó utasa. 

– Utána fogok nézni, Vincent. 

– Ki találta meg? 

– Kirándulók, teljesen véletlenül. A test távol volt mindegyik 

ösvénytől. A gyilkos, bárki volt is, lelőtte, aztán lelökte 

valahonnan fentről, ahonnan rálátni a völgyre. Még mindig 

keressük a tárcát a környéken. Közben már készül a halottkém 

jelentése, keresik a lövedéket. Megkapjuk a fickó ujjlenyomatait, 

és összehasonlítjuk a taxiban található ujjlenyomatokkal. És 

akkor mennyivel vagyunk előrébb, mi? 



 

 

– Csak most kezdtétek el – mondta Vincent. – Miben 

különbözik ez az eset a többitől? 

– Mindegyik különböző – mondta Lorendo. – Hát nem? Csak 

látni kell, hogy mi volt az indíték. Lehet, hogy esetünkben 

rablás. De még azt sem tudjuk biztosan, hogy ugyanaz az ember 

vette-e el a tárcáját, mint aki lelőtte. Nem igaz? 

– Csak nem a véleményemre vagy kíváncsi? 

Lorendo vállat vont. – Ha mondani akarsz valamit, csak 

rajta. Ebben a pillanatban minden megoldás érdekel. – És mintha 

még egy mosolyra is tellett volna tőle. 

– Meg akarsz hívni ebédre? Ezért jöttünk itt most össze? 

– Rajtam a sor – mondta Lorendo. Tekintetével a pincért 

kereste, aztán megszólalt: – Van még valami más is. – Még 

mindig félrenézett. – Kaptam ma reggel egy telefonhívást… 

Vincent tekintetével követte, ahogy Lorendo kihúzza magát, 

rápillant – csak egy pillantás semmi több –, a zakója zsebéből 

elővesz egy jegyzettömbből letépett papírlapot, és kelletlenül 

széthajtogatja. 

Vincent kiegyenesedett, óvatos pillantással nézett a másikra. 

– Csupa fül vagyok – mondta mintha csak viccesen húzná 

Lorendót, pedig komolyabb már nem is lehetett volna. – Ki 

hívott? 

Lorendo a sárga, vonalas papírlapba mélyedt. – New Jersey-

ből hívott fel egy fickó, Atlantic megyéből. Daviesnek hívják, 

százados az ügyészségen működő életvédelmi csoportnál. 

Vincent hátradőlt a székben. – A fenébe is, Irisről van szó, 

ugye? Begyűjtötték? 

– Rátaláltak… 



 

 

– Mit csinált? Leszólított egy zsarut? 

– Nem csinált semmit, Vincent. Meghalt. 



 

 

8 

Az öreg, Mr. Bertoia azt mondta Vincentnek, nem, nem kell 

csukva lennie. Az orrán keresztül fújtatva szívta be és engedte ki 

a levegőt. Azt mondta, szegény lány. Ötven év az Orientál 

Avenue-n, és még mindig megszakad a szíve, akárhányszor 

elszólít az ég közülünk egy ilyen fiatal leányt. Azt mondta, 

persze, persze hogy maradjon nyitva, és középkorú fiára 

pillantott. A barátok, a szerettei mind-mind látni akarják az 

elhunytat, senki sem akar egy lezárt koporsótól elbúcsúzni. 

Az ifjabb Mr. Bertoia azt mondta, az nem koporsó, hanem 

halottas láda. Ezt Vincent előtt mondta az apjának. Az öreg arca 

szikkadt és ráncos volt. Vincent egy kőműves, talán egy hegyi 

vezető életét látta ebben az arcban; olyasvalakiét, aki a szabad 

levegőn éli mindennapjait. Kopaszodó, fakó arcú fia 

hátrakulcsolt kezével úgy állt ott, mint egy középszintű 

tisztviselő, akinek mindig igaza van; a főnök kegyence, aki 

mindig kész lefaragni a túlzásokból. Most is sietett kijelenteni: 

– Szeretném emlékeztetni önt, hogy a csípő, a gerinc és a 

medence mondhatni, porrá zúzódtak. Nem túlzás azt állítani, 

hogy szó szerint összetörte magát. 

Az öreg azt mondta: – Igen, de az arca épen maradt. 

– Hát, az arca éppen, hogy épen maradt. – Az ifjabb Bertoia 

megvonta a vállát. – Az arcot mutassák meg, ha muszáj. De a 

többit az ellenségeinek sem kívánom. 



 

 

Az öreg tekintete felizzott, és néhány keresetlen olasz 

kifejezéssel rakta helyre a fiát. 

Az ifjabb Bertoia kihúzta magát. – Én csak azon igyekeztem, 

hogy tisztázzam az elhunyt fizikai állapotát. Ön azt kívánja, 

hogy kitömjem? Rendben, megteszem, akár az arcát is 

kisminkelem a szertartásra. De az nem kevés munkát fog 

igényelni, és ez a szerződésbe nincs is belefoglalva. 

– Ez az úr éppen ezt szeretné. Hát még mindig nem érted? 

– Ahogy kívánja. Én csak azt mondom, hogy nincs benne a 

szerződésben – mondta a fiatalabb Mr. Bertoia. – És az a nő 

fedezi a költségeket, aki idehozta. 

– Egy pillanatra elgondolkozott, majd folytatta: – Linda 

Moon. Mármint, ha valóban így hívják. Már így is tartozik 

nekünk. 

– Gondolja, hogy még ma ki tudja nyitni? – kérdezte Vincent. 

Az öreg válaszolt. – Természetesen. Most azonnal. 

De az ifjabb Bertoia meg sem mozdult. – Az elhunyt külső 

megjelenésének kérdése csak az egyik tényező. Emellett ott van a 

bekerülési költség is. Ez a személy, ez a bizonyos Linda Moon 

csak az alapszolgáltatás, és a kremálás költségeit állja. Még urnát 

sem választott. 

– Végignézett a csupasz, faerezetet imitáló műanyag 

koporsón. Sima felületén csillogón tükröződött a neonfény. – 

Épp csak azt nem fizette ki, amit kíván tőlünk. 

Vincent hallgatta ezt a hangot, látta a koporsót, a kopott 

linóleum padlót, az összecsukható fémszékekből álló üres 

sorokat, a lehúzott ablakredőnyöket. Hideg volt a teremben. 

Intett az ifjabb Mr. Bertoiának, és az ajtó felé fordult. – Igen? Mit 



 

 

kíván? – kérdezte az ifjabb Mr. Bertoia, mire Vincent megint 

intett, és végül kijutottak az előtérbe. Ott álltak ketten a falat 

díszítő aranykeretes Jópásztor és egy Jézus Szíve kép között. A 

fiatalabb Mr. Bertoia válla fölött Vincent látta az idősebbet, 

ahogy kinéz rájuk Iris műanyag koporsója mellől. 

– Semmi sincs ingyen, igaz? – kérdezte Vincent az ifjabb 

Bertoiától. – Bármit is kell még tennie, azt hajlandó vagyok 

megfizetni. Akármennyivel is tartoznak magának, rendezni 

fogom. Kap tőlem egy csekket, mielőtt innen elmegyek. De 

kérnék magától valamit. Én most visszamegyek abba a terembe, 

és azt szeretném, hogy mire odaérek, legyen olyan szíves, és 

nyissa ki végre azt a szájbabaszott koporsót. Gondolja, hogy meg 

tudná nekem ezt tenni? 

Vincent az ablakredőny zsalui között kinézett az Inlet negyed 

favázas házaira, a foghíjtelkekre, az óceánokról és tagállamokról 

elnevezett utcákon árválkodó telefonpóznákra. Látta a pajtára 

emlékeztető otthonokat jellegzetes, kiugró ablakfülkéikkel és 

manzárdablakaikkal. Valamennyi az ideérkező nyaraló turisták 

számára épült mindössze néhány utcányi távolságra az óceán 

partjától. A Boardwalk mentén, mérföldeken át húzódtak ezek 

az épületsorok, mondta Vincentnek az öreg a háta mögött. A 

terület olyan látványt nyújt, mintha itt legalábbis háború söpört 

volna végig, és háztól házig folyt volna a harc, mintha az itt 

lakók fele összepakolt és elköltözött volna. Látja? Arra lent, a 

telefonpóznákon túl. Szállodák mindenütt, összesen vagy ezer 

szoba, és akkora kaszinók, hogy futballmeccset lehetne rendezni 

mindegyikben, ha tetejük nem volna. De van, mégpedig 



 

 

üvegmennyezet, ahonnan azt figyelik, nem csal-e valaki. 

Hatalmas, a szürke égboltba fúródó felhőkarcolók. Március 

végét írunk, délután hat óra, az ég borús, nyolc fok az 

előrejelzés. – A kaszinók hamarosan ideérnek – mondta Mr. 

Bertoia. Arra kényszerítik majd, hogy adja el a vállalkozását. 

Nem tűrnek meg egy temetkezési vállalatot a kaszinó mellett. A 

fia Linwoodba költözik egy gyarmati stílusú házba. Mr. Bertoia 

nem tudta, hogy ő maga hova mehetne. Egy cica, két cica, száz 

cica, jaj!, megfogta az icipici embereket. 

A ragadozó kaszinó támadása, gondolta Vincent. 

Az ifjabb Mr. Bertoia feltűrt ingujjait igazgatva közölte, hogy 

elkészült, majd kiment a teremből. Az öreg követte példáját, 

Vincent egyedül maradt Irisszel. 

Azzal, ami Irisből maradt. A koporsóból rámeredő arc 

hasonlított ugyan arra, amire Irisből emlékezett, csak épp mintha 

egy kifestőkönyvben látná viszont. Az ifjabb Bertoia piros, 

rózsaszín és lila színekkel festette ki a szeme körül, és rettentően 

vigyázott, nehogy átlépje a kontúrvonalak határait, így aztán az 

eredmény inkább Iris karikatúrájára emlékeztetett, mint Irisre 

magára. Egy futó pillanatra Vincent eljátszadozott a gondolattal, 

hogy adandó alkalommal ő is kifesti az ifjabb Mr. Bertoiát. Az 

arcot falfehérre kenné; nagy, fekete szempillákat rajzolna neki, 

az orcákra óriási, vörös karikát, aztán vigyori bohóc szájat 

festene annak a nyomorult patkánynak. Ez itt előtte nem lehet 

Iris. Az az Iris nem, akit életében ismert… 

Csak hát a rendőrség fekete tintával írt összegző jelentése 

egyértelműen megállapította, hogy a sérültre hajnali egy óra tíz 

perckor az élettel össze nem egyeztethető állapotban találtak rá. 



 

 

Az Atlantic megyei életvédelmi osztály jelentésében az állt, hogy 

a Somers Point-i Shores Memorial kórházba az áldozat már 

holtan érkezett, és az orvosi vizsgálat ezt csak megerősíteni 

tudta. Halottabb már nem is lehetett volna. 

Az ember nem eshet le egy magasház zárószintjéről úgy, 

hogy tizennyolc emeletnyi zuhanás után a betonba csapódva 

még mindig lélegezzen. 

Vincentnél még most is ott volt bőröndje. Floridában vásárolt 

ruháira épp csak felkapott egy esőkabátot. San Juantól először 

Tampa-St. Pete-ig, onnan egyenesen az Atlantic City repülőtérre, 

aztán taxival a New Jersey-i Northfieldig. Az Absecon Island 

Atlantic City és Northfield közti szárazföldi területét nyílt 

tengeri résznek, „offshore”-nak nevezik, itt vártak rá az 

életvédelmi csoport emberei. Hogy megnézzék maguknak, és 

alaposan kikérdezzék. Vincent rögtön érezte ezt, ahogy belépett 

közéjük. Türelmesek voltak, már ahogy a rendőrök türelmesek 

szoktak lenni. Meg udvariasak is. Vincent pontosan tudta, hogy 

mit akarnak ezzel, csak azt nem, hogy miért. 

De csak addig, amíg egy Dixie Davies nevű százados meg 

nem szólalt. – Ha egy halott lány bugyijába tűzve találunk egy 

borítékot, amin egy férfi neve és pontos címe van írva, akkor mi 

feltétlenül beszélni akarunk ezzel az illetővel. 

Lorendo Paz egy szóval sem említette a borítékot. 

– Nem, mi kértük a Puerto Rico-i kollégát, hogy ne említse – 

mondta Dixie. – Mondtak pár dolgot magáról, mi meg 

leellenőriztük. Ha magától nem jön, akkor ideinvitáltuk volna. 



 

 

Megmutatták neki a szabványméretű gyűrött, vérfoltos fehér 

borítékot, rajta a neve San Juan-i címével együtt: Carmen 

Apartments. 

– Duplán összehajtották, és így tűzték a bugyi pántja mögé. 

Mást nem viselt. 

– Ezt Iris írta – állította Vincent. – Ebben biztos vagyok. 

– Mi is így gondoltuk – mondta Dixie. – De mi oka volt rá, 

hogy a bugyijába tegye? 

– Fogalmam sincs. 

– Üzenni akart ezzel valamit? Rendőrt hívni? 

– Azt erősen kétlem. 

– Vannak itt barátai Puerto Ricóból? 

– Nem tudok róla. 

– A fenébe is, reméltem, hogy segít fényt deríteni az ügyre – 

mondta Dixie. 

* * * 

Vincentnek az volt az érzése, hogy inkább Davies az, aki segíteni 

tud Northfieldben. Néhány perc ezzel a fickóval elég volt ahhoz, 

hogy ismerős terepen találja magát. A halványzöld kihallgató 

szobában beszélgettek, zsaru a zsaruval, távol a telefonoktól. 

Nyugodtan tudott beszélni ezzel az emberrel, az életvédelmi 

csoport sztárnyomozójával, és lassacskán visszatért az 

önbizalma. Mert nagyon is hasonlítottak egymásra. Dixie egy 

tízessel nehezebb volt nála, világosbarna haj, gyűrött arc, tömött 

bajusz. Barna öltönyében elegánsabbnak tűnt, mint szakállas, 

esőkabátos, napbarnította, sebesüléséből lábadozó kollégája. 



 

 

Mégis egyformák voltak, és ezt pontosan tudták mindketten. Ha 

már tíz éve társak lettek volna, akkor sem érthették volna jobban 

egymást. Dixie azt mondta: – Reméltem, hogy segít fényt 

deríteni az ügyre. – És Vincent elnyomott egy mosolyt, mert ő is 

pontosan ugyanezt mondta volna. Dixie felvázolta az Iris Ruiz 

halálával kapcsolatos nyomozás körülményeit. Vincent figyelt, 

elraktározta magában a tényeket, hogy később végiggondolja, 

amit hallott… de most… 

De most a ravatalnál állt. Egyedül a teremben, csak néhány 

órája érkezett meg. 

Végigpörgette magában mindazt, amit a megyei rendőrség 

már tudott, és amit még nem. Az ügyet homályossá tévő 

hézagokat. Látta, ahogy Iris zuhan lefelé, magára hagyottam 

Látta tekintetét, a benne tükröződő, száguldva közeledő talajt, 

látta, ahogy a lány próbál megkapaszkodni valamiben, egyes 

egyedül. De azt nem volt képes elképzelni, hogy a balkonról 

magától zuhant volna ki. Volt vele valaki. Hajnali egykor. 

Spermát találtak a hüvelyében. 

A halottkém nem tudta megállapítani, hogy bántalmazták-e 

fizikailag, vagy szexuálisan. Vér-, köröm- és szövetmintát 

küldtek a newarki rendőrségi laborba. Csak az eredményeket 

várták, a halál közvetlen kiváltó okát, hogy eldönthessék, 

gyilkosságról, vagy balesetről van-e szó… 

– De az is lehet, hogy bevett valamit – mondta Dixie. 

– LSD-t, vagy angyalport. Lehet, hogy azt képzelte, tud 

repülni. Ha már azelőtt beállt a halál, hogy lezuhant, az teljesen 

más helyzet. De ha a zuhanás okozta a halálát, akár még baleset 

is lehetett. 



 

 

– Valaki a korlátra emelte – mondta Vincent –, és kilökte. Egy 

vendége. Egyszerűen csak besétált az épületbe, és felment a 

lakásába. 

– Csakhogy Iris nem ott lakott – mondta Dixie. 

Hát nem furcsa? Amikor már azt hiszed, hogy minden 

összeáll… 

– Senki sem lakik ott. Az egész lakásnak üresnek kellett 

volna lennie. Bebútorozott szobák, lakók nélkül. Iris egy 

motelben szállt meg a Caspian Avenue-n. Először is, hogy került 

a lakásba? Betörésnek semmi nyoma. Másodszor is, mit keresett 

ott? – mondta Dixie. – Ha a véleményemre vagy kíváncsi, az 

alapján, amit a ricóiak mondtak, hogy priusza van náluk, azt 

gondolnám, a testét árulta. Ha szabad így mondanom. Pedig 

nagyon nem szeretném ezt mondani, mert ha az elkövető a 

stricije volt, ez ugyebár ezerszeresen megnehezíti a dolgunkat. 

Mert akkor kit is keresünk? Esetleg egy szórakozni vágyó 

ügyfelet? Így viszont az a bökkenő, hogy amennyiben a férfi 

kifizetett egy éjszakát, akkor Iris miért nem a szállodai szobájába 

vitte föl? Vagy a fickó a barátja volt? Akárhogy is, a 

spermanyomok arra utalnak, hogy Iris valakivel kúrt. Nem igaz? 

Vincent nem felelt. 

– Koktélokat szolgált fel Spade Boardwalkjában este tíztől 

reggel hatig. Ami persze nem jelenti azt, hogy ne akart volna egy 

kis mellékest is. Beszéltünk a személyzetisekkel. Azt mondták, 

hogy két napja nem jelentkezett munkára, még csak be sem 

telefonált. 

– Aznap, mikor meghalt, és az azt megelőző napon? 



 

 

– Nem. Hajnali egy tízkor találtak rá, azt a napot ne számold. 

Úgy értették, hogy már előtte kihagyott két napot. Hazament, 

nem jelentett beteget, nem jelentkezett egyáltalán. 

Vincent bólintott. – Beszéltél Donovannel? – mondta. 

– Több mint háromezerötszáz alkalmazottja van – mondta 

Dixie. – Nem hiszem, hogy egyenként el tudna számolni 

mindegyikkel. 

– Donovan vette fel személyesen. Ő hozta ide San Juanból. 

– Tényleg? – Dixie-nek láthatóan tetszett ez az új fejlemény. – 

Akkor feltesszük a listánkra. 

– Azt ígérte neki, hogy hosztesz lehet nála. 

– Talán ez igaz is. Majd leellenőrizzük. 

– Ha ti nem, akkor majd én – mondta Vincent. 

Dixie erre felpillantott, de nem szólt semmit. 

– A lány, akivel lakott, azonosította a holttestet. Csak egy két 

hete ismerték egymást. Iris nappal dolgozott, a lány meg éjszaka 

játszott az együttesével. A zenészek is ugyanabban az épületben 

vannak elszállásolva. A lány azt mondja, alig ismerték egymást 

Irisszel. 

– Hogy akadtatok rá? Honnan tudtátok, hogy ő az, aki 

azonosíthatja? 

– Betelefonált az Eltűnt Személyek Ügyosztályához. Aznap 

reggel, amikor megtaláltuk a holttestet. Kábé nyolc órával 

később, úgy kilenc körül. A neve Linda Moon. A hotelben játszik 

azzal a bandával. 

Vincent ízlelgette magában kicsit ezt a nevet, valahogy 

ismerősnek tűnt. Egy pillanatnyi gondolkodás után azt mondta: 

– Menjünk vissza a tetthelyre. Ha nem is lakik senki a lakásban, 



 

 

és a többi lakó sem tud semmit, talán mégis hallhatott valaki egy 

sikítást… 

– Nem volt sikoly – mondta Dixie. – Én biztos üvöltöttem 

volna, vagy megtanulok repülni. 

– Nem volt sikoly – ismételte el Vincent. – Akkor most hol 

tartotok? 

– Csak a portással beszélhetek. Egy öreg ipse biztonságis 

egyenruhában. Még folyamatban van az aznapi küldemények 

ellenőrzése. Mindenkit kihallgatunk, aki íÍrisszel dolgozott, aki 

egyáltalán ismerhette. És ott vannak a spiclijeink, még velük is 

beszélünk kell. 

– Nem bánnád, ha átnézném, hogy mire jutottatok eddig? – 

kérdezte Vincent. – Semmit nem csinálok anélkül, hogy először 

veled meg ne beszélném. 

– Soha nem utasítok el profi segítséget – felelte Dixie. – De a 

főnök nem tudhatja meg. 

Ezen a ponton mindössze annyit tudtak, hogy… 

Hogy Iris lezuhant az Surrey Place és az Atlantic Avenue 

sarkán álló magasház 1802-es lakásának erkélyéről Ventnorban. 

Hogy az épület egy trentoni cég tulajdonában volt, amelyik 

tisztítószerek gyártásával foglalkozott. A vállalat képviselője azt 

állította, hogy a lakás üresen állt, a tavalyi szezon óta senki nem 

jelentkezett náluk azzal a szándékkal, hogy megvásárolja vagy 

kibérelje. 

Igen, helytálló, hogy cégük szerződésben állt számos Atlantic 

Cityben lévő hotellel, többek között a Spade’s Boardwalkkal is. 

Hogy a lakás viszonylag tiszta volt, és lakatlannak tűnt. Ez 

alól csak az egyik ágy volt kivétel, amiben valaki aludt, aztán 



 

 

beágyazták. De az ágyneműt másképp rendezték el, mint az 

érintetlen másik hálószobában, ezért a huzatokat a laborba 

küldték. 

Vincent látta Irist a hálószobában… 

A fekete koktélruha a fürdőszoba ajtajának fogasán lóg. Az 

ezüstszínű magas sarkú cipők a padlón hevernek. A 

kozmetikumokkal teli neszesszer a mosdótálon, a csap mellett. 

Látta Irist a balkonon… 

Egy női kétsoros, fekete, gyapjú kabát a ruhásszekrényben, 

abban a hálóban, amelyikben valaki aludt. Találtak néhány 

ékszert ugyanott, az öltözőszekrény felső fiókjában. Metszett 

üvegből készült függők, két karkötő és egy nyaklánc. Olcsó 

bizsuk. 

Látta Irist zuhanni. 

Egy esőkabátos fiatal nő érkezett a ravatalozóba, tekintetét a 

koporsóra szegezte. 

Húszas évei végén. A sötét haj hátrafogva. Halvány bőr, 

finom, határozott vonások. Semmi smink, ezen az esős napon 

nem vette a fáradságot, hogy még vonzóbbá tegye magát. A férfi 

mégis megbámulta. Vincent látta maga előtt a lányról készült 

sztárfotót, és alatta egy feliratot is. A Szultán Szalonban fellép: 

Linda Moon. Aztán látta a lányt a halványkék 

hangulatvilágításban, amiben feloldódtak a határozott 

arcvonások. Ugyanaz a nő volt. Nem lehetett más. A nő 

megtorpant a koporsó előtt. 

– Miért nyittatta ki? 



 

 

– Látni akartam – felelte Vincent. – Tudnom kellett, hogy 

tényleg ő fekszik itt, és nem valaki más. 

– Igen, ez Iris – mondta a lány. – Nem vagyok benne biztos, 

hogy akarom így látni. – De lassan, szinte óvatosan közelebb 

lépett a koporsóhoz, és mozdulatlanná dermedve belepillantott. 

– Istenem, nem tudom, ki festette így ki, de… 

– Le kellene tartóztatni – fejezte be a mondatot Vincent. 

A lány, akiről biztosan tudta, hogy csak Linda Moon lehet, 

most a szemébe nézett lassan, hosszan. – Magát már láttam 

Puerto Ricóban – szólalt meg csodálkozással a hangjában. – Iris 

barátja. Nem ismertem meg, amikor beléptem. – Elfordult, kezeit 

esőkabátja zsebeibe mélyesztve az összecsukott fémszékekhez 

ment, és leült az egyikre, mielőtt ismét rápillantott volna. – Hol 

van a botja? 

– Elhagytam valahol – mondta Vincent. 

Mellé ült, két székkel arrébb, a lány a koporsót nézte. – Hát 

nem szánalmas? Az életben utoljára egy faerezetmintás 

műanyag dobozban látjuk. 

Vincent elmerült a lány profiljának látványában. A 

hátrafogott, sötét haj látni engedte a gödröcskés, vékony arcot, 

az orr finom ívét, a hosszú, sötét szempillákat. A lány tudott róla 

egyet s mást, és eléggé ismerte Irist ahhoz, hogy kifizesse a 

temetést. 

– Maga Linda Moon -mondta. Ezt igyekezett határozottan 

kijelenteni, de az egész inkább úgy szólt, mintha egy ügyvéd, 

vagy egy bírósági jegyző szájából hangzott volna el. 

– Nem tettem magára valami nagy hatást, mi? – kérdezte a 

lány. – Most kellene látnia a műsoromat. Rojtokkal díszített, 



 

 

narancssárga kosztümben lépek fel. – Száraz, jeges hang. A 

koporsóra szegezi szemét. 

– Volt egy időjárás-jelentéssel foglalkozó betét a műsorában. 

Az eleje borongós „viharos ” volt, aztán a végén meg vidám 

„napos” lett… 

A lány rápillantott. 

– Utána meg az Ott vannak a bohócok jött. 

– Hadd jöjjenek a bohócok. Azt hittem, addigra már elment. 

– A Hadd jöjjenek a bohócok rendre megállított a bárnál. 

Szerintem remekül játszott. 

– Hát nem törte össze teljesen az a beszélgetés Irisszel? 

– Akarja, hogy meséljek Irisről meg rólam? Nem kell hozzá 

több mint két perc. 

– Most mégis itt van – mondta Linda. 

– Hogy eltemessem. Bár ebben megelőzött – nézett Vincent a 

hosszú szempillák keretezte halványkék szempárba. – Nem 

tudtam, hogy barátok. 

– Aznap éjjel találkoztunk először. Együtt repültünk ide, és 

ugyanabban a szobában szállásoltak el minket. 

– Most mégis maga fizeti a temetést. 

A nő körbenézett. – Nem látom a tülekedő tömeget. Még 

mindig tartozom háromszázzal, és jelenleg sajnos nincs ennyim. 

– Már elrendeztem – mondta Vincent. – Adok egy csekket, 

ami fedezi, amit eddig kifizetett. 

– Nekem nem tartozik semmivel – válaszolta a nő. – Ha 

felezni akar, felőlem rendben. Ezen nem fogunk összeveszni. 

– Csak két hete ismeri – mondta Vincent. 



 

 

– Tényleg? És maga mióta? Azt állította, két percbe sűrítve el 

tudná mondani az egészet. 

– Ne legyen rám dühös. 

– Nem vagyok dühös. Csak pocsék a hangulatom, ennyi az 

egész. – Ismét a koporsóra nézett. – Ez egyszerűen szánalmas. Ez 

az egész. Egy bulizós kiscsaj, aki csak kalandra vágyott. És alig 

van két ember, aki elbúcsúztassa. 

Vincent várt egy pillanatig. – És mi a helyzet Donovannel? 

Nem volt itt? 

– Most viccel? 

– Beszélt vele? 

– Miről? Irisről? Ugyan minek? Bár végül is nem rossz ötlet. 

Le lehetne szedni egy kis pénzzel. Beszállhatna a temetésbe. 

– Iris úgy tudta, hogy hosztesz lesz. Ezt a viccet csak a 

kaszinósok értik, vagy engem hagyott el a humorérzékem? 

– Koktélokat szolgált fel. 

– Nappal. – Vincent kivárt. – Mit csinált abban a lakásban? 

– Fogalmam sincs. 

– Szólt magának, hogy odamegy? 

– Tudja, miről beszélt abban a pár percben, amikor 

összefutottunk? Ruhákról. Iris állandóan kölcsönkért ezt meg 

azt, aztán sosem adta vissza. 

– Például egy fekete gyapjú kabátot? – kérdezte Vincent. 

Linda erre nem szólt semmit. 

– Mondta a rendőröknek, hogy a magáé? 

– Még nem – felelte pillanatnyi szünet után a lány. 

– Miért nem? 



 

 

Vincent szinte hallotta a csendet. Ahogy egyre fokozódik, és 

a léket kapott radiátor sziszegésévé erősödik. A nő megint csak a 

koporsóra meredt. Keresett valamit, amiben megkapaszkodhat. 

– Linda? 

Kezei mélyen az esőkabát zsebében, a lábak keresztben. Az 

énekesnő szűk farmere kopott talpú, sáros, vizes csizmában 

végződött. A teremben még mindig nagyon hideg volt. 

– Nem szeretné visszakapni a kabátját? 

– Amikor beszéltem velük – mondta Linda –, nem említették. 

Biztos azt hiszik, hogy az övé volt. 

– Mit keresett Iris abban a lakásban? 

– Nem tudom. 

– Gyakran találkozott Donovannel? 

– Fogalmam sincs. 

– Vagy beszélt róla? 

– Már elmondtam, hogy miről beszélgettünk. 

– Igen, említette – mondta Vincent. – Szeretném tudni, miért 

nevezte őt bulizós kiscsajnak. Azt mondta: „Egy bulizós kiscsaj, 

aki csak kalandra vágyott.” 

Linda egyre csak a koporsót nézte, Vincent pedig ismét 

felfigyelt a radiátor sziszegésére. A hang egyre magasabban 

sípolt. A lány felé fordult, ő pedig belenézett gyönyörű kék 

szemeibe, a még mindig nyugodt, de egyre keményebb 

tekintetbe. – Alattomos egy fickó maga, mi? Nem is értem, hogy 

nem jöttem rá mindjárt, ahogy elkezdte feltenni a kérdéseit… 

Mesélt magáról Iris idefele a gépen, csak úgy látszik, nem eleget. 

Elmesélte, hogy elhagyja azt az amerikait, aki pedig annyira 

szerelmes belé; azt a zsarut, akit Vincentnek hívnak. 



 

 

– Csak Miami Beachben vagyok zsaru – mondta Vincent –, 

nem itt. Atlantic Cityben csak egyszerű állampolgár. – 

Megérintette a lány karját. – Linda, lefogadom, hogy tudnék 

magának segíteni. 

– Álljunk csak meg egy pillanatra… – szólt közbe a lány. 

– Nincs kivel beszélnie. Ilyenkor jól jön egy barát – folytatta 

Vincent. – Szóljon, ha tévednék. És kell magának valaki, aki 

visszaszerzi a kabátját, mielőtt még agyonfagy. Errefelé New 

Jerseyben aztán tényleg van foga a hidegnek, nem igaz? 

– Ha meg tudja szerezni a kabátomat, azt nagyon fogom 

értékelni – mondta Linda. – Ezen felül nincs szükségem 

semmiféle segítségre. 
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Teddy az óceánparton parkolt le. Tisztán látta a halottasházat az 

Oriental Avenue egyik üres, szemetes telkén keresztül. A 

mögötte lévő épületet inkább nézte volna környékbeli 

kocsmának, mint kegyeleti helynek. Pár bőrdzsekis, fekete srác 

néhányszor elsétált a kocsija mellett, hogy lecsekkolják. „New 

Jersey”s-feliratos pólóikban az udvaron fel-alá járkálva mérték 

fel, hogy minden okés-e. Aztán visszajöttek. – Hé, tesó, mondasz 

egy időt? – Még fél perc ebből a süketelésből, aztán: – Nem 

akarsz betépni, haver? – Metamfetamint próbáltak eladni neki. 

Ez a város dugig volt szpíddel. Hogy ébren tartsa a sok balekot, 

nehogy véletlenül még valaki elaludjon, azt’ abbahagyja a 

játékot. 

Egy taxi állt be a temetkezési vállalat elé, tőle fél 

háztömbnyire, és Teddy hangosan azt mondta magának, nagyon 

helyes. Nézte, ahogy a két esőkabátos alak a taxihoz lép. Előzőleg 

felhívta a temetkezési céget, és megtudta, hogy Irist holnap 

hamvasztják. Jó lett volna elsőként megnézni a holttestet, hogy 

festhet tizennyolc emeletnyi zuhanás után, placcs, de 

valószínűleg nem fogják megmutatni. Arra gondolt, talán ha 

adna egy kis pénzt a tulajnak, esetleg megengedné neki, hogy 

belekukkantson a koporsóba. Ha eleget adna. Csakhogy teljesen 

le volt égve, és a francba is, utolsó látogatása óta az anyja teljesen 

bekeményített, tisztára kifordult magából. Hihetetlen volt, hogy 



 

 

hét és fél év alatt mennyit változott. Régen kenyérre lehetett 

kenni az ő tündéri anyucikáját, aki bármit megtett volna a drága, 

egyetlen kisfiáért. Most meg, ahogy elhatalmasodott rajta a 

szenilitás, egy önző vén szatyorrá változott: megkeményedett, 

beszűkült, akárcsak az erei. 

Megvárta, amíg a taxi egy tömbnyit eltávolodik, aztán 

sebességbe rakta anyja kocsiját, hogy utánuk eredjen az Orientál 

Avenue-n. 

Az anyja tragacsa egyhetvenhetes sárga Chevy Monte Carlo 

volt, ami a sós levegőben elvesztette egykori fényét, pedig alig 

volt benne húszezer mérföld – az óra 19681- et mutatott. Az 

öreglány képtelen volt széthajtani ezt a batárt, de túladni sem 

volt hajlandó rajta. Teddy azt tervezgette, hogy az óceánba hajt 

vele, le a meglehetősen alacsony Sommers Point felé vezető 

hídról – onnan rendszeresen vízbe pottyan egy-két részeg sofőr. 

Csak be ne szoruljon a kabinba, még véletlenül lesüllyed ezzel a 

fostalicskával együtt a fenékre. Hol szerencséje volt, hol nem, jó 

és rossz szériák váltották egymást. Igazából csak egy kis lóvéra 

volt szüksége ahhoz, hogy újra sínen legyen, és befejezhesse, 

amibe belekezdett. 

Teddy követte a taxit le a Pacific Avenue-n, aztán balra a 

Pennsylvanián egész a Holmhurst Hotelig, fél háztömbnyire a 

Boardwalktól. A szálloda tipikus, régimódi favázas épület volt, 

majd’ mérföldnyi hosszú verandával. Ennek még az első szintjén 

is volt üvegezett terasza. A régi időkben az ilyen hotelekben a 

nyaralók kiültek hintaszékeikben a szabadba, és ringatózva 

ütötték agyon az időt. Most meg hallani lehetett a nyerőgépek 



 

 

kattogását, ami a Resorts International hátoldala felől szűrődött 

át a parkolókon keresztül. 

A rendőr kezében táskájával bement a szállóba, a taxi kint 

várakozott. És most? Teddy leállította a kocsit az utcán. 

Be kéne cserélni ezt a sárga tragacsot valami jobbra. Egész jó 

volt az a Datsun, amivel San Juanban járt. Ebben a sűrű 

forgalomban pont elférne vele az istenverte turista buszok 

között. Naponta kétezer busz érkezik a városba. Kirakják a 

balekokat, akiknek hat órájuk van arra, hogy bedobálják a rezsire 

meg tébére valót a gépekbe, aztán a buszok már viszik is vissza 

őket Elisabeth-be, Newarkba, Jersey Citybe, a francba, még 

Philybe, Allentownba is. Másnap újabb emberszállítmányt 

hoznak, tisztára, mint a bevagonírozott zsidók, csak ezeket a 

főszereket életben tartják. Nem is kell hozzá más, csak színes 

fények, hangos zene és időnként egy-egy jackpot nyeremény, 

ami nagyobbat szól, mint egy tűzriadó. Az egyik szálloda a 

sztráda mellett felállított táblán azzal reklámozza magát, hogy 

nyerőgépeik a múlt hónapban hatvannyolcmillió dollárt fizettek. 

Aha. És mennyit fizetett be az a sok balfék? Na, azt már nem 

írják ki. 

Az anyja azt állította, hogy színesbőrű férfiak járnak lopni a 

házba vagy a rácsos ablakon vagy a háromszoros zárral 

megerősítetett ajtón keresztül. Hiába is mondta neki Teddy, 

hogy: – Anya, ide senki nem jöhet csak úgy be, még azok a fekák 

se, akikkel bent találkoztam, és kizárólag betöréses lopásból 

éltek. Mit akarnának elcsórni, a papagáj etetődet?! 

Anyja remegő hangon, de korántsem erőtlenül erre is tudott 

válaszolni: – Hát elvitték a legjobb hamutartómat, a varrós 



 

 

kosárkámat meg az összes fehérneműmet. Az egyiküket még 

láttam is, ahogy lefele sétál a West Drive- on a Ventnor Avenue 

irányába a matracommal a fején. 

– Mire Teddy: – Anya, hogy vihette volna el a feka a 

matracodat, amikor mindig azon fekszel? 

– Mert te mindig olyan okos vagy! 

Az öreglány teljesen megmarhult, az értelem szabadságon, 

de csak addig, amíg nem pénzről volt szó. Ha anyagiakra 

terelődött a beszélgetés, pontosabban sorolta a kincstárjegyek, és 

lekötött banki betétek aktuális kamatlábait, a számlavezetési 

költségeket, mint egy banktisztviselő. – Mihez kezdesz a 

pénzeddel? – kérdezte az anyját. – Elkölteni sem lesz időd. 

– Azzal te csak ne törődj – felelte az asszony. 

Ez meg miféle válasz? „Azzal te csak ne törődj.” Aztán az 

anyja hirtelen témát váltott, és megint a fekete veszedelemnél 

voltak, hogy jaj, mi lesz, ha ezek elrabolják az ő Buddy 

papagáját. 

– Ugyan anya, a fekák vagyonokat keresnek azzal, hogy a 

kaszinók férfi vécéiben dolgoznak. Megengedik a vizet a 

szerencsétlen vendégeknek, egy hatalmas feka vigyor 

kíséretében átnyújtanak egy darab vécépapírt, a hülye balek meg 

egy egész dollárt nyom a kezükbe azért, hogy hugyozhasson 

egyet. 

Az anyja szikrázó szemekkel utasította rendre: – Csak 

tudnám, hogy hol tanultál meg ilyen randán beszélni! 

A zsaru most kijött a hotelből. Még mindig volt szakálla, 

akárcsak San Juanban, de már nem használt botot, és nem is 

húzta a lábát. Beszállt a taxiba, és elindultak. 



 

 

Teddy ismét a Pacific Avenue-n követte őket. Ezúttal 

leparkoltak a Spade’s Boardwalk Casino Hotel előtt. Linda, Iris 

barátnője, akit a repülőtéren látott, bement a szállodába. 

Iris jól mondta, hogy ez a hotel nagyobb volt, mint a San 

Juan-i. Uramatyám, mintha már ezer éve lett volna. Itt is volt 

zöld neon felirat, meg pikk szimbólumok a bejárat felett, de 

ennyi volt az egész: egy csicsás homlokzat. Divatos előtér, 

krómozott acélból és üvegből épített kaszinó, előreugró zöld 

védőtetők. Rögtönzött dekoráció egy korosodó szállodán, ami 

már ötven éve itt áll. Ha az ember felpillantott, a régi hotel 

eredeti arcát mutatta. Sok ilyen ház volt errefelé, amin a felújítás 

csak elkent sminknek tűnt. Fröcskölj egy kis csillogó mázat az 

egykori Howard Johnson’s szálloda homlokzatára, és máris 

átkeresztelheted Caesar’s Boardwalk Regencyre. 

A taxi egy teljes fordulattal visszatért a Pacific Avenue-ra, és 

egyetlen utasával délfelé indult. Hova tart a zsaru? Teddy 

követte. A kora esti forgalomban elérték azt a szakaszt, ahol a 

Pacific véget ér, és az Atlantic Avenue egy kanyar után 

főútvonallá válik. Továbbhaladva Atlantic Cityből az út 

Ventnorba vezet, egyik városból a másikba anélkül, hogy észre 

lehetne venni, ha csak nem helybéli az ember. Teddy már tudta 

is, hova tart a rendőr. Hát persze. A Surrey Piacé. A taxi 

lehúzódott, és megállt a sarkon egy magas lakóépületnél, az előtt 

a ház előtt, amiről Iris műugrásban bemutatta 

szabadgyakorlatát. Teddy az Atlantic Avenue-n félreállt a járda 

mellé. Nem tudta megállni, hogy felnézzen a zárószintre, fel-fel, 

jó magasra. Aztán az elhaladó autók oszlopain keresztül 



 

 

tekintetével követte a zsarut, amint az kiszáll a taxiból, és belép 

az épületbe. 

Ez aztán a vérbeli zsaru! Nem bíz semmit a helyi erőkre, a 

saját szemével akar látni mindent. 

– Hát barátom – mondta ki Teddy hangosan –, sok 

szerencsét. 

Első blikkre Vincent száz százalékra vette, hogy a biztonsági őr 

legalább hetven éves. Jimmy Dunne. Kopasz fej, vézna, rendezett 

külső, élénk, csillogó tekintet; egy öregember, aki soha nem nőtt 

fel. – Harminc éve nem iszok egy kortyot se. – Csak kávét, abból 

viszont literszám. – Kér még egyet? Tessék, nyugodtan. Csak 

felcsörgök Normának, és már hoz is egy újabb termosszal. – 

Jimmy Dunne függőlegesen maga elé igazította a regisztrációs 

listát az előtérben álló asztalán, amin patikarend uralkodott. 

Nagyon is komolyan vette a munkáját. Szerette az embereket, 

szeretett velük elcsevegni, de az éjjeli műszak sajnos elég 

magányos volt. Szörnyű dolog ez, ezzel a szegény lánnyal. 

Davies százados mondta… vagy talán az újságban olvasta, hogy 

a lány Puerto Rico-i volt. Járt arra ezerkilencszáztizenkilencben, 

amikor a hadseregben szolgált. Két évvel később már Victor 

Herbert bandájában trombitázott kint az acélmólón, és azután 

még sokáig. Szerette Atlantic Cityt. Vincent korrigálta az előbbi 

tippjét, a fickó legalább nyolcvanvalahány kellett legyen. Jimmy 

Dunne elmondta, hogy pár évvel ezelőtt bedugták Somers 

Pointban egy nyugdíjas otthonba, de ő bizony fogta a 

trombitáját, és meglógott. Azóta egy hölgyismerősével, 

Normával él itt ebben az épületben. A lakóközösség megígérte 



 

 

neki, hogy megkapja ezt az állást, ha megesküszik, hogy többet 

nem trombitázik. Az ajka már úgy sem a régi. – Tehetek még 

önért valamit? – kérdezte végül. 

Nagy fekete igazgatói bőrfotelekben ültek, ezeket Norma 

vette az öregnek. Rávét szürcsöltek bögréikből, amelyeknek 

mázazott felszínébe nagy „J” betű volt égetve. 

– Davies százados arra kíváncsi, hogy van-e a lakók között 

Puerto Rico-i származású. 

Jimmy Dunne azt felelte, nem, a legtöbbjük zsidó, de nagyon 

rendes emberek. Azt mondta, hogy a ricóiak mind fent, az Inlet 

negyedben élnek. 

– Átadott Davies századosnak egy listát a látogatók neveivel. 

– Igen, uram, itten lent alá kell írni, különben nem mehet föl 

senki se. 

– És mi a helyzet a küldeményekkel? 

– Arról is adtunk listát. A virágos meg a tisztító volt itt, a 

nappali műszak találkozott velük. Éccaka nem nagyon 

szállítanak ki semmit se, legföllebb éttermekből, tudja, mondjuk 

a White Houseból. Volt is onnét egy rendelés. Jött egy manusz, 

aki itt hagyott nekem egy extra sajtos-húsos szendvicset. Rendes 

ember vót. 

– Ismeri? 

– Ja, ismerősnek tűnt. De ezek gyakran cserélődnek, az ilyen 

kifutófiúk nem keresnek ám valami sokat. Egy-két hétig látni 

őket, azt’ eltűnnek. 

– És előtte való éjszaka? 

– Az előtte való éecaka… – Jimmy Dunne kortyolt egyet a 

kávéjából. 



 

 

– Az előtte való nap éjjelén. Arról is adott a századosnak 

listát? 

– Hát, gondolom, csak beszéltünk arról is. 

– Nem biztos benne? 

– Hát, kellett beszéljünk róla, ha eccer rákérdezett. 

– Akkor is maga volt szolgálatban? 

– Tudja, én mindig itt vagyok valahol, mer’ hogy itt lakok 

fenn a kétszázkilencesben. Ezér is tudhassa a lakóközösség, hogy 

számíthat rám. 

– Ki volt szolgálatban azon az éjjelen? 

Jimmy Dunne belekortyolt a kávéjába. – Az eggyel korábbi 

éjjel… Tudja, amikor váltás van, felcseréljük a beosztást is, a 

nappalos éccakás lesz, meg fordítva. Szóval hát, van egy 

időszak, amiről most nem tudnám pontosan megmondani, hogy 

nappal dolgoztam, vagy éjjel. Mer’ hogy egész héten itten 

vagyok, azért. 

– Csak ketten vannak váltótársak? 

Jimmy Dunne kis szünetet tartott. – Hát, van helyettesítés is, 

ha mondjuk az egyikünk lebetegszik. 

– Talán a megelőző éjszakán akkor valaki más volt 

szolgálatban? 

– Ejnye már, ezt most nem tudnám megmondani… 

– Nem lehetne leellenőrizni? Csak pár napja volt. 

– Hát, nincs itten blokkoló óra vagy ilyesmi… tudja. 

– Jimmy, ez most nagyon komoly dolog. Megöltek egy 

lányt… 

– Idehallgasson, tudom ám én, hogy komoly dolog ez. Ebben 

a városban megtörténhetik az ilyesmi. Szeretem én ezt a 



 

 

környéket, de hát… tudja, van most sokminden errefelé, ami 

nem volt a régi időkbe’. Most minden máshogyan van. Annak 

idején az ember idehozta a gyerekit, hogyha azt akarta, hogy 

életibe először összeszűrje a levet valami fehérnéppel. Érti, ugye? 

Itt folyt az élet. Volt itt minden. Voltak ám erre finom, előkelő 

helyek is, csak úgy dőlt ide a pénz. De itt voltak a Shoobie-k is, 

az ócsójános turisták, akik cipős dobozban vitték le a partra az 

uzsonnát, aztán ott vacsoráltak a Boardwalkon, nem költöttek 

azok egy centet se. Aztán ott volt Victor Herbert, a nagy zenei 

hírességek, Sousa a Stai's and Stripes Foreverrel, volt itt 

mindenféle mulatság. Lovak, amik beleugortak a vízbe a 

mólóról… Aztán a népek nem jöttek többé, azt se tudom, mér. 

Biztosan a színes tévét nézik otthon, meg ilyenek. Úgyhogy 

behozták ide a kaszinókat, hogy megint legyen pénz… Fiam, az 

úgy igaz, hogy az emberek meg vannak bolondulva a 

szerencsejátékért. Vannak sokan, akik a nap huszonnégy 

órájában játszanak. 

– Úgy tudtam, hogy a kaszinók reggel bezárnak. Talán 

hajnali négykor? 

– Hétköznapon hajnali négykor, szombat-vasárnap meg 

hatkor. De ebbe’ a városban sosincs záróra. Ha valamit nagyon 

akar az ember, teszem azt, játszani, akkor nem számít az, hogy 

hány óra van. Érti, hogy mondom. Meg lehet oldani valahogy, el 

lehet azt rendezni, na. 

– Igazán…? Gondolom, tud néhány történetet. 

– Még a haja is égnek állna. De hát biztosan maga is tudna 

mesélni ezt meg azt. 



 

 

Vincent egy darabig nem szólt. – Jimmy, én nem a 

rendőrségtől vagyok. 

– Neem? – Az öregember kikerekedett szemmel nézett rá. – 

De hát azt mondta… 

– Azt mondtam, hogy beszéltem Davies századossal, ő meg 

elmondta, hogy eddig mire jutottak. De én nem az Atlantic 

megyei rendőrségtől jöttem. 

– Nem? 

– Annak a lánynak vagyok a barátja, akit megöltek. Puerto 

Ricóból jöttem, hogy elrendezzem a temetést. 

– Á, értem. 

– Beszéltem a rendőrökkel… de hát tudja, milyenek. 

Rendesfickók, nem azt mondom, jól kijöttünk egymással. Csak 

hát őket csakis a tények érdeklik. Nem foglalkoznak 

feltételezésekkel, elméletekkel, találgatásokkal. 

– Ó, tudom én azt – mondta Jimmy Dunne. – „Csak a 

tényeket, asszonyom!” emlékszik arra a sorozatra? A Péntek 

őrmesterre? Tudom én, mit mond maga. Nem akarják, hogy az 

ember detektívet játsszon nekik. 

– Elég, ha azt elmondja, amit tud. 

– Úgy van. 

– Tudja, azon gondolkoztam… – itt Vincent hatásszünetet 

tartott. – De ez szigorúan kettőnk közt maradjon. 

– Meg a falak közt. Világos. 

– Szóval az jutott az eszembe, hogy mi van akkor, ha egy 

éjszakával előbb ment fel a lakásba, mint hogy a gyilkosság 

megtörtént? És maga pont ezért nem találkozhatott vele. 



 

 

– Hm-hm…- Jimmy Dunne gondolataiba mélyedve igazgatta 

maga előtt listája lapjait, ne adj’ Isten, hogy valamelyiknek 

véletlenül kilógjon valahol a széle. 

– Nem szeretném a rendőröket zargatni ezzel – mondta 

Vincent. – Ez csak egy ötlet. De ha kikérdezhetném azt a fickót, 

aki aznap szolgálatban volt, akkor kiderülne, hogy ő mit mond. 

– Hm-hm. 

– Inkább csak azért, hogy saját magamat megnyugtassam. 

Jimmy Dunne rendületlenül bújta a listáját. 

– Ha az a válasza, hogy nem tud semmit, akkor is legalább 

megpróbáltam. – Vincent csöndben maradt egy pillanatra. – Azt 

mondja, az a fickó csak néha napján áll be dolgozni? Jimmy…? 

– Ja, csak ekkor-akkor. 

– És a rendőrök nem beszéltek vele. 

– Hát, az is lehet, hogy igen. Én nem tudhatom. 

– De ha nem mondta el neki, hogy más is dolgozik itt… 

Jimmy, ez szigorúan köztünk marad. Ugye érti? Még azt sem 

mondom el annak az embernek, hogy kitől kaptam meg a nevét. 

Erre a szavamat adom. 

– Úgyse mondana az magának semmit se. Nekem elhiheti. 

– Ha nem, hát nem. De legalább nyugodtan alhatnék. 

– Nézze, én csak nem szeretném, ha bárki azt hihetné, hogy a 

háta mögött kibeszélem. Főleg ez a manusz. Igencsak bogaras. 

– Harapós fajta? 

– Nézze, azt hiszem már így is nagyon eljárt a szám. 

– Jimmy, volt már poligráfos vizsgálaton? 

Jimmy Dunne felegyenesedett a székében, elfordította a fejét, 

aztán Vincentre nézett. – Én azt nem tudom, kérem, hogy 



 

 

jutottunk idáig, de azt biztosan mondhatom, hogy nem szólok 

többet én ugyan egy árva mukkot se. A végén még én ütöm meg 

a bokámat. Azt már ugyan nem, uram, aztat aztán nem. 

– Ilyesmi nem történhet – mondta Vincent. – Csak arra 

kérem, hogy legjobb belátása szerint döntse el, hogy mi a jobb 

magának. Ha én szorongatom meg a tökeit, vagy ha a zsaruk. 

Igen, az eső jót tesz az üzletnek, mondta a taxisofőr Vincentnek. 

Egy jó kis esős éjszaka erős széllel, az igen. De amúgy, ha valaki 

néhány háztömbnyit akar utazni a Pacificon, akkor csak felugrik 

egy menetrend szerint közlekedő iránytaxiba, és hat egységért 

ott is van. Nő kell? Ott állnak a sarkon. Nézze, arra is van egy, 

épp csak cégér nincs rajta. De felhívhat egy eszkortszolgálatot is. 

Kaszinóba meg ugye gyalog megy az ember. Nézze, ott az út 

végén. A Golden Nugget… Tropicana… Playboy… a Ceasar’s. 

Aztán itt van még a Bally’s, a Sands, a Calridge, Spade 

Boardwalkja, mind-mind egymás hegyén-hátán… 

És mi a helyzet zárás után, kérdezte Vincent… Minek a 

zárása után? Ha a kaszinók bezárnak? Ha húsz óra nem elég a 

szerencsejátékból? Hát azt is meg lehet oldani… Leparkoltak 

Vincent szállodája, a Holmhurst elé. A szállodájában, mondta a 

taxis, a bárnál összejönnek a kaszinóból az osztók zárás után 

dumálni, lazulni kicsit úgy reggel öt-hat körül. Kérdezze csak 

meg az egyiket, hol lehetne beszállni valami buliba, azok tudni 

fogják. Persze nem árt, ha jó vastag a bukszája. 

Vincent száz dollárt engedélyezett magának naponta. A 

szoba harmincból kijött, nem is rossz. Plusz harminc vagy 

negyven dollár lett volna a kocsibérlés. Olcsón kajál, sört iszik… 



 

 

Tetszett neki a Holmhurst. Otthonos volt, sok bútorral, 

festmények az előtérben, öreg bőrdíványok, virágmintás 

szőnyegek. Előkelő kis koktélbár. A szobája a harmadik szinten 

tökéletesen megfelelt, egyszer még fel is újíthatták valamikor az 

elmúlt harminc évben. Levetette az esőkabátot – azóta rajta volt, 

hogy ma reggel leszállt vele a repülő. Tárcsázta Dixie otthoni 

számát Brigantine-ban. 

– Az a név, hogy Catalina, mondd neked valamit? – kérdezte. 

– Gondolom, nem a szigetre gondolsz? 

– És nem is egy divatos fürdőruha márkára – mondta 

Vincent. – Egy Ricky Catalina nevű fickó volt a portás a 

megelőző éjszakán. 

– Picsába. 

– Azt most pontosan hogy érted, hogy „picsába”? – A vonal 

néma volt. – Érted, mit mondok? Nem aznap éjjel, amikor Irist 

megölték. Ricky az azelőtti éjszakán volt szolgálatban. 

– Ezt ki mondta? 

– Nem mondhatom meg. 

– Jimmy Dunne. 

– Jimmy fél, hogy eltársalogsz vele, aztán a nevét beleírod a 

jelentésbe. Gondolod, hogy ez feltétlenül szükség lenne? Neked 

Ricky kell, bárki legyen is ez a Ricky. 

– Salvatore Catalina unokaöccse. Ficsúr Sal. A ranglétra tetején. 

Igazából ő a góré. 

– Sose hallottam róla. 

– Küldök egy másolatot a Pennsylvaniai Bűnügyi Bizottság 

éves jelentéséből. 



 

 

– Értem. Dél-Philadelphiáról van szó. Azokról a fickókról, 

akik lelövöldözik egymást, hogy lássák, kié lesz Atlantic City. 

Olvastam erről a Time magazinban. 

– Kábé huszonkét célszemély, különféleképpen nyírták ki 

őket – mondta Dixie. – Leggyakrabban kocsiban elrejtett 

bombával. Plusz még egy fél tucat merényletkísérlet. Azzal 

kezdődött, hogy a fiatalok elkezdték ritkítani az öregeket, a 

„bajszosokat”, mert nem akarták átadni a kaszinó bizniszt. A 

következő lépésben valaki megölette azt, aki a bérgyilkost 

küldte, és a makarónizabálók máris egymásra lövöldöznek. Azt 

sem lehet tudni, ki kivel van. 

– Számot kéne viselniük. 

– Nekem mondod? Hatjegyűt egy szürke ingen. 

– Olvastam erről, de nem ismerem a neveket – mondta 

Vincent. – Nekünk is van saját ligánk a helyi csapatokból 

Miamiban. Egyrészt ott vannak a maffiózók, aztán meg a 

kubaiak, akiket Fidel küldött nekünk ajándékba. 

– Itt is vannak kubaiak – mondta Dixie. – Meg motorosok, 

akik rátették a kezüket a szpídpiacra. Metamfetamint 

kotyvasztanak kinn, Pine Barrens-ben. Saját laborjaik vannak. 

– Kolumbiaiak is vannak erre? 

– Hát, ha nagyon akarnék, azt hiszem, össze tudnék neked 

kaparni párat – mondta Dixie. – De visszatérve Sal Catalinához, 

ő dél-philadelphiai. Csak most épp a Tallageda börtön 

vendégszeretetét élvezi engedély nélküli fegyvertartásért. A 

kollégák majd meggebedtek, hogy találjanak ellene valamit, 

végül csak ezt tudták rábizonyítani. Egy High Standard Field 

King volt a csomagtartójában, a pótkerék alatt. Azt állította, 



 

 

hogy a szövetségiek csempészték oda. Ki tudhatja? Csak két évet 

kapott, de ez is több mint a semmi. Van egy szalagunk Sallel és 

Rickyvel, meg kellene hallgatnod. Egy sloziban dumálnak, már 

elfelejtettem, melyik étterem férfi vécéjében. Sal illemórát ad 

Pattanásos Rickynek a helyes étkezési szabályokról. A csávó úgy 

zabái, mint egy disznó. Sal kioktatja, hogy ne beszéljen tele 

szájjal, és rágjon meg minden falatot negyvenszer, mert az jót 

tesz az emésztésnek. Mire Pattanásos Ricky: „Kurvára tudom, 

hogy kell enni. Ezt csináltam egész kibaszott életemben.” Aztán 

puff. Sal pofon vágja. Ezután azt hallani, hogy Sal nagyon 

nyugodtan azt mondja: „Ricky, légy szíves, figyelj arra, amit 

mondok.” 

– Pattanásos Ricky – mondta Vincent. 

– Akkoriban kábé húsz éves lehetett, rettenetes arcbőrrel. 

Mostanra a bőre kitisztult, de a csávó még mindig egy gennygóc. 

Sal, nos, Sal viszont azt hiszi magáról, hogy valóságos filmsztár, 

egy helyi George Raft. Drága öltönyök, az ing félig kigombolva, 

hogy látszódjon a fuksz. Talán kicsit túl feminin. Ezért hívják 

úgy, hogy Ficsúr Sal, vagy Sally, vagy Sal „Pici Punci” Catalina. 

Mondjuk, ha ezt az utóbbit a szemébe mondod, akkor kinyír. De 

Sallel lehet értelmesen beszélni, nem rossz gyerek. Ricky viszont 

teljesen más eset. Pattanásos Ricky. Ricky „Pengés” Catalina. Dili 

Ricky. Nem bánnám, ha valaki lelőné ebben a most folyó 

bandaháborúban. 

– Szóval a lényeg az – mondta Vincent hogy nem egy átlagos 

biztonsági őrről beszélünk, nem egy szimpla portásról. 

– Ezek a fiúk – felelte Dixie – zsarolásban, 

uzsorakölcsönökben, prostitúcióban utaznak. Leszedik a 



 

 

bukikat, mindenkit, aki benne van az illegális szerencsejáték 

üzletben. Azt mondják, Sal Talladegából irányítja az egészet. 

Telefonon. Ricky a pénzbeszedő. Ha késel a pénzzel, küldik 

Rickyt a késsel. 

– Vagyis ha beállt éjjeli portásnak – mondta Vincent –, 

közben semmiképp sem gyűjthetett be pénzt az emeleti lakóktól. 

Valami másról van itt szó, igaz? Mondjuk valaki partit rendezett, 

és nem akarta, hogy megzavarják. 

– Lehetett az egy parti, vagy szex show, esetleg illegális, a 

kaszinó területén kívül rendezett szerencsejáték. 

– Zárás után? 

– Például. Vagy valaki kevésbé szigorú szabályokkal akart 

játszani, mint a törvény engedi. Lehet, hogy egy szál alsóban, 

sajtos húsos szendvicset zabálva szeret játszani. Esetleg úgy akar 

blackjackezni, hogy ő maga oszt. A New Jersey-i kaszinókban 

hozzá sem lehet érni a kártyákhoz. Itt sokkal több szabályt kell 

betartani, mint Nevadában. 

– Azt mondod, „a kaszinó területén kívül”… 

– Pontosan. Nem a törvény előírta szabályok mellett. 

Ugyanazokkal az eszközökkel játszanak, de kevésbé 

leszabályozottan. 

– Egy kaszinó rendezne ilyen játékot? 

– Kaszinó nem, azt nem hinném. Valaki egy kaszinóból 

viszont igen – mondta Dixie. – De ez már nem az én asztalom. 

Én olyan súlyos bűncselekményekkel foglalkozom, mint a 

gyilkosság, illetve bármilyen hirtelen vagy tanúk nélkül 

bekövetkezett haláleset. A maffiózók, az uzsorások, drogosok a 

gazdasági bűntettek részlegéhez tartoznak. Mindennel, aminek a 



 

 

kaszinókhoz van köze, ami csalással, lopással kapcsolatos az 

SZFR, a Szerencsejáték Felügyeleti Részleg foglalkozik. Azok 

állami zsaruk. 

– Iris halála elég hirtelen történt. 

– Ezért van nálam az ügy. 

– Tehát akkor te fogsz Rickyvel beszélni – mondta Vincent. – 

Nem adod át valaki másnak. 

– Nem. Első dolgom lesz holnap reggel beszélni vele – 

mondta Dixie. – Viszek magammal pár fiút, hogy ne akarjon 

meglógni. 

– Dix? – kezdte Vincent, mert szólni akart Linda kabátjáról, 

de aztán meggondolta magát. Jobb, ha még vár ezzel. – Semmi. 

Holnap hívjuk egymást. 

Előbb még beszélni akart Lindával. 

A lány a taxiban kicsit oldottabb volt. Néhányszor még el is 

mosolyodott, és össze is tegeződtek. Volt némi remény. Kedvelte 

a lányt, és talán ő sem közömbös neki. De volt egy olyan érzése – 

az az erős megérzés, ami éberré teszi az embert –, hogy Linda 

sokkal többet tud annál, amit elmondott. A halottasháztól a 

Spade’s Hotelig tartó út nagy részén a lány alig-alig szólalt meg. 
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Na most aztán teljesen más arcát mutatta. Szinte új életre kelt 

aranysárga turbánjában, hatalmas kerek fülbevalóival, mélyen 

dekoltált melltartójában; narancsszín tangó szoknyája magasan 

felsliccelve, hogy mutassa ritmusra ringó csupasz combjait, 

összeszorított térdekkel megtett pici kis lépteit a bongók, 

kongák, olajos hordó dobok lüktető ütemére. Most egy gépről 

bejátszott marimba lép be. A Győztesek Körszalonjában Fellép – LA 

TUNA! – Linda Moon együtt mozog a zenészekkel, de mozog itt 

mindenki, magával ragadja az embereket a karibi fűnk ritmusa. 

Vagy inkább barrio púnk? A színpadi megvilágításban hatalmas 

rasztatincsek villannak meg, pedig ez biztosan nem reggae. 

Vincent a sörét szürcsölve azon tűnődött, mi is ez a szám. A Beat 

it, ez az. A Beat it, csak épp visszatérőben egy Mexikói-öbölben 

tett kirándulásból, ahol alapos fazonigazításon esett át: latinos, 

fickós csomagolást kapott. Linda torkát kieresztve spanyolul 

énekli, hogy: – Pégale…! Pégale! –, vállak hátrafeszítve, a 

rumbatököt jobbra-balra ringó csípőjén rázva táncol az ütemre 

előre-hátra. 

A szalonban tömörülő emberek imádják ezt a zenét; 

tapsolva, fütyülve tombolják végig a műsort, székeikben 

felegyenesedve mozognak a La Bamba, a Hump to the Bump 

ritmusára, cinkosan vigyorognak, amikor olyan sorokat 

hallanak, hogy – Oh, Frank Sinatra… Oh, Frank Sinatra… Frank, 



 

 

a hangod alig szólt, míg el nem daloltad az első kalipszót. - 

Végül a Mama, look a Boo Boo-val zárul az első rész. 

– Cuki ez a cucc, igaz? Jézus Mária! – mondta Linda. 

– Az biztos, hogy rendkívüli, maradjunk ennyiben. 

– Ebben az átkozott Chiquita Banana szerelésben kell 

lenyomnom az egész négyrészes műsort. Nem öltözhetek át 

egyszer sem. - Linda körbepillantott a termen. – Jól esne egy ital. 

– Már meg is rendeltem – mondta Vincent. – Rögtön itt van. 

– Elképesztő ez a csörömpölés, tiszta dzsungelrock. Hatan 

vannak és a mosódeszkán meg a vödrön kívül gyakorlatilag 

mindenen dobolnak, ami a kezük ügyébe esik. Az egészet 

kiválthatnám egy szintivel meg egy dobgéppel. Nem azt 

mondom, nem rosszak, de mindenki jobban járna, ha 

visszamennének Nassauba hajón játszani… Honnan tudtad, 

hogy mit iszom? 

– Viccelsz? – mondta Vincent. – Azok után, amit a színpadon 

műveltél? Kértem egy Rum Sunrise-t. 

– Mi van benne? – kérdezte homlokát ráncolva a lány. 

– Meglátjuk. 

Az asztalnál feltűntek a pincérnő hosszú, neccharisnyába 

bújtatott combjai. – Jégbehűtött pohárban, kis napernyővel – 

mondta Vincent, a lány pedig bemutatta a híres-nevezetes 

playboy-nyuszi pukedlit. Miközben az asztalra helyezte a 

poharat, összepréselt térdekkel, egyenes derékkal egyensúlyozva 

igyekezett nem az asztalra borítani feltornyozott kebleit. 

– Ez már nagyon kellett – mondta Linda, és belekortyolt a 

koktélba. – Meg tudnám ölni Donovant… Van egy cigid? 



 

 

– Leszoktam a kórházban. 

– Igazad is van, miért halnál meg rákban, ha egyszer le is 

lövetheted magad? Donovan, az a szarzsák azzal etetett, hogy 

majd saját bandám lesz, ha ideutazom. Idejövök, és kapok egy 

egész számot, az Automaticol a Pointers Sisterstől? Ezek a 

zenészek belecsapnak, de azt sem tudják, hogy mit játszanak. 

Kiütik magukat dzsangával, le se szarják az egészet, teljesen 

máshol vannak. Játsszuk a Midnight Startól a No Parking on the 

Dancefloori, én meg szintiznék benne, jó, mi? Próbálok tempóban 

maradni, ezek meg átvágtatnak rajtam. 

– Nem látszol valami boldognak. 

– Nem tudom, mit keresek itt. 

– Mikor végzel? 

– Mi van ma? Nyolckor kezdtünk, éjfélkor hagyjuk abba. 

Hétvégéken tíztől hajnali kettőig kell játszani. 

– Utána elmehetnénk valahova vacsorázni. 

– Nem is tudom. Esetleg megihatnánk valamit együtt. De 

csak akkor, ha nem teszel fel kérdéseket. 

– Azt hiszem, hogy Iris a halála előtti éjjelen ment fel abba a 

lakásba. 

Linda letette a poharát, és felállt. 

– Ez nem kérdés volt. Nem kérdeztem, hogy az előző éjszaka 

ment-e fel oda. De azt hiszem, így történt. 

– Vissza kell mennem dolgozni. 



 

 

* * * 

A csapos a szalon belsejéből a patkóalakú bárpultnak a kaszinó 

felé eső végéhez ment, abba a homályos sarokba, ami 

elválasztotta a szalont a mechanikus kattogás és kápráztató 

fényeffektek harsány cirkuszi világától. Mosolygott. – Mrs. 

Donovan, elnézést, nem láttam, hogy megérkezett. 

Nancy Donovan Vincentet figyelte, illetve azt a narancsszínű 

tangóruhába öltözött lányt, aki most az asztalok között épp a 

színpad felé igyekezett. – Mi a neve? – kérdezte a pultost. – Az 

énekesnőnek. 

– Ó, hát az Linda. Linda… Most nem jut eszembe a teljes 

neve. Mit hozhatok, Mrs. Donovan? 

Nancy továbbra is az asztalánál ülő Vincentet nézte. Egy 

szakállas férfi, esőkabátban, számára teljességgel idegen 

környezetben. Épp a pincérnővel beszél, rendezi a számláját. 

Aztán erre jön, a bárpult homályba burkolózó, szalon felőli 

oldalához. 

Nancynek csak három lépést kellett volna megtenni, és 

pontosan a férfi előtt áll. Ízlelgette ezt a lehetőséget. Kitalált egy 

nyitó mondatot is, de elvetette. Visszafordult a bárpulthoz. – Egy 

pohár vizet, Eddie, ha lehetne – mondta. 

– Semmit nem kér bele, Mrs. Donovan? 

– Csak jeget. 

A csapos azt felelte, hogy igenis, asszonyom, és elfordult, 

miközben Vincent elhaladt az asszony mögött. 

Nancy még nem állt készen erre a találkozásra. De 

tekintetével követte a férfit, hogy tovább figyelje, ahogy eddig is 



 

 

azt nézte, amint a szalonban Lindával beszélget, csak érintésnyi 

távolságra Linda meztelen vállától, a lány sötét haja elő bukkan a 

fejdísz alól, Linda kimondottan jól néz ki, ugyanaz a Linda, akit 

már San Juanban is látott. Úgy tűnt, azok ott ketten jó barátok. 

Látta, hogy Vincent a szalon üres külső szélén a korláthoz lép, és 

benéz a kaszinóba, figyeli, ami bent folyik, a villódzó fényeket, a 

féltucatnyi báltermet kitevő vidámparkban összesereglett sok 

konok arcot. Aztán látta, hogy a férfi megfordul, a lépcsőhöz 

megy, és a vörös kárpiton megteszi az öt lépcsőfoknyi utat a 

kaszinóba. 

Nancy az egyik aranyborítású felvonón a negyedik szintre ment. 

A halványszürke, néma igazgatói folyosón elhaladt a tágas 

irodák kettős ajtószárnyain elhelyezett névtáblák előtt. Kaszinó 

Hosztok. Adminisztráció. Bérosztály. Szerencsejáték Felügyeleti 

Részleg. Kaszinók Ellenőrzési Bizottsága… Aztán befordult a 

folyosón, majd az igazgatói irodákat és férjének irodai szobáit 

elhagyva hamarosan egy ajtóhoz ért, amin az állt: Megfigyelő 

Központ. Kopogtatott. 

– Mrs. Donovan… 

A nő, aki ajtót nyitott Nancynek, meglepetésében hátralépett. 

– Miben állhatunk a szolgálatára? – Az ingére egy műanyag 

azonosító kártya volt csíptetve, melyen az volt olvasható: Frances 

Mullen, Ellenőr, Megfigyelő Központ. 

– Azt hiszem, láttam lent egy ismerőst – mondta Nancy. – De 

szem elől tévesztettem. 

Nancy előre ment a szűk teremben. 

– Hogy néz ki az illető? – kérdezte mögötte az ellenőr. 



 

 

– Szakáll, esőkabát, sötét haj, kábé negyvenes. 

– Nem lesz nehéz. 

Egy kicsiny, ablaktalan irodába léptek. Egy fiatal férfi és egy 

lány ült a helyiséget kitöltő, körülbelül húsz monitor előtt, 

amelyek a kaszinóban zajló eseményeket mutatták több 

különféle szögből. A kaszinó teljes területét lefedték a sorokban 

álló fekete-fehér képernyők: látszottak a kártyaasztalok, a 

sorokba rendezett félkarú rablók előtt álló játékosok. Frances a 

terminál fölé hajolt két fiatal beosztottja között. Megnyomott pár 

gombot, mire néhány monitoron megváltozott a kép, bár a 

látvány nagyjából ugyanaz volt, mint előbb. – Tehát egy 

szakállas férfi esőkabátban. A bőre barna? 

– Természetes kreolszín. 

A fiatal srác a válla fölött rámosolygott Nancyre. – Hogy van, 

Mrs. Donovan? 

– Köszönöm, Roger, remekül. Terry, minden rendben? 

A lány felpillantott. Egészséges, kiegyensúlyozott arca 

elütött a terem ultramodern környezetétől. – Csak a szokásos, 

Mrs. Donovan. 

Nancy Roger mögé lépve a képernyőn észrevett egy 

bőrzakós férfit, aki az egyik kockaasztalt körülölelő tömegben 

állt, közvetlenül a játékos mellett. Csak most tűnt fel neki, hogy 

ugyanezt az embert mutatja három másik monitor is, csak épp 

más-más szögből. 

– Ismerjük ezt az urat? 

– Elég gyanúsan viselkedik – mondta Roger. – Lehet, hogy 

egy svindler, aki csak arra vár, hogy észrevétlen lenyúljon pár 

zsetont. 



 

 

Frances a monitorra pillantott. – Ott van még? Nézzük meg, 

hogy rajta van-e a listánkon. 

Roger állított az egyik potméteren, mire a bőrdzsekis fickó 

képe közelire váltott. Ezután felemelt maga mellől egy polaroid 

kamerát, az objektívre egy szögletes megafonhoz hasonló 

kiképzésű tölcsért helyezett. Ezt ráfektette a képernyőre úgy, 

hogy pontosan illeszkedjék, majd exponált. 

Nancy egy másik képernyőre pillantott. – Az ott Jackie? 

A monitoron egy férfi látszott egy szóló játékos mellett, aki a 

blackjack asztal osztójával szemben, a kamerának háttal állt. 

– Maga az utánozhatatlan, isteni Garbo! – mondta Frances. – 

És már jön is Miss Elbűvölő, aki a szépség- versenyeken mindig 

csak a legszimpatikusabb, legkedvesebb lánynak járó díjat hozza 

el. 

A monitoron egy szőke fürtökben úszó fiatal nő közeledett 

Jackie-hez a háta mögött. Mondott valamit Jackie-nek, mire az 

anélkül, hogy ránézett volna, a válla fölött válaszolt neki. 

– Szegény LaDonna – mondta Nancy. 

– Egy francokat szegény – mondta Frances. – Csak magának 

köszönheti. Ha hagyod magad, és nem dumálsz vissza neki, 

Jackie gátlástalanul átgázol rajtad. Nézze csak meg, push-up 

melltartót visel az alatt a paraszting alatt! Jackie LaDonna melleit 

csak úgy nevezi, hogy a nője Kathryn Graysonjai. 

– Pedig igazán kedves ember – mondta Nancy. – Most 

hátrafordul… és rácsap a fenekére… 

– Ami azt jelenti, hogy még szereti. 



 

 

Nancy nézte, ahogy Jackie mond valamit, a gyémánt 

megvillan a kisujján, ahogy a kezét az orrához emeli, aztán 

visszafordul a blackjack asztalhoz. 

– Most mit csinált? 

– Megvakarta az orrát – mondta Frances. 

– Inkább jeladásnak tűnt. 

– Ha az volt, akkor ez valami új nála – mondta Frances. – 

Tizenkét évig dolgoztam vele Vegasban, én osztó voltam, ő meg 

a teremfőnök. Jackie mindig idegesen vakarózik, gyomorbajos, 

gyógyszert is szed rá… Ott van Tommy. Nem is tudtam, hogy itt 

lesz ma éjjel. 

– A Versailles Teremben vacsoráztunk – mondta Nancy. – 

Szerintem egyre jobb a konyhájuk. 

– Csak felismerték önt, amikor bement, Mrs. Donovan – 

mondta Nancy. – De szerintem is javult a konyha. Az az aranyos 

kis Mr. Hayakawa végre rendbe teszi a dolgokat. Ha az összes 

éttermet egyetlen konyha szolgálja ki, az komoly megtakarítást 

jelent önöknek. 

Nancy észrevette, hogy a férje Jackie Garboval kezd el 

beszélgetni: Tommy ezüstös hajkoronája Jackie göndör frizurája 

fölé tornyosult. Aztán már csak Jackie beszélt, sőt, szinte végig 

be nem állt a szája, miközben fejével a blackjack játékos felé 

intett. Tommy egy barátságos mosolyt készenlétben tartva várta, 

hogy Jackie kezével megérintse a játékos karját. Az asszony most 

megfigyelhette férjét munka közben, látta, ahogy Tommy két 

markába szorongatva megrázza a játékos kezét, ahogy túláradó 

macsós kedvességgel lerohanja vendégét – mi, nagymenők 



 

 

egymás közt, ugye –, a játékosnak pedig többre nem is telik 

gépies bólogatásnál, és merev, udvarias arckifejezésnél. 

– Ismerik egymást? 

– Muszáj nekik – mondta Frances. 

– Ki ez? 

– Kolumbiából jött… 

– Akkor nem a dél-karolinai? 

– Nem, ez a másik – mondta Frances. – Jackie a vállalati 

repülővel hozatta ide Miamiból. 

– Rajta van a listán? 

– Az én listámon? Ugye csak tréfál? Ez a fickó annyi bonuszt 

kapott, hogy ki sem látszik belőle. Mindent, ami csak létezik. 

A játékos középkorú, alacsony, csont sovány férfi volt, arcán 

indián és latin vonások keveredtek. Haja leolajozva, a 

kikeményített fehér ing és a fekete zakó kontrasztjától 

becsillogott a képernyő. 

– Szeretnék egy képet róla – mondta Nancy. 

Frances megnyomott egy gombot, mire Roger monitorján 

megjelent a férfi felnagyított képe. – Jó érzéke van ehhez a 

munkához, dolgozhatna nálunk – mondta Nancynek. 

– Voltam pár évig a Bally’s-ben. 

– Tudom. Van szeme hozzá, az biztos - Frances belekarolt 

Nancybe, és távolabb vonta kissé a monitoroktól. – Itt minden a 

szemé, Mrs. Donovan, de én hallok is ezt-azt. Az emberek 

elmondanak nekem sok mindent, ami nyomja a lelkűket, mert 

bennem megbíznak. 

– Kik? 



 

 

– Például a pénztárosok. Olyan emberek, akikkel hosszú 

éveken át együtt dolgoztam – velük szinte családias a viszony. 

Találkoznak időnként néhány szabálytalansággal, és nekem 

számolnak be róla, mert nem szeretnék, ha írásos nyoma 

maradna. Érti? Nem a beosztottakról van szó, hanem a legfelső 

vezetésről, akik szemet hunynak bizonyos dolgok fölött. A 

beosztottak úgysem csalhatnak, mivel én figyelem őket napi 

huszonnégy órán át. 

– Mire készül Jackie? 

– Na látja, érti maga, hogy mire akarok kilyukadni. 

– Van némi elképzelésem. 

– Tommynak, és magának dolgozom, Mrs. Donovan, de volt, 

amikor Jackie-nek dolgoztam. Mindent, amit tudok, tőle 

tanultam. A legapróbb részletekig. És csakis ezért mondom, amit 

mondok. Nem szeretném, ha bajba kerülne, ha elvesztené az 

engedélyét. Mert még ez sem kizárt, Jackie olyan emberekkel 

érintkezik, igazi nagymenőkkel. Nem a hírességekre gondolok, 

nem a legálisan magas tétekben játszó nagyhalakra. Jackie-nek 

az a dolga, hogy velük foglalkozzon, és ezt imádja is csinálni. 

– Akárcsak Tommy – mondta Nancy. – Ők ketten igazi 

páratlan páros… Nem gondolja? 

– Nos, Tommy helyzete kicsit más. Ő remekül szórakozik. 

Miért is ne tenné? – mosolyodott el halványan Frances. – 

Gyakran húzzuk is egymást. Felemlegetjük a régi időket, hogy 

ugyanazon az ósdi környéken nőttünk fel a West Side-on. 

– Ki hitte volna – mondta Nancy –, hogy egy ír ördög a 

Columbus Avenue-ról ily sokra viszi… 



 

 

– Igen, valahogy így. Mindig azt szokta nekem mondani, 

hogy: „Eszed ágába se jusson oda visszamenni, Fran, puccos, 

sznob környék lett az azóta. Tudod, most mi a neve a Hurley 

Brothers Halottasháznak? Békestúdió. A kocsmákba be sem 

léphetsz anélkül, hogy kaspókban lógó páfrányokba ne vernéd a 

fejed. Hát hova járnának a faterjaink meginni egy pofa sört?” 

Merthogy tudja, mozdonyvezetők voltak. Mind a ketten. 

– Igen, tudom – mondta Nancy. 

– Úgy csúfol, hogy Kóbor Mullen, mert Vegasba mentem, ott 

dolgoztam tizenöt évig, aztán végül mégiscsak Atlantic Cityben 

kötöttem ki. Tommy mindig elmondja: „Elég lett volna csak 

felülnöd egy Fugazi távolsági buszra, három órán belül itt is 

vagy.” 

– Nem akármilyen pasas – mondta Nancy. 

– Jól érzi magát. És akkor mi van? Tommyval olyan ez a hely, 

mint egy nagy vidámpark. Már ha nem sértő, hogy ilyeneket 

mondok. 

– Csak egész nyugodtan – mondta Nancy. 

– Nem azért, mintha el akarnám vitatni az érdemeit, remekül 

végzi a dolgát, mindenkit levesz a lábáról. Önnek ezt nyilván 

nem kell bizonygatnom. 

– Akkor meg miről van szó? – mondta Nancy. 

– Hát Jackie azért egy kicsit más. Tudja, a falán az a rengeteg 

portré hírességekkel… egy csóró srác Bronxból, aki most 

megmutatja… Ő már csak ilyen: egy felvágós hencegő. 

– És még sok minden más is – mondta Nancy. 



 

 

– Csakhogy összeáll mindenféle alakkal, akiknek a közelébe 

sem szabadna mennie, és Tommy ezt még csak észre sem veszi. 

Jackie-nek az a meggyőződése,  

hogy nagyon diszkréten intézi az ügyeit, de ezeket a 

fazonokat nem lehet nem észrevenni. 

– Mint például az a kolumbiai – mondta Nancy. – Mi is a 

neve? 

– Elnézést – nézett fel Terry az előtte sorakozó képernyőkből. 

– Megvan a szakállas férfi. Ezen a monitoron – mutatott maga 

elé. 

– Ő az? – kérdezte Frances. 

Nancy bólintott, és odalépett. A képernyő profilból mutatta 

Vincent Morát, aki egy félkarú rablón játszott; óvatosan, szinte 

szertartásosan dobálta be a negyeddollárosokat, aztán meghúzta 

a kart, figyelte a forgásba lendülő tárcsákat… de semmi. Nancy 

hallotta, ahogy Roger megkérdezi: – Én nem ismerem, és te? – 

Mire Terry: – Én sem, de egész jóképű, nem? 

Amikor Vincent otthagyta a gépet, Nancy azt mondta: – 

Kövessék. - A falon elhelyezett telefonhoz lépett, beütötte a 

számot, aztán nézte, ahogy Vincent egyre több és több 

képernyőn tűnik fel. 

– Halló, Millyvel beszélek?… Itt Mrs. Donovan. Azt 

szeretném megtudni, hogy van-e Vincent Mora nevű 

vendégünk. 

Miközben Nancy a válaszra várt, Vincent megállt egy gépnél, 

amiből csak úgy záporoztak az érmék a tálcába. A férfi mondott 

valamit a nőnek, aki egy műanyag pohárba halmozta a 



 

 

negyeddollárosokat. Az asszony, aki mindeddig halálosan 

komolyan állt, megfordult, és bólogatva rámosolygott Vincentre. 

Ahogy Nancy is elmosolyodott ezen a jeleneten. – 

Köszönöm, Milly – mondta a telefonba, és visszatette a kagylót. 

Roger ismét megszólalt: – Ismerjük valahonnan? 

– Tisztára mint aki eltévedt – jegyezte meg Terry. 

– Talán csak az eső elől menekült be ide, és most azt gondolja 

magában: hú, ilyet még életemben nem láttam. 

Az esőkabát elég hosszú volt, a férfi térde alatt végződött. 

Vincent megállt egy blackjack asztalnál, megfigyelt három 

játékost, hagyta, hogy lejátsszanak néhány osztást, mielőtt kivett 

volna egy húszdollárost a tárcájából. Vett négy piros zsetont az 

osztónál. 

Nancy figyelte, ahogy Vincentnek egy ász párt osztanak, 

amit kettéválaszt, és mindegyikre feltesz két-két piros zsetont. 

Ezután kapott egy királyt és egy dámát. A natural, azonnali 

pénznyereményt jelentő lapokért három a kettőhöz fizetett a 

bank. Összesen hatvan dollárt. 

– Nézd már a fickót! – mondta Roger. 

– Róla is kérek egy fotót – mondta Nancy. 

Nézte Vincentet, hogy felteszi a hatvan dollárt, és nyer, 

miután az osztó besokall. Nézte, ahogy felteszi a százhúsz 

dollárt, és tizennyolccal nyer, mert az osztónak meg kellett állnia 

tizenhétnél. Nézte, ahogy felteszi a kétszáznegyven dollárt, és 

megint nyer tizenkilenccel a bank tizennyolcával szemben. 

Nézte, ahogy feltesz egy tízest és veszít, aztán összegyűjti a 

zsetonjait, és elsétál az asztaltól. 

– Kövessük – mondta Nancy. 



 

 

Vincent egyik monitorról a másikra vándorolt, mindegyik 

más-más szögben mutatta. – Beváltja a zsetonokat – mondta 

Frances. Egy pillanattal később ismét megszólalt: – 

Odanézzenek! Na, ki áll ott előtte a sorban?! 

A kolumbiai játékos, háttal a kamerának. Mellette Jackie 

Garbo oldalnézetből. 

– Erről kérek egy képet – mondta Nancy. 

– Az esőkabátosról? Már lefotóztam – mondta Roger. 

– Nem. Arról, aki most beváltja be a zsetonjait. 

– Róla is van kép. 

– Megnézhetnénk, mennyit nyert. 

– Egy helyes kis csekket állítanak ki a számára – mondta 

Frances, és Nancyre nézett. – Erről beszélek. Válthatna pár szót 

Tommyval. 

– Nem marad más hátra – mondta Nancy a képernyőre 

meredve. 

A pénztáros most nem volt az ablaknál. Jackie Garbo 

hevesen gesztikulálva, széles mosoly kíséretében tartotta szóval 

a kolumbiait, aki mozdulatlanul állt vele szemben. 

– Volt egyszer egy részvényes az egyik másik kaszinóban – 

mondta Frances. – Meg kellett volna újíttatnia az engedélyét, de 

az Ellenőrzési Bizottság elutasította a kérelmét. Pedig nem 

csinált semmi disznóságot. Egyszerűen csak arról volt szó, hogy 

a lánya hozzáment valakihez, akinek nem volt teljesen szeplőtlen 

a múltja. 

Amikor a pénztáros visszatért az ablakhoz, áttolt a nyíláson 

egy formanyomtatványt a kolumbiainak, hogy írja alá. Ezután a 

pénztáros különválasztotta az eredeti példányt a másolatoktól, 



 

 

az egyikhez csatolt egy csekket, majd udvarias mosollyal 

átnyújtotta a vendégnek. A kolumbiai megfordult… 

Roger, aki az objektívre szerelt szögletes tölcsért ismét az 

egyik monitorhoz nyomta, felpillantott a kamera mögül: – Az 

esőkabátos fickó pont útban van. 

Nancy nem szólt semmit. Csak nézte Vincentet, és 

eltűnődött. Tényleg útban volna? 
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Vincent elújságolta a Holmhurst pultosának, hogy nyert 

négyszázhetven dollárt black jacken. Csak úgy, kábé három perc 

alatt. A csapos azt mondta, hogy ő biztos továbbment volna, és 

elveszti az egészet. Vincent azt válaszolta, hogy erről szó sem 

lehetett, meleg ruhát kell vennie magának, ahogy kinyitnak a 

boltok. Jól elvolt itt. A barátságos bárpult csomókkal pöttyözött 

fenyőborítása inkább emlékeztette otthonos kuckóra, mint 

szalonra. Kint hűvös és esős volt az éjszaka. Rendelt még egy 

Scotch-ot, és amikor egy újonnan érkező vendég leült mellé, 

annak is elbüszkélkedett azzal, hogy négyszázhetven dolcsit 

nyert Spade Boardwalkjában. Csak úgy, kábé három perc alatt. A 

krapek azt mondta, hogy kurva nagy ügy, de ha meg is akarja 

tartani a lét, jobb, ha lelép innen, és vissza se néz. A fickó az utca 

túloldalán, a Resorts Internationalbanvolt osztó. Régen a 

Tropicanában dolgozott inspektorként, de egyszer, amikor 

leváltotta az egyik osztóját, mert az nem a kártyákat nézte, 

kiderült, hogy az osztójának nagyobb hátszele volt, mint neki. 

Úgyhogy a végén, erre varrjál gombot, még őt rúgták ki, csak 

mert rendesen végezte a dolgát. Ez politika, haver. Arról szól, 

hogy kivel vagy jóban. Ha nem a megfelelő csávókkal bulizol, 

akkor lehúzhatod magad a klotyón. Már 12.30, Lindának 

mindjárt itt kell lennie. Tudod, ez úgy megy, hogy ott van az 

osztó, aki a kártyákat meg a játékosokat figyeli. Az osztót az 



 

 

inspektor figyeli, őt meg a teremfőnök. A crapsnél a kocka-

krupiét lesi az asztalfőnök. A helyettes kaszinóvezető pedig a 

műszakvezetőt figyeli. Ja, és még ott van a nyerőgépek 

felügyelője is. De azoknak magasról leszarom a fajtáját. Aztán ott 

van a kaszinóvezető, aki le nem veszi a szemét a helyetteséről. És 

akkor még nem beszéltünk a kaszinót üzemeltető társaság 

elnökhelyetteséről, aki csak azt nézi, hogy a kaszinóvezető… 

– Elnézést – mondta Vincent –, de találkozóm van valakivel. 

– És ezzel lelépett a bárból. 

Az előtérben várakozott, fel-alá sétált, a festményeket 

nézegette, és már épp készült lemondani róla, hogy ez ma még 

összejön, amikor Linda nem sokkal egy óra előtt megérkezett. 

Eddig még akárhányszor találkoztak, a lány mindig másképp 

nézett ki. Most elég furcsán, még mindig kisminkelve, 

farmerben, esőkabátban. A lány olyan tekintettel meredt rá, hogy 

Vincentnek meg kellett kérdeznie: – Mit követtem el? – Linda 

nem válaszolt. Az egyik bőrdívány szélére ült, és rágyújtott. 

– Nyertem négyszázhetven dollárt blackjacken. Tudod, 

meddig tartott? 

– Kirúgtak – mondta Linda. – Tudod, meddig tartott? Én 

voltam az egyetlen valamire való zenész azok között a jamaikai 

vadállatok közt, erre kivágnak. 

– Miért? Mit csináltál? 

– Hogy érted, hogy mit csináltam? 

– Ki mondta meg? 

– Az a fickó a La Tunából …hogy is hívják… ja igen, Cedric. 

Teljesen kikészültem. Nekem kellett volna kiszállnom az 

egészből. De nem szálltam ki időben. Jesszusom, nem tesz túl jót 



 

 

az önbizalmamnak, hogy csak így kiraknak a munkahelyemről. 

Cedric azt mondta, hogy „mit csináhassak, a górék atták kijaz 

ukázt.” 

– Donovan? 

– Valószínűleg az a rohadt tetű volt. – Linda felpillantott 

Vincentre. – Ő hozta ide Irist, igaz? Puerto Ricóból egész idáig. 

A férfi állva maradt, csak nézte sötét haját, az arcát, kifestett 

szemeit, ahogy rámerednek. – Mit kérsz inni? – kérdezte. 

– Scotch-ot. 

– Várj meg itt. 

A nyüzsgő, vidáman zsongó kis bárból két jeges duplával 

tért vissza az üres előtérbe, ahol a kisminkelt lány magában 

várta. Közelebb húzott egy bőrfotelt, látni akarta Linda arcát. 

– Pedig nem voltam rossz – mondta a lány csöndesen, 

letörten. 

– Rossz? Ugyan már, te voltál a fény az éjszakában. Imádtak. 

– Ezért is gondolom, hogy másról van itt szó. – Kifújt egy 

füstfelhőt, ami Vincent mellett szállt el, és nagyon finom illata 

volt. 

– Talán a banda nem csípte, hogy lefölözöd a lét, amit 

megkeresnek. 

– Nem. Hiszek Cedricnek. Szerintem semmi köze az 

egészhez. Már csak azért sem, mert kikezdett velem. 

– Tényleg…? 

– Szóval valami más volt az ok. – Linda némán nézte a férfit 

egy pillanatig. – Inkább hozzád lehet köze. Kettőnkhöz. 

Vincent nem mozdult. Előredőlve ült foteljében. – Mire 

gondolsz? 



 

 

– Esetleg láthatott valaki minket együtt. A szalonban vagy a 

halottasházban. 

– Csak mi voltunk ott egyedül. 

– Valaki kívülről is megleshetett minket. 

– Kire gondolsz? Donovanre? 

A lány habozott egy pillanatig. – Talán. Nem tudom. 

– És ha látott is bennünket. Akkor mi van? 

– Te Iris barátja vagy. Vetted a fáradságot, hogy Puerto 

Ricóból egészen idáig utazz. És ki az első ember, akivel 

találkozol? Én. 

– És ezért rúgtak ki? 

– Elképzelhető. Hogy lekoptassanak. Nem lehetek útban 

senkinek, ha már nem dolgozom ott. 

Kezdett értelme lenni. – Rendben, mondjuk, hogy Donovan 

látott bennünket együtt. Miért zavarná? 

– Te zsaru vagy, nem? Amennyit látott, abból arra is 

következtethet, hogy olyan dolgokról fecsegtem neked, amikről 

hallgatnom kellene. 

Ennek egyre több értelme volt. – Hadd kérjek tőled egy cigit 

– mondta Vincent. Linda átnyújtotta a dobozt. A férfi 

meggyújtott egy szálat, mélyen beszívta a füstöt, de váratlanul 

megcsapta a hideg, mentolos íz. A csomagolásra pillantott. 

Kools. Visszaszokott, ennyi volt. – Donovan – még ha látott is 

minket – nem tudhatja, hogy rendőr vagyok – állapította meg. 

– Életemben nem találkoztam vele. 

– Akkor attól tartanak, hogy esetleg más zsaruknak jár el a 

szám. Nem is tudom. Mostanában többször is volt olyan 

érzésem, hogy figyelnek. 



 

 

– Beszéltél a rendőrséggel? 

– Ők beszéltek velem. 

– Aggódsz? 

– Naná, hogy aggódom. 

– Mondta valaki, hogy jobb lesz, ha tartod a szád? 

– Nem, ennyi eszem magamtól is volt. Miután rájöttem, mibe 

keveredett Iris. Nem tőle tudtam meg, hanem az egyik zenekari 

tagtól. Egy ricóitól, aki ráadásul Irishez egyáltalán nem állt olyan 

közel. 

– Mondott a fickó valamit a zsaruknak? 

– Viccelsz? Ezek a srácok azért nevezték el magukat La 

Tunának, mert így hívták a börtönt, ahol együtt ültek kábítószer-

birtoklásért. A Puerto Rico-i srác valamiből azt gondolta, hogy 

Iris nővére vagyok, vagy mi, úgyhogy betépve megemlített egy-

két dolgot, amiről tutira azt hitte, hogy tudok. Iris mindent 

elfecsegett neki. 

– Mibe keveredett? 

Linda tétovázott, a határán volt, hogy kiadja magát. Vincent 

– tudatában a pillanat súlyának – nézte, ahogy Linda rágyújt egy 

cigarettára, egyre nézte azokat a festett szemeket. A lány 

megszólalt: – Lehet, hogy most nagy marhaságot csinálok. 

– Bulizós kis csaj volt, és nagyhalakat szórakoztatott… De 

mit keresett abban az apartmanban? 

Linda kifújta a füstöt, de ez inkább sóhajtásnak hatott. 

– A lakás illegális szerencsejátékhoz kellett. Kockajátékhoz 

rendezték be egy bizonyos férfi számára, aki nagyon fontos 

valaki lehet, de nem beszél angolul. Ezért volt szükség Irisre. Az 

illető kolumbiai, Bogotából érkezett, ami azért eléggé beszédes. 



 

 

A ricói zenészem minden áron találkozni akart vele, hogy kokót 

szerezzen tőle. Iris rühellte azt a faszit. Le kellett vetkőznie, mert 

a fickónak az volt a beütése, hogy a meztelen csajok szerencsét 

hoznak neki. A fanszőrzetébe dörzsölte a kockákat dobás előtt. 

Egy pillanatra Vincent elmerengett azon, hogy vajon a fickó 

veszített vagy nyert. De valami sehogy sem stimmelt. – Ezt 

honnan tudod? – kérdezte. 

– Iris elmondta a ricói haverjának. 

– De azért Iris a lakásban maradt… 

– Két egymást követő éjjel volt a férfival. Az első éjszaka után 

azt mondta a ricói srácnak, hogy vissza kell mennie, de nem gáz, 

mert a kolumbiai adott neki ötszáz dolcsit. Annak ellenére, hogy 

százezret vesztett. 

– Az a férfi vele töltötte az éjszakát? 

– Az első éjszaka… nem is tudom. Hajnali öt körül hazaért. 

– A második éjszaka – mondta Vincent – viszont ott maradt. 

Egész nap ott volt. Legalábbis tegyük fel, hogy így volt. És valaki 

visszament hozzá aznap éjjel. 

– Vagy valaki vele maradt – mondta Linda. 

– Ki volt még ott? Ki vitte oda a kolumbiait? 

– Volt egy lakosztálya a Spade-ben. Miamiból hozták ide 

magánrepülővel – ingyen. Bonuszként kapta a szobáit, az 

étkezéseket, mindent. Ha megengedheted magadnak, hogy 

százezreket veszíts, Vincent, akkor minden egyébre a ház 

vendége vagy. 

– Ki áll emögött? Donovan? 

– Vagy Jackie Garbo. Ő vezeti a kaszinót. De Donovannek 

tudnia kellett róla. Végül is övé a hotel. 



 

 

– Donovan is ott volt az apartmanban? 

– Nem tudom, elképzelhető. 

– Vagy ez a Jackie… Mi is a vezeték neve, Garbo? 

– Igen, sokkal valószínűbb, hogy ő volt velük. 

– Ki még? 

– Nem tudom. 

– Valaki a helyiek közül? 

– Azt meg hogy érted, hogy a helyiek közül? 

– Egy Ricky Catalina nevű fickó? 

– Soha nem hallottam róla. 

Vincent hátradőlt a fotelban, és megitta az italát. Látta maga 

előtt a ventnori magasházat, a szőnyeggel borított előcsarnokot, 

Jimmy Dunne rendezett asztalát, és azon tűnődött, hogy néz ki 

Ricky. El akarta képzelni maga előtt a ház előcsarnokában. Mit 

kereshetett egy pénzbeszedő a portás székében? Egy őr. A maffia 

egyik embere, egy közkatona. Nem lett volna ott, hacsak nincs 

odafönt valaki, akit szolgál. Vincent előtt lassan kibontakoztak 

azok az összefüggések, amelyek értelmet adtak ennek az egész 

katyvasznak. A maffiózók fent üzletelnek a kolumbiaival, ő a 

szállítójuk. Partit rendeznek a tiszteletére, amikor a városba 

érkezik: Donovan és Garbo illegális játékot szervez az 

apartmanban, ahol Irisnek le kell vetkőznie, hogy szerencsét 

hozzon a fickónak. Vincent szerette volna maga is próbára tenni 

a szerencséjét a kolumbiaival, az biztos. De erről alighanem 

lekésett. Az ilyenek hamar felszívódnak. Látott már kolumbiait, 

aki félmillió dolláros kötvényeket adott fel postán, és már aznap 

pora-nyoma nem volt. Az egész a pénzről szólt. Az egész város 

nem szólt semmi másról, csak a pénzről. Semmi másról. 



 

 

Linda őt nézte. – Volt ott egy másik lány is – mondta. Azok a 

festett szemek egyre csak rámeredtek. Vincent figyelte, ahogy a 

lány felemeli poharát, és habozva félretekint. 

Vincent kivárt. 

– De nem jut eszembe a neve. Tudom, hogy ki az, már láttam 

Jackie-vel a szalonban. Öt vagy hat évvel ezelőtt szépségversenyt 

nyert, ő volt Miss Oklahoma. 

– Van időnk – mondta Vincent. 

Teddy anyjának aranyszínűre festet tincsei olyan szorosan 

feszültek a hajcsavarókban, hogy fia látta köztük előfehérleni a 

csupasz fejbőrt. Amikor Teddy hazaérve meglátta a mamát, azt 

hitte parókát visel, annyira valószínűtlen színekben pompázott 

új frizurája. Az anyja azt felelte, á, dehogy, saját hajkoronáját 

viseli, épp csak egy kis igazításra van szükség időnként. Teddy 

azt mondta az állig kencével bevakolt csillogó madárarcnak: – Jó 

éjt, anyu. Poloskamentes szép álmokat! – Aztán rácsukta az ajtót, 

és a nappaliba ment, azon tűnődve, hogy kiérzik-e a klórhidrát a 

meleg tej ízéből. 

Szerzett ebből a nyugtatóból még fent Boystownban, a New 

York Avenue-n. Azoknak a helyes srácoknak mindenük volt, 

amit az ember csak kívánhat: klórhidrát, paracetamol, 

metakvalon, mindenféle metamfetamin. 

Buddy felemelte zöldes narancssárga fejét, és rúdján 

oldalazva azt recsegte: „Medzsik! Medzsik!” A papagáj egy 

rajzfilm-boszorkány hangján cserregett. 

– Ejnye, Buddy, ’e! Buddy papi. Hát hogy vagy öreg Buddy 

papagáj? Vettem ám neked egy kézzel faragott madarat, ami 



 

 

pont úgy néz ki, mint te. Csak hát annak a ricói csajszinak kellett 

volna elhoznia, de azt hiszem ő már sosem ér vele ide. Pedig 

játszhattál volna vele, Buddy, lett volna egy igazi játszópajtásod. 

Buddy kitipegett a rúd szélére, ami fehér és kékeszöld volt 

már a sok papagájszartól. Anyjának kedves szokása volt, hogy 

ráncos ajkai közé szorított napraforgómaggal kínálta Buddyt, 

miközben azt dünnyögte: – Puszikát mamucinak, puszit a 

mamikának! – Mire Buddy gondolkodás nélkül kicsípte a szotyit 

az öreglány ajkai között feszülő piros nyálhártya fogságából, 

aztán feltörte, és bekapta. Teddynek bezzeg elég volt csak közel 

lépnie a nappaliban, kiterített újságpapíron álló kalickához, és 

Buddy máris szart egyet, majd idegesen csapkodni kezdett. De 

vajon miért? 

– Ejnye, hát nem nyellek le egészbe’. Na gyere, mássz a 

kezemre… Jól van, akkor maradj, ahol vagy. Kit érdekelsz? Csak 

tudnám, mitől vagy ilyen ideges? 

– Teddy lehajolt, hogy a papagáj szemébe nézzen, de Buddy 

igyekezett oldalazva kitérni előle. Biztos meglátszana valahogy a 

madáron, ha az ő tekintetében észrevenne valamit, amit nem 

szeret. Hát nem igaz? Bár egy papagáj esetében ezt nem könnyű 

eldönteni. 

Szemezett már elítéltekkel; kíváncsian, hogy mit látnak a 

tekintetében, mire azok válaszul erre meg arra kérték, aztán 

megkérték, és végül meg is kapták, egyikük a kezét is, egy 

nagydarab, fekete srác, Monroe Ritchie. Megkérte, hogy legyen 

az ő sittes hitvese. De egyik elítéltnek a szemében sem látta azt 

tükröződni, amit aznap reggel annak a zsarunak a tekintetében, 



 

 

aki fegyvert nyomott az arcába, mikor a kommandósok azzal 

ébresztették, hogy rátörték a szobája ajtaját. 

Nem igazán gyűlölet volt a szemében, inkább arról 

árulkodott az a tekintet, hogy tud róla valamit. 

Azután ismét belenézhetett a zsaru szemébe a Puerto Rico-i 

kocsiszállító kompon, de ezúttal egy bot görbe nyelét nyomták 

az arcába. Mintegy megerősítésképpen, hogy amit először 

meglátott a rendőr Teddy szemeiben, az nem képzelődés volt. 

Hét és fél év múltán a zsaru még mindig ugyanazt látta. 

– Te mit szólnál hozzá? – kérdezte Teddy a papagájt. 

– Hogy egy fickó azt hiszi, hogy többet tud rólad, mint te 

magad? Mintha belelátna a koponyádba, és olyasmit találna ott, 

amitől szét akarja fröccsenteni az agyadat. Érted, a faszikámon 

látszik, mutatja, hogy ki akar nyírni. Te mit tennél? Hagynád, 

hogy megtegye? – Teddy közel hajol Buddyhoz. – Idegesítelek, 

’e? Mi? Szeretnéd kivájni a szemeimet, hogy többet ne nézhessek 

rád, igaz? Ezt szeretnéd? Akkor te is tudod, hogy milyen érzés. 

Látta maga előtt, ahogy Monroe Ritchie elhomályosult 

tekintettel azt mondja: – Nem, nem látok a szemedben semmit. – 

Aztán ellágyulva azt gügyögi: – Csak az én kicsikémet. 

A sötétben kiflivé görbülve feküdt Monroe karjaiban az alsó 

priccsen, érezte Monroe testes ölelését a gerincén. Ahogy 

Monroe ernyedt karja ránehezedett, a férfi álmos szuszogását a 

tarkóján. – Meg akarom ölni, Monroe. – Monroe azt felelte: – 

Nyírd ki, édesem, aztán siess vissza hozzám. – De hogy? Erről 

elég sokat beszélgettek. Monroe azt mondta: – Lépj halkan mögé, 

aztán egy lövés ide. – Teddy érezte, ahogy Monroe az ujját az 

öreglyukba fúrja koponyáján. Monroe megmondta, hol vehet 



 

 

pisztolyt Miamiben. Csináld meg, aztán dobd a stukkert az 

óceánba. Azt mondta, hogy egy kis huszonkettes kaliberű épp 

megfelel a célnak. 

De amikor Teddy meglátta a harmincnyolcas Super Coltot, 

nem tudott ellenállni a kísértésnek. És kezdetét vette ennek a 

meglehetősen költségesnek bizonyuló tervnek a megvalósítása. 

A fegyver, a repülőjegy Puerto Ricóba, a szállodai számlák, a 

kocsibérlés… És most újra itthon van, az anyja meg nem 

hajlandó adni egy vasat sem. 

Az öreglány tényleg bevette, hogy a Nemzetközi Statisztikai 

Hivatalnál dolgozik, miután megmutatta neki a 

névjegykártyákat, amelyekre ő nyomtatta rá a cég nevét, és alatta 

a sajátját azzal, hogy Kérdezőbiztos. Úgyhogy amikor az anyja 

megkérdezte, hogy lesz-e munkája, azt felelte, hogy valószínűleg 

visszamegy az NSH-hoz, megbízható cég, rendes jutalékot 

fizetnek, plusz rengeteg extra juttatást is adnak. Azt mondta az 

anyja: – Szép tőlük. – Mire ő azt felelte, hogy azért ez egyből nem 

megy, előbb még vissza kell illeszkednie a társadalomba, meg 

kell szabadulnia attól a rémálomtól, amit a börtönévek 

jelentenek számára. Elmesélte, hogy bent találkozott egy hozzá 

hasonlóan ártatlanul elítélt emberrel. Az anyja megsimogatta a 

fejét, és azt mondta: – Az én drága kicsi fiammal úgy bántak, 

mint egy bűnözővel…- De talán felbontotta volna bármelyik 

lekötött betétjét? Vagy kincstárjegyét, hogy adjon neki pár 

dollárt, mondjuk, néhány százast? Egy frászt. Az agyán több 

biztonsági lakat volt, mint a lakása bejárati ajtaján, ha pénzről 

volt szó. Átadott neki ezerkétszáz dollárt, és ennyi, egy centtel se 

többet. – Nem, nem, nem – jelentette ki az anyja. – Tudod, mi az, 



 

 

hogy nem? A nem az nem. – Mire ő: – Találkoztam bent olyan 

fiúkkal, akiknek ennél kevesebb is elég volt ahhoz, hogy 

visszaesőkké váljanak, és újra bűnözni kezdjenek. – De az 

öreglány nem akart megpuhulni, a trottyos kis vén szar. 

Egy dolgot tehetett, közel férkőzik egy öreg hölgyecskéhez, 

aki épp egy nyerő automatából söpri a retiküljébe a jackpotot. 

Felajánlja a segítségét, kicsit körüludvarolja, a fülébe súgja, hogy 

mennyire elragadó a kékre festett haja. Elviszi sétálni a 

Boardwalkra. Már egyetlen rablás is eleget hozhat. Nem 

tudhatta, mennyi ideje van még, hogy a zsaru meddig 

szándékszik itt őgyelegni. Legszívesebben besétált volna a 

zsernyák hotelszobájába, és belenyomta volna a pisztolyát a 

képébe, ahogy annak idején a rendőr is belenyomta az ő 

pofájába. Farkasszemet nézett volna vele, aztán azt mondja: – 

Mit látsz? – Először a szemébe néz, aztán közli vele, hogy 

forduljon hasra, és belenyomja a pisztolya csövét a tarkóján az 

öreglyukba. 

De holnap egyelőre még azzal lesz elfoglalva, hogy 

szerezzen egy kis pénzt a tervéhez. 
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Amikor Muszlah Hadzsim Dzsabara tizenhat éves lett, 

másodikos a detroiti Délkeleti Középiskolában, megváltoztatta a 

nevét DeLeon Johnsonra. Ezek után bárki rápillantott a nevére, 

biztosra vehette, hogy egy amerikairól van szó. 

Amikor az országba érkezett, még kis srác volt. Az apja 

unokatestvérének nagybátyja, aki tanár volt ugyanabban a 

középiskolában, elmerengve mondta akkor a kisfiúnak: – 

Istenem, fiam, tudod te egyáltalán, hogy ki vagy, hogy honnan 

jöttél? – Muszlah csak azt tudta, hogy a szerettei meghaltak, 

először az anyja, aztán az apja, és hogy ő sírt, aztán elküldték, 

hogy máshol éljen, mint addig. Az apja unokatestvérének a 

bácsikája rámutatott a térképre, és azt mondta: – Édes jó Istenem! 

Nézd csak, itt születtél. Etiópiában, Hailé Szelassziénak, Júda 

Oroszlánjának birodalmában. Lehet, hogy apád ágáról az ő vérét 

örökölted. A mamád mamáját megerőszakolta egy olasz – ezt 

soha ne felejtsd el –, és így született a mamád. Azt mondják a 

népe lándzsákkal állt bosszút érte. – Mr. Johnson még azt is 

mondta: – Ne törődj vele, nem a te hibád, hogy ilyen nagyapád 

volt. Megtermett olasz ember volt az, a csontozatodon látom, 

hogy te is szép nagyra nősz majd. – Ismét a térképre mutatott. – 

Ide nézz! Innen indultál, ezt a helyet úgy hívják, Dzsibuti. Aztán 

felmentéil Egyiptomba, a fáraók földjére, és Iszmailijában laktál. 



 

 

Hát nem gyönyörű név ez egy városnak! Aztán nyolcévesen 

hajóra raktak, hogy ideköltözz. És most itt vagy, nem igaz? 

Nagyon szerette Mr. Johnsont, ezért az ő nevét vette fel, meg 

egy fickóét, akiről valahol azt olvasta, hogy Floridába utazott 

felkutatni az Örök Ifjúság Vizének Rútját. 

A mi DeLeonunk is odautazott Michigan államból, 

védőjátékos lett a Miami Dolphins csapatánál. Öt éves 

sportpályafutásának végül egy térdsérülés és a kokain vetett 

véget. Már nem volt meg benne a régi éhség a sikerre, a méret 

önmagában pedig nem volt elég. A kokónak köszönhetően a 

Dade megyei kaptárba került hat hónapra, plusz némi 

közhasznú munka: a kölyköket kellett lebeszélnie arról, hogy 

kövessék a rossz példát. Amikor Jackie Garbo jó pénzt ajánlott 

azért, hogy a testőre legyen, DeLeon nem habozott, elfogadta. 

Könnyű meló volt. Csak azt nem szerette, ahogy a jelenlétében 

Jackie mások előtt beszél róla. Mintha csak egy darab hús lett 

volna, amit meg lehet venni a rabszolgapiacon. Jackie a hatalmas 

DeLeont mindig Fasírtnak hívta, úgyhogy legtöbben csak úgy 

ismerték, hogy Fasírt Johnson. 

DeLeon most éppen Jackie irodájának óriási ablakánál állt, 

amin keresztül az Atlanti-óceán ostromolta Boardwalk látszott. 

DeLeon képzeletben Puerto Ricóban járt. Szerette az ottaniakat, 

az ételeiket. Eszébe jutott az első alkalom, mikor ott járt, és 

meglátta a pikk alakú mecsetkupolát. Úgy érezte, valami befelé 

húzza, és hívja egyre, hogy imádkozzék. Még mindig emlékezett 

néhány muszlim imaszóra kiskorából. Ha Iszmailijában maradt 

volna, az ő méreteivel nyilván rakodómunkásként keresné a 

kenyerét a kikötőben, ahelyett, hogy négyszáz dolláros 



 

 

gyöngyszínű, cápabőr öltönyben parádézna itt ennek a kis 

bibsinek a csicskásaként… 

– Hé! – kiáltott neki Jackie most is. 

DeLeon elfordult az ablaktól. Jackie az asztala mögött, csörög 

a telefonja, Jackie felveszi a kagylót, virsliujjával a levegőt 

döfködi. DeLeon az üveg koktélasztal szemben lévő oldalához 

lép, és felveszi a másik telefonkagylót, hogy Jackie intésének 

engedelmeskedve belehallgasson a beszélgetésbe. Így aztán 

Jackienek mindig van tanúja arra az esetre, ha valakinek eszébe 

jutna baszakodni vele. Valakiben neki is meg kellett bíznia. 

Úgyhogy a Fasírtra bízta titkait, még a nőjével kapcsolatos 

kényes ügyeket is megosztotta vele, mintha a Fasírt a ház 

eunuchja lett volna a gyöngyszínű öltönyében. 

DeLeon lehuppant a fotelre, belesüppedt, fejét hátradöntve 

hallgatta a kagylóban a hangot, ami most épp ezt mondta: 

– Ma reggel begyűjtötték Rickyt, nyolckor a házában. 

Northfieldbe vitték. 

DeLeon elvigyorodott. Nagyon helyes. Csukják csak rács 

mögé. 

Jackie hangját egyszerre hallotta a telefonban és a szobában 

megszólalni: – Mégis miért? 

– Ugyan, Jackie – magyarázta a hang türelmesen –, bevitték a 

zöld szobába, hogy elbeszélgessenek vele. 

A kimért, öblös hang azt a dél-philadelphiai digó akcentust 

beszélte, amit ezek a kemény fiúk kölyök korukban szednek 

össze az utcán. Ez Frank Cingoro hangja volt. A Szenyor. 

Frankie, a Zura. Frankie, a Motor. Kápó vagy mi volt Sal 

Catalina alatt, főmufti a drogbizniszben. 



 

 

A kis Jackie igyekezett maga is nagyon keménynek tűnni. – 

Igazán? Ricsit elbeszélgetnek, mi? Mégis miről? Ha egyszer 

előveszik Rickyt, akkor bármiről kérdezhetik, bármiről, ami 

egész évben történt. Ricky mindenben benne van. 

DeLeon arcáról nem lehetett letörölni a vigyort. Hát ez 

gyönyörű. Tegyék csak el a kis patkányt láb alól. De lefagyott az 

arcáról a mosoly, amikor Frank Cingoro ismét megszólalt. 

– A kiscsajról akarnak vele beszélni, Jackie. 

A vonalban csönd volt. DeLeon Jackie-re nézett, aki most 

már azon törte a fejét, hogy egyáltalán okos dolog-e ilyen nyíltan 

beszélnie, hogy mégis honnan telefonálhat a Szenyor. Lehet, 

hogy Dél-Phillyből, abból a bárból a Catherine Streeten? Az Isten 

szerelmére, csak onnan ne. Vagy a Hutchinsonról, a klubból? 

Mind a két helyet bedrótozhatták. A Szenyor nyilván Jackie 

gondolataiban olvasott a beállt csöndben. – Kinn vagyok a 

francban a bevezető utakon kívül, a White Horse Pike-on túl, 

Jackie. Nyugodtan beszélhetsz. 

Duci Jackie úgy fészkelődött az asztal mögött, mintha 

azonnal klozetre kellene mennie. – Ricky tudja tartani a pofáját – 

mondta. 

DeLeon arra gondolt, hogy neki azért sikerülne szóra bírnia. 

Meg tudná táncoltatni, ha kellene. 

– Tudom, hogy Ricky nem fog beszélni – mondta a Szenyor. 

– Nem is Ricky a gondom, hanem a kiscsaj. A northfieldi kopók 

nagyon rászálltak erre az ügyre. Tudni akarom, hogy mit fognak 

találni, Jackie. Aztán majd megmondom, hogy miért érdekel. 

– Honnan a faszból tudhatnám? – mondta Jackie. – Azt 

hiszed, van bármi közöm is az egészhez? 



 

 

– Benny azt állítja, hogy egy ujjal sem nyúlt hozzá. 

Benny? 

– Tudom én azt nagyon jól – mondta Jackie. – Minden éjjel 

vele voltam, hogy kapná be a faszomat. Bármit kért, én 

rohangáltam neki. 

Benny – most már emlékezett DeLeon –, így nevezte a 

Szenyor Benavidest, a bogotai kapcsolatot, aki Dél- Amerikából 

szállította a füvet. Egy ijesztő, sunyi tekintetű macskazabáló 

digó. 

– Most hol van? 

– Elment ma reggel. A Fasírt felrakta egy miami gépre. 

Jackie DeLeonra meresztgette a szemeit figyelmeztetésképp, 

hogy a Fasírt nehogy elmulasszon egy szót is. 

– Bökd már ki – mondta a Szenyor. – Ki lökte ki a csajt? 

– Ezt most tőlem kérded? – mondta Jackie kétségbeesetten. – 

Azt sem tudtam, hogy az a tyúk ottmaradt. Mindenki elhúzott 

onnan, én is, kábé negyedórával azután, hogy te leléptél. 

Benavides ráugrott a csajra a hálószobában, ennyi volt az egész. 

Aztán visszavittük Benavidest a hotelbe. – Jackie segélykérően 

nézett fel a falon sorakozó, aranykeretben díszelgő társaságra, 

mintha a filmsztároktól, komikusoktól, valamikori hírességektől 

várna segítséget vagy ötletet. DeLeon együtt vigyorgott a 

tökéletes fogsorokról Jackie-re sugárzó tömérdek hollywoodi 

mosollyal, velük együtt élvezte, hogy Jackie-t most jól 

megfingatja a Szenyor. A Szenyor folytatta: 

– Van itt egy halott kiscsaj, és még azt sem tudod, mi történt 

vele. Még csak nem is a mi lányaink közé tartozott. 

– Tommy fedezte fel. 



 

 

– Tommy, amennyire én látom, szart se tud. Nem tartotta 

rajta a szemét, az a kis picsa meg kiokosodja, hogy bevállal egy 

ilyen elmebeteg állatot, aki az erkélyen akarja megbaszni, vagy 

mit tudom én, még mit ki nem talál. Ha ilyen perverz állatokat 

gyűjtötök be, a csajt meg senki sem védi, akkor az ilyesmi 

bármikor megtörténhet, amikor csak az a picsa lehúzza a 

bugyiját. Engem kurvára nem érdekel a kiscsaj, de a zsarukat 

annál inkább. Érted? 

Tudatlan tahó, gondolta DeLeon, azt hiszi baromi okos, csak 

mert még életben van. Sok ilyen ostoba vadbarom volt az 

alvilágban. Barmok, az igaz, viszont állati gecik is. Némelyikük 

egészen tűrhetően tudna szaladgálni a pályán a futball-labdával. 

– Mondjuk, hogy a zsaruk csak annyira jönnek rá, hogy 

játékot szerveztetek ott. Akkor is ti szívtok, Jackie. 

Ha kicsit unalmasabb lenne, már horkolnék, gondolta 

magában DeLeon. 

– A rendőrök annyit biztos megtesznek, hogy az egészet 

lejelentik az SZFR-nek. Nem? Az SZFR szól az Ellenőrzési 

Bizottságnak, azok meg elveszik az engedélyedet, minden 

további nélkül. Érted, mit pofázok itt? Csak azért, mert 

kényelmes voltál, mert nem tartottad a szemed egy kis picsán, 

bebukod az üzleted. 

– Álljon meg a menet! – A Pici Duci hangján hallatszott, hogy 

alig hisz a fülének. – Mégis kinek szerveztem le az egészet? Te 

hoztad össze velem Benavidest. Nekem kibaszottul nem 

hiányzott. – Most már kezdett felmenni benne a pumpa. 



 

 

– Mintha valami olyasmi rémlene, hogy megállás nélkül 

söpröd befelé a kis rózsaszín-fehér zsetonokat –felelt a Szenyor 

hangja. – Mennyit szedtél le róla? Kétszázötvenezret? 

– Persze – mondta Jackie. – És egydollárosával fel is 

dughatom a seggembe az egészet, lesz rá elég időm a hűvösön. 

Ezt nem én csesztem el, olyan nincs…- Jackie elfordult a falon 

függő képektől, és szoborrá dermedt. Már fegyelmezett hangon 

mondta: – Most le kell tennem. – DeLeon egy kattanást hallott a 

vonalban. 

Mr. és Mrs. Donovan, akik kopogtatás nélkül nyitottak be, az 

ajtóban álltak. – Fasírt, szevasz, haver – mondta Donovan. De 

Mrs. Donovan, aki egy nagyalakú kartonborítékot tartott a 

kezében, leállította a férjét, amikor megelőzte DeLeon válaszát 

azzal, hogy közbeszólt: – Magunkra hagyna bennünket? 

– Természetesen, asszonyom. 

Felkelt, kissé meghajolt az asszony felé, aki ilyen 

határozottan és könnyedén tartotta kezében a helyzetet, és aki 

most közömbösen figyelte Jackie-t. Magától értetődő üres 

semmitmondással a tekintetében. DeLeon gyöngyszínű 

öltönyében elgondolkozva indult a folyosó irányába. Szemtanúja 

lehetett valaminek, aminek eddig még soha. A nő viselte itt a 

nadrágot, és még véletlenül sem a férje. Kiderült, hogy az 

asszony lenyomja az egész bagázst, ha akarja. Mégpedig 

hátrakötött kézzel. 

Ketten ültek az Életvédelmi Csoport kihallgató szobájában a 

tárgyalóasztalnál. Vincent – aki immár frissen vásárolt tweed 

sportzakóját viselte – újabb szálat vett ki félig kiürített cigarettás 



 

 

dobozából, Dixie Davies pedig a kezében lévő kinyomtatott listát 

böngészte. 

– Minősített, késsel elkövetett fegyveres támadás 

nyolcvankettő májusában, Philadelphiában. A vádat elejtették. 

Nyolcvankettő novembere, gyilkosság: Ricky egy vita hevében 

halálra szurkálta a Csaposok Nemzetközi Szakszervezetének 

egyik tisztviselőjét a philadelphiai Cous’ Little Italy étteremben. 

Hirtelen felindulásból elkövetett emberölésben vallotta magát 

bűnösnek, és lenyomott tizennyolc hónapot Trentonban. New 

Jersey állam Nyomozói Hatósága előtt megtagadta a 

vallomástételt egy uzsorakölcsönökkel kapcsolatos ügyben, a 

bíróság megsértéséért hatvannapi elzárásra ítélték. Épp csak 

megmelegedett odabent. Négy, öt… nem: hat gyilkossági 

ügyben hallgatták ki csak az elmúlt két évben. Egy tanú azt 

vallotta, hogy látta, amint Ricky háromszor egymás után tarkón 

lövi az áldozatát, aztán levágja a farkát, és a hulla szájába dugja. 

A tanú a maffia belső embere volt, és hajlandó lett volna feldobni 

Rickyt. De a fickó nyom nélkül eltűnt, csak pár hónappal később 

találtunk rá, golyó a fejében, a farka a szájában. Itt egy másik ügy 

is, azzal vádolták, hogy százhetvenöt százalékos uzsorakamatra 

adott kölcsön. Egy újabb uzsora ügyben az volt a vád, hogy az 

egyik ügyfelének, aki elmaradt a törlesztéssel, Ricky a gerincébe 

vágott egy baltát. A fickó teljesen lebénult deréktól lefelé, 

mégsem tanúskodik, mert kibaszottul fél, hogy azt már nem élné 

túl. 

 Vincent, miközben elnyomta a csikket, lesöpört egy 

hamufoszlányt sportzakója ujjáról. – Egyáltalán 

semmi nincs a kezetekben? 



 

 

– Van a kihallgatásról egy majd’ egyórányi hanganyag. 

Akarod hallani? 

– Hagyta, hogy felvegyétek, amit mond? 

– Miért ne hagyta volna? Úgysem mondott semmit. Nem 

látott senkit se bejönni, se kimenni. Hacsak nem akkor ment be 

valaki az épületbe, amikor néhány percre elbóbiskolt. Azért 

vállalta el a munkát, mert kellett neki a pénz. Még soha nem 

találkoztam olyan éjszakai portással, aki Cadillac Eldoradóban 

furikázott volna. 

– Csak úgy kíváncsiságból, hadd hallgassak bele – kérte 

Vincent, és vett még egy cigit, amíg Dixie a magnóhoz ment, és 

megnyomta az indítógombot. Megszólalt Ricky hangja, mire 

Davies még megjegyezte: 

– Néhány percre vagyunk az elejétől. A kis tetűláda. Ezt 

hallgasd meg. 

RICKY: (…) építési vállalkozásban, lakásátalakításban. 

Pincehelyiségeket építettünk át rekreációs teremmé, meg ő… 

ilyen… verandákat téliesítettünk, tudja. De amikor Salt 

leültették, amikor leültették Alabamában, akkor befuccsolt az 

üzlet. 

DIXIE: Igényeltél munkanélküli segélyt? 

RICKY: Egy faszt. Hát minek néz engem? Feka Ilkának? 

DIXIE: Egy kedves ifjú hölgy fogja legépelni azt a sok 

szarságot, ami itt elhangzik, úgyhogy inkább nem részletezném, 

hogy minek nézlek… Kik voltak fent abban az apartmanban? 

RICKY: Amikor az a tyúk ott volt? Aznap nem is én 

dolgoztam. Aznap éjjel a közelében sem voltam annak a 



 

 

kibaszott háznak. Fent voltam Bringantine-ban egy buliban. 

– Hát ez jó – mondta Vincent. Dixie kikapcsolta a magnót. – Mit 

szólnál ahhoz, ha elbeszélgetnék Rickyvel? Magam is feltennék 

neki néhány kérdést. 

– Milyen minőségben? – kérdezte Dixie, és visszalépett a 

tárgyalóasztalhoz. – Rendőrként vagy egyszerű 

állampolgárként? 

– Érintett félként. Nem mutatnám fel a jelvényemet. Ha az 

ember megpróbál mellébeszélni, az visszaüt, és csak 

akadályozza a munkát. De nem is kellene olyan kedvesnek 

lennem vele, mint neked, nem igaz? Nem kellene felolvasnom a 

jogait, és ehhez hasonlók. 

Dixie sűrű bajsza alatt felvillant egy mosoly. – Egyáltalán 

nem kell kedvesnek lenned hozzá. – Egy pillanatig csönd honolt 

a szobában. – De akkor sem engedhetem, hogy ezt csináld. Nézd 

csak meg a kartonját. Ez elmebeteg. 

– Tegnap négyszázhetven dollárt nyertem blackjacken. Kábé 

három perc alatt – mondta Vincent. – Megnyertem a pénzt, 

kiszálltam, és elsétáltam onnan. 

– Ez igazán dicséretes – mondta Dixie. 

– Megvettem ezt a sportzakót. Hogy tetszik? Sőt még kocsit 

is béreltem. Mégpedig nem is akármilyet, egy Datsunt. 

Világosbarna dukkó, sötétbarna ülések. 

– Biztos jól megy a zakódhoz – mondta Dixie. – Valami, 

amiről még tudnom kéne? 

– Lássuk csak. Kockajátékot rendeznek abban a lakásban – 

mondta Vincent. – Egymást követő két éjjelen. Iris ott van, hogy 



 

 

szórakoztassa a játékost. Egy kolumbiait, aki Spade Hoteljében 

szállt meg. Fogalmam sincs, mi az illető neve, de biztosan 

megtudom, ha beszélhetek Rickyvel. 

Dixie erre nem mondott semmit. 

– Te megkérdezheted, de úgysem fog válaszolni. Miért is 

tenné? Ha úgy akarja, még a száját sem kell kinyitnia. De 

mondjuk, hogy én másképp teszem fel ugyanazt a kérdést. 

Nézzük meg, arra mit mond. 

Ismét csönd. Dixie egyenesen Vincent szemébe nézett. – 

Eljutottál Lindához, Iris szobatársához. 

– Bármit is mond, az nem több pletykánál – mondta Vincent. 

– Úgysem lehetne felhasználni, akkor meg minek zaklassuk. Aki 

bármit tudhat erről az ügyről, azt hiába is kérdeznénk, úgysem 

mond semmit. És miért? Mert mindenki halálosan be van szarva 

azoktól, akik fent voltak abban a lakásban aznap éjjel. Beszéltél 

arról a tanúról, akit fejbe lőttek. Beszéltél arról a másikról is, 

akinek eltörték a gerincét, lebénult, és mégsem tanúskodik. Van 

egy jó tanúd, de nem tudod garantálni a védelmét. Persze azt 

mondod, hogy garantálod. Én is mondtam már, azt sem tudom, 

hányszor. Mindig számíthatsz a tanúk együttműködésére, ha az 

áldozat szüleiről van szó, vagy ha valaki elkövet egy rablást, 

besétál egy áruházba fegyverrel a kézben. Azok a vásárlók, akik 

látták, biztos tanúskodni fognak ellene. De az ilyen rickyk 

esetében nem lesznek tanúk. Mert ezek mentik a bőrüket, az 

ilyen rickyfélék, mert kinyírnak, ha bármit is mondasz róluk a 

rendőrségnek. Te is láttad párszor, hogy megy ez, de azok is, 

akik tanúk lehetnének az ilyen ügyekben. Mindennap erről 

olvasnak az újságban. Oké, ott tartunk, hogy ha Ricky volt a 



 

 

bejáratnál azon az éjszakán, akkor a felettese, aki üzletelt a 

kolumbiaival, ott kellett legyen fent vele abban a lakásban. Ez az 

ember szervezte meg a kockajátékot, ez az ember rendelt meg 

egy lányt, Irist, hogy szórakoztassa a szállítóját, aki beszerzi neki 

a tuti cuccot, aki kőgazdaggá teszi. Te talán nem így látod? 

Dixie nem siette el, de bólintott. 

– De te nem foglalkozol drogos ügyekkel vagy zsarolással. 

Ez nem a te területed. Te gyilkosságis vagy, és nem akarod 

túlbonyolítani a dolgokat, igaz? 

Dixie ismét bólintott. 

– Rendben. Tehát valaki ott maradt Irisszel egész a 

következő napig, vagy valaki más visszament hozzá a következő 

éjjel, csak épp Jimmy Dunne nem vette észre. Szerintem 

hihetünk Jimmynek, ha egyszer azt mondja, hogy senkit nem 

látott bemenni – mondta Vincent. – Szóval akkor ennyi. Vagy te 

kérdezed meg Rickyt, hogy tudja-e ki volt Irisszel, vagy én. 

Nekem – most úgy tűnik – nyerő szériám van. Viszont ahhoz, 

hogy beszélhessek Rickyvel, a te segítségedre van szükségem. 

Dixie erre kissé felemelte a fejét. 

– Nem szeretném a házában meglátogatni. Inkább valahol 

kint az utcán kapnám el. Ezért kellene megfigyelés alatt 

tartatnod, és tudatni velem, hogy épp hol van. Rendszeres 

időközönként betelefonálnék, neked csak annyit kéne 

mondanod, hogy Ricky itt és itt van, mondjuk egy bárban a 

Pacificon. Csak ennyit kérek tőled. Az embereid felszívódnak, 

mert nem akarnak tudni semmiről addig, amíg én nem jelentek. 

Na, hogy hangzik? Ja, és mielőtt még elfelejteném. Emlékszel 

arra a kabátra, amit a szekrényben találtatok? Arra a feketére. 



 

 

Ismerek valakit, aki értékelni tudna egy ilyen meleg ruhadarabot 

ebben a zord időben. Szörnyű egy hideg van odakint, nem 

gondolod? 

– A szobatárs – mondta Dixie. – Jézusom. 

– Becsszóra, bármit is tud, az nem több pletykánál, amit meg 

én megtudok, azt egyből elmondom neked, úgyhogy… 

– Ugye nem… – kezdte Dixie, de aztán meggondolta magát. 

– Nem is tudom, hogy ezt meg akarom-e kérdezni… 

– Hát, ha nem vagy benne biztos – mondta Vincent –, akkor 

talán nem. 

– Hogy magaddal hoztad-e a fegyvered. 

– Ezt egész nyugodtan megkérdezheted tőlem. 

– Inkább nem – felelte Dixie. 
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Jackie üdvözlésre készen tárta szét karjait. Azt mondta, hogy ez 

aztán a meglepetés. Nem elég, hogy a főnöke személyesen 

ellátogat szerény kis irodájába, de még a kedves neje is 

csatlakozik hozzá. Így ketten együtt, ez az első ilyen alkalom, 

nem igaz? Pedig már vagy két éve megnyitottunk. 

– Ha valaki először jár nálam – mondta Jackie azzal fogadást 

kötök. Nevezz meg egy nagy sztárt – persze csak komoly 

híresség jöhet szóba aki már lépett fel Vegasban, Tahoe-ban vagy 

Atlantic Cityben. Ha esetleg nem találnád meg a saját kezűleg 

dedikált fotóját itt a falamon, akkor fizetek egy százast. 

Mostantól él a fogadás. 

– Ülj le, Jackie, kérlek – mondta Nancy. 

S ezt a vár úrhölgyéhez illő visszafogott gráciával mondta, 

ami Jackie-nek egy cseppet sem volt ínyére. Tommyra nézett. 

Most mi van? Az a tuskó ártatlanul, értetlenül felhúzta a vállát, 

aztán rögtön vissza is engedte, ahogy elkapta Nancy pillantását, 

aki nem siklott el egy ilyen kis disznó trükk fölött sem. Jackie 

most mással próbálkozott. Hogy oldja a feszültséget, összecsapta 

a tenyerét: – Ugyan már, mit szólnátok egy italhoz? – Tommy 

valósággal kivirult, de aztán fegyelmezett hangon csak annyit 

mondott: – Hát, miért is ne? – Tommy életében nem utasított 

vissza még egyetlen csepp alkoholt sem. Jackie az asztala mögött 

álló tükrös kis bárszekrényből előhalászott egy poharat, aztán a 



 

 

hűtőből egy dobozos sört, meg az előre bekészített martinis 

kancsót… – Nancy? – Nem, köszöni, most nem kér. Hülye picsa. 

Összezárt térdekkel ül, ölében nagyalakú borítékkal, amiben 

nyilván képkivágás van a Wall Street Journalből, vagy valami más 

hasonló lapból, hogy legyen mivel a kellő pillanatban 

előrukkolnia. Tommy a poharát az asztal szélén hagyta, 

egyenesen a dobozból itta a sört. Egy pár voltak ők ketten, 

Tommy meg a sör, a pohár csak közéjük állt volna. Jackie 

kortyolt egy nagyot a jéghideg extra száraz martiniből, hátradőlt 

foteljében, és valamicskét lenyugodott. Elmehet ez a picsa a 

faszba. Különben is, a nő úgysem tehet ellene semmit. 

– Az ott a pohárban martini? – kérdezte Nancy. 

Jackie-ben önkéntelenül feltolult néhány frappáns válasz, de 

inkább csak annyit mondott: – Pórias az ízlésem. Biztos nem 

kérsz egy pohárral? 

Jackie nézte, ahogy az asszony kimérten nemet int a fejével, 

és közben le nem veszi a szemét róla. Kár ezért a tyúkért, igazán 

dekoratív nő, de ötöt az egy ellenében, hogy olyan frigid, hogy 

feszítővassal kell szétfeszíteni a combjait, hogy a férje odaférjen. 

– Kösz nem, de te ne feszélyezd magad, igyál csak, ha ez 

megnyugtat… – mondta az asszony. – Nem félsz, hogy 

problémád lesz belőle? – Mindezt a legártatlanabb arccal 

kérdezte. 

– Ami azt illeti, én már csak ilyen vagyok. Egy problémás 

piás. Gondosan iszom egyet, ha gondom van, és mintha elfújták 

volna. 

Ez úgy tűnt, kicsit felvidítja a nőt, de nem igazán. Azt 

mondta: – Az első férjem is martinizett. 



 

 

– Kip Burkette – mondta Tommy. – Tudod, a Burkette 

Befektetési Társaság Phillyből. Nagy cég volt, százéves múlttal. 

Nancy hozzáment Kiphez, beköltözött Philadelphia legelőkelőbb 

negyedébe, a Main Line-ra: a felső tízezerhez, ember… 

Jackie elvigyorodott, Tommy nyilván már legurított néhány 

pohárkával ma reggel. De most már rendben volt, elmúlt dél. 

– Én inkább úgy fogalmaznék, hogy jobb helyre költöztem át 

a Main Line-on – mondta Nancy – Narberthből Bryn Mawr-ba. 

Már nem az iskolára gondolok, oda sokkal messzebb jártam, az 

Emersonba, Bostonban. Azt hittem, színésznő akarok lenni, de 

aztán rá kellett jönnöm, hogy nem vagyok elég jó. 

– Ezt nehéz elhinni – mondta Jackie. 

Nancy vállat vont. – Kiphez visszatérve, igazán kedves fickó 

volt. Rajongott a kacsákért. 

– Ez komoly? 

– Minden nyakkendője kacsamintás volt. Egy jó kiállású 

fickót képzelj el. – Nancy elhallgatott. – De ne túl okosat. 

– Észre nem is volt szüksége – mondta Tommy. – A Burkette 

Befektetési Társaság bankárai megértek pár száz milkót. Simán. 

– Kip a kutyákat is imádta – folytatta Nancy. – Volt egy 

golden retrievere, Lance. Délelőttönként a reggelinél Kip 

hangosan felolvasta neki a pénzpiaci jelentést, meg a tőzsdei 

záróindexeket: szóval bármit, amivel foglalkozott. Minden egyes 

tétel után megállt, és Lance-ra pillantott. Ha Lance morgott, az 

azt jelentette, hogy az adott részvényt el kell adni. Ha farkát 

csóválva vakkantott, az nyilván vételi szándékot jelzett. Kip 

vakon hitt Lance-ben, még akkor is, amikor az ügyfelek kezdtek 

alaposan megfogyatkozni. 



 

 

Jackie hosszú másodpercekig képtelen volt letörölni a 

vigyort az arcáról, és csak várt. 

– Most csak szórakozol velem – mondta végül. 

– Kip egy délután a Merion Cricket Clubban volt, a 

bárpultnál. Természetesen egy Beafeater martini társaságában. 

Mesélt valakinek, aki épp ott volt, Lancéról. Az illetőnek kábé 

ugyanez volt a reakciója. Kip ezt most komolyan gondolja? Kip 

azt mondta neki: „Halálosan komolyan.” Ez volt a szavajárása. 

És rögtön ezután holtan esett össze. 

– Jesszusom – mondta Jackie. 

– Akut alkoholista volt. De akkoriban valami mást mondtak 

helyette. Lance nem sokkal élte túl. Elcsapta egy autó. 

– Aúúú – vonyított fel Jackie. 

– De még jóval előtte megszabadultam az összes Burkette 

befektetési részvényemtől – mondta Nancy. – Még mielőtt 

teljesen elértéktelenedtek volna. 

– Mázlid volt. 

– Úgy véled? 

– Már hogy előre láttad, mi lesz a vége. – A nő bólintott, 

Jackie meg azon tűnődött, hogy most arra bólint-e, hogy előre 

látta, Kip halálra fogja inni magát, vagy azt, hogy a kutyát elüti 

egy kocsi. Mit akart ezzel az egésszel mondani neki? Tommy 

átvette a szót. 

– Ezután Nancy a Bally’s-ben kezdett dolgozni. 

Hogy a legjobb helyen tanulja ki a szakmát. Meg hogy 

szórakozzon is egy kicsit. Barátom, ez a kiscsaj aztán gyorsan 

tanul, annyit mondhatok. Mesélt nekem egyet s mást a 

kaszinókról, amiről fogalmam sem volt korábban. 



 

 

Ez csúnya hiba volt. Jackie egyből levette, ahogy meglátta, 

hogy Nancy arckifejezése egy árnyalatnyit megkeményedik. 

Végigszaladt egy hajszálrepedés a csicsás homlokzaton. 

– Azon gondolkoztam, lehetséges volna, hogy bukok az 

alkoholistákra? – Jackie legszívesebben már ott se lett volna. – 

Nem is tudom, hogy az tetszik-e bennük, hogy képtelen vagyok 

őket megérteni, vagy ez afféle negatív vonzalom. Persze az is 

lehet, hogy csak keresem a bajt. 

Helyben vagyunk, gondolta Jackie. Nézte, ahogy Tommy 

kényszeredetten fészkelődve igyekszik sokatmondóan a 

feleségére pillantani. Ezt úgy hívják: Nem Hagyom, Hogy Egy 

Kis Nőcske Itt Szétszívasson. 

– Tudom én, hogy mi tetszett neked Kipben – mondta 

Tommy. – A pénz, pénz, meg még a pénz is. Az lehet, hogy nem 

lett belőled színésznő, de azt ne próbáld nekem beadni, hogy 

nem is színészkedsz. – Jackie-hez fordult. 

– Állandóan a felsőbbrendű, dúsgazdag hölgyeményt játssza, 

aki átlát a szitán, ellentétben a Föld összes többi lakójával. 

– És hozzád mi vonzott, Tommy? – kérdezte Nancy. – Az a 

rengeteg eszed? 

Jackie-nek most már tényleg közbe kellett lépnie. 

– Jaj, ne csináljátok már. Életemben nem láttam még két 

embert, akik így kiegészítették volna egymást. Egy úri hölgy és 

egy tigris. Nancy Nagysád és Tuti Tom. – Ezt egész jól nyomta. 

Csak épp Tommy már rég nem figyelt. Farkasszemet nézett 

feleségével, a pillantásával próbálta térdre kényszeríteni az 

asszonyt. Bár Jackie számára a napnál is világosabb volt, hogy ez 



 

 

szart se ér. A lüke mesüge. Nem szabadott volna lekiscsajoznia a 

nőt. Tommy most hangnemet váltott. 

– Amíg te, kedvesem, a Main Line ódon Cricket Clubjában 

múlattad az időt annak a szerencsétlennek a pénzére várva, 

addig én sem cipőpucolással vertem ám agyon az időt! Már 

akkor szállodám és kaszinóm volt, mielőtt te betetted volna a 

lábad akár egyetlen egybe is. 

– Tudom-mondta Nancy. - És keményen is dolgoztál. 

– Arra mérget vehetsz. 

– És ahhoz is van elég eszed, hogy okos embereket tegyél a 

kulcspozíciókba. 

Jackie várta, hogy a nő most majd ránéz, de nem. Tommy 

szólalt meg: – Hűha, ezer köszönet. Már azt hittem, hogy teljesen 

elbasztam mindent. 

– Még nem egészen, de közel állsz hozzá – mondta Nancy. – 

Nem is tudom, hogy a pia miatt – azt sejtem, hogy nem érdekel, 

amit mondok –, vagy csak azért, mert helyből annyira kevés 

vagy, hogy gőzöd sem lehet, mi folyik körülötted. 

– Jesszus Máriám! – mondta Tommy Jackie-nek fejcsóválva. – 

Ez a nő már volt blackjack osztó, sőt még kaszinót is látott 

közelről… Jackie, bármit is szeretnél tudni a szerencsejáték-

iparról, kérdéseiddel fordulj csak a nejemhez bizalommal. 

Jackie már semmi mást nem akart, csak eltűnni ebből a 

szobából. Volt az asztala alatt egy gomb, amivel a Fasírt 

fülkéjébe csengethetett. Csak meg kell nyomnia, és az embere 

futva ront be. Na és akkor mi van? Megszólalt: – Nézzétek, ha 

vitatkozni akartok, miért nem vártok vele addig, míg haza nem 

értek. Rendben? Nekem itt dolgoznom is kell. 



 

 

– Rólad is szó van, Jackie – mondta Nancy. – Már csak azért 

is, mert egy hajszál választ el attól, hogy elveszítsd az 

engedélyedet. 

Jackie ettől ideges lett és meglepett, de nem szólt semmit, a 

nő mindezt olyan higgadtan közölte vele. Szó sem volt itt 

érzelmekről. Nancy kinyitotta a borítékot és Tommyra nézve 

folytatta: – Te is a tűzzel játszol, még ha nem is tudsz róla. – 

Kivett egy polaroid képet és átadta a férjének. 

Tommy hunyorogva húzta az időt: – Ki ez? 

– Épp csak a fagylaltozót nem adtad oda neki bonuszba – 

mondta Nancy-, és azt mered állítani, hogy nem ismered? 

Jackie-nek volt egy olyan érzése, hogy nem igazán akarja tudni, 

ki van a képen. De Tommy azt mondta, hogy igen, találkozott 

egyszer ezzel az emberrel, és az asztalra dobta a képet. Jackie 

előtt a fotón Benavides, a kolumbiai állt egy blackjack asztalnál. 

Most Jackie kezdett meglepetésében hunyorogni. – Igen, ez… 

Most nem jut eszembe a neve. Frances csinálta a képet? Mégis 

miért? 

– Mert megkértem rá – mondta Nancy. 

– Igen, kapott pár bonuszt – mondta Jackie. – Csinos kis 

összeg volt a bankszámláján. Hogy a fenébe hívták? Jött, aztán 

maradt néhány napig. 

– Egy hetet töltött nálunk - mondta Nancy. – Egymillió 

kilencszázezret rakott le letétbe. Készpénzben. 

Tommy őszinte ártatlansággal emelte magasba kezeit. – De 

mégis mi a gond? Arra nincs törvény, hogy egy játékosnak meg 

kell mondania, honnan jutott pénzhez. 



 

 

– Még nincs – mondta Nancy. – De hamarosan lesz, és jobb, 

ha felkészülsz rá. 

– Egyetlenem – süppedt kényelmesen székébe teljes 

testsúlyával Tommy –, a kaszinó biznisz lényegesen többről szól 

az asztaloknál folyó játéknál. Mindenekelőtt is objektivitást 

követel a résztvevőktől. Ez alatt azt értem, hogy ez az ipar a 

pénzről szól, a pénznek pedig nincs szaga. Igazam van? 

Jackie nem akart többet hallani. 

– A játékosok rengeteg pénzt hoznak, és nekünk részrehajlás 

nélkül kell ezt a pénzt kezelnünk. A pénz az pénz, és semmi 

egyéb. Más szóval csupán annyi a dolgunk, hogy le ne vegyük a 

szemünk az illető hitelkeretéről. Ha a fickó nagy tétekben játszik, 

ha sanszot ad nekünk, akkor minden erőnket arra kell 

összpontosítanunk, hogy megszerezzük a vagyona húsz 

százalékát. Már amennyiben szeretnénk némi profitra is szert 

tenni – Tommy itt a szemöldökét ráncolta. – De hát ezt már 

elmondtam neked máskor is, vagy nem? 

Hibát hibára halmoz. Jackie kétségbeesve szorongatta a fotel 

karfáit. Ez a nő darabokra fogja tépni. 

– Mr. Osvaldo Benavides Bogotából – mondta Nancy – 

letétbe helyezett nálunk egymillió kilencszázezret, majd 

távozásakor kiállítottunk neki egy csekket majd’ egymillió 

nyolcszázról. 

Jackie figyelte, ahogy Tommy fészkelődni kezd székében, 

amikor végre leesik a mesügének, hogy mibe szaladt bele. 

Tommy egy pillanatnyi szünet után megszólalt: – Jó, nem volt 

meg a húsz százalék, de hosszútávon pénzünknél leszünk. 



 

 

– Havonta egyszer – mondta Nancy – ideutaztatod Mr. 

Benavidest a cég repülőgépén… 

– De csak Miamiból – mondta Tommy. 

Jackie kétségbeesve hunyta be a szemét. 

– Kivesz maximum kétmillónyi készpénzt az üzletéből, és 

veszít öttől tíz százalékot. Ennél semmivel sem többet az elmúlt 

hét hónapban – mondta Nancy. – Aztán hazatér az egyenleget 

igazoló, szabályos csekkel. Mr. Benavides a saját kaszinónkban 

mossa tisztára a pénzét. Mivel erről mind a ketten tudtok, azt 

kell hinnem, hogy mindez a beleegyezésetekkel történik. 

– Édesem, az Isten szerelmére… – mondta Tommy. 

– Igen? – várta a befejezést Nancy. 

– Édes, ez egy bonyolult és komplikált tranzakció. 

Nancy továbbra is várt, Jackie meg csak bámulta. 

Ez a nő egy kibaszott cápa. Beléd mélyeszti a fogait, és el 

nem enged. Aztán eszébe jutott valami. Várjunk csak. Egy 

hajóban evezünk, nem? 

– Tommy azt akarja mondani, Nancy, hogy nekünk támadt 

egy kis problémánk Mr. Benavidesszel – kezdte Jackie. – Azért 

mondom, hogy nekünk, mert te is benne vagy, a te engedélyed is 

nélkülözhetetlen, és ugyanúgy elveszítheted, mint bárki más, aki 

nem a megfelelő emberekkel kerül kapcsolatba. Olyanokkal, 

akiket jobb elkerülni, a kemény fickókkal, ha érted, hogy mire 

célzok itt. A szervezett bűnözés embereivel. – Kezdett magára 

találni, és ezt élvezte. Tommynak leesett az álla, ez a balfék 

mesüge nem hitt a fülének, hogy valaki Nancyvel így mer 

beszélni. De nézzenek oda, a nő most csupa fül volt, mert okos 



 

 

asszony volt ez; még akkor is higgadt és kimért maradna, ha 

véletlenül becsípné a mellét a mángorló. 

– Mesélj csak – mondta Nancy. 

– Épp azon vagyok – válaszolta Jackie. Felállt, úgy érezte 

további előnyhöz juttatja, ha szabadon mozoghat. 

– Az a gond Mr. Benavidesszel, hogy túl sok barátja van 

errefelé, akikkel üzleti kapcsolatban áll. 

– Akik drogot vesznek tőle – mondta Nancy. 

– Mondjuk. De ezt én sosem firtattam – folytatta Jackie. – 

Közöm nincs hozzá. A gond ott kezdődik, hogy a legtöbb barátja 

közvetett módon velünk is üzletel. Úgy értem, hogy ők irányítják 

a beszállítóink egy részét. Gondolom, nem kell neveket 

említenem, magad is tudod, miről beszélek, anyagbeszerzésről, 

olyan szolgáltatásokról, amelyek elengedhetetlenek egy szálloda 

üzemeltetéséhez. Arról nem is beszélve, hogy ezek az emberek 

tagjai bizonyos érdekvédelmi csoportoknak. 

– Folytasd! 

– Lényeg a lényeg, hogy ezek az illetők, akik üzleti 

kapcsolatban állnak Mr. Benavidesszel, elvárják tőlünk, hogy a 

messzemenőkig kielégítsük a kolumbiai valamennyi óhaját. 

– És mossuk tisztára a pénzét – mondta Nancy. 

Jackie maga elé emelte a kezeit. – Ezek csak szavak. 

De ha nem hordozzuk a tenyerünkön, gondjaink 

támadhatnak a legfontosabb beszállítóinkkal. Ez viszont tény. 

Nancy le se vette róla a szemét. 

– Irist is bonuszként kapta tőlünk Mr. Benavides? 

Ez az ütés váratlan irányból érkezett. 



 

 

– Én csak azt tudom – mondta Jackie –, hogy bármit csinált, 

azt szabadidejében tette. Mit is mondhatnék neked egy ilyen 

rosszféléről? – Pillantása Tommyra siklott – onnan nem érkezett 

segítség –, aztán tovább az ablakon túli lehangolóan borús 

égboltra. Itt egy kicsit elidőzött azon tűnődve, hogy ne 

csöngessen-e mégis a Fasírtnak, aztán elvetette az ötletet; 

tekintete visszatért Nancyhez, aki – Jesszusom! – még mindig 

ugyanott ült vele szemben, és egyre csak őt stírölte. – Esküszöm 

a Mindenhatóra, hogy én sem tudok többet arról, hogy mi 

történt azzal a lánnyal, mint te. 

Mit bizonyíthat az asszony azzal, hogy belebámul az arcába? 

Hiszen csak az igazat mondja. 

Egy pillanatnyi szünet után Nancy megszólalt: – Nem 

kérünk többet Mr. Benavidesből. Végeztünk azzal az alakkal. 

Jackie álla a mellén koppant. – Könnyű azt mondani. 

Fogalmad sincs, kikről beszélsz. 

– Oldd meg! – mondta Nancy. – Vagy keress másik állást. 

Tommy erre felemelkedett a fotelből. – Tudod, kivel 

beszélsz? A szálloda kulcsemberével, huszonöt év gyakorlattal a 

háta mögött. 

– Ebben magára marad – mondta Nancy. – Ha még egyszer 

meglátom Benavidest a szállóban, akkor magam fogom 

följelenteni a Szerencsejáték Felügyeletnél. És mellékelek egy 

listát is az eddigi letétekről. Továbbá ha rájövök, hogy 

bármelyikőtök is tudott arról, hogy Iris abban a lakásban volt, 

azonnal bejelentem a rendőrségen. 

– A férjed vagyok, az Isten szerelmére! 



 

 

Jackie meg sem szólalt. Tudta, hogy az asszony komolyan 

beszél. A legkomolyabban mondta Tommy-nak, hogy nem 

hajlandó elveszíteni az engedélyét egy technikai gikszer miatt, 

csak azért mert házasok. Az asszony keze ismét a borítékban 

volt. Tommy felállt a fotelből, a testmagasságát akarta 

felhasználni, fentről nézett le a feleségére. – Megoldjuk ezt az 

egészet, oké? 

– mondta. – Rendben? Minek húzod fel magad, meg borulsz 

itt ki nekem, az Istenért?! – Hülye mesüge. A nőre mindent 

lehetett mondani, csak azt nem, hogy fel lett volna húzva, meg 

hogy ki lett volna borulva. Csak rá kellett nézni. A hókirálynő, 

ahogy ott hűsöl egy jéghegy csúcsán. Amennyire Jackie látta, itt 

érzelmi kitörésről szó sem lehetett. Az asszony egy újabb 

Polaroid képet dobott az asztalra. Tommy piás, gyűrött arca még 

ráncosabb lett. 

– Ez meg ki? 

Jackie szinte a bőrén érezte a hatásszünetet, Nancy cinkos 

tekintetét. 

– Iris pasija. 

Jackie a fotóra pillantott – szakállas pofa esőkabátban –, 

egyre nézte s várta, hogy a cápanő újra támadásba lendüljön. 

Hallotta, ahogy Tommy azt kérdezi: – Mégis mi dolgunk vele? – 

És hallotta Nancy válaszát is: – Az, hogy itt van. – Tommy azt 

felelte, hogy azt ő is látja. És akkor mi van? Jackie meg azt 

gondolta magában, ha már az asszony lefényképezte, nyilván 

ismeri is. Aztán hallotta, amint Nancy azt mondja: – Biztosra 

veszem, hogy meg fog látogatni. – Mire Tommy: – Mégis miért? 



 

 

– Semmi köze ehhez a fickóhoz. – Azt remélem is – mondta 

Nancy. – De azért ő mégiscsak fel fog keresni, vagy így, vagy 

úgy. – Hogyan? – tette fel magában a kérdést Jackie. – És a 

helyedben felkészülnék erre a találkozásra – folytatta Nancy. – 

Biztos, hogy ismeri a pasast, gondolta Jackie. – Úgy értem, hogy 

jobb lesz, ha porzik a veséd – mondta Nancy. – Hallgass a nődre… 

Mindezt Nancy kifejezéstelen arccal, szárazan közölte a saját 

férjével. A fickó veszélyes volt, de ez a veszély nem is annyira 

aggasztotta, mint inkább megérintette a nőt. A pasas a 

kábszeresektől jöhetett, lerítt róla: egy drogelhárítós filmsztár. 

Jackie azon tűnődött, hogy kockáztasson-e. Néhány pillanatig 

tétovázott… Miért is ne? A fényképről a cápanőre emelte a 

tekintetét. 

– Zsaru, mi? 

A kérdés belehasított a nőbe, teljesen váratlanul érte, s most 

felhúzott szemöldökkel nézett vissza rá. 

– Ezt meg honnan veszed? 

Talán még elismerés is csengett a hangjában. 

– Az ösztöneim súgják, Nancy. Tapasztalat. 

– Csak vaktában találgatsz. 

– Nézd, Nancy – mondat Jackie. – Ne hidd, hogy nem 

értékelem azt, amit itt most elmondtál. Azt hogy aggódsz értünk, 

hogy megpróbálsz éberségre inteni bennünket. Ez mind rendben 

van. De ha még azt sem venném észre, hogy valaki épp seggbe 

akar rúgni, akkor – már elnézést a kifejezésért, de – faszamód el 

lennék tájolva. 
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Vincent Longport felé hajtott az esőben. A part mentén haladt az 

Absecon Island déli kiszögelléséhez. Sok pénz, nagy házak, de 

valahogy a kevés erdősáv miatt mégis kopárnak tűnt az egész. 

Már megszokta a floridai partokat. Errefelé az óceánparton a 

régimódi, viharvert favázas házak közé fehér, lekerekített 

vonalvezetésű modern otthonok vegyültek, kábé olyan 

harmóniában, amilyet egy űrsikló mellé felhúzott budi 

eredményezhet. Talán ha süt a nap, jobban megmutatkozik a 

hely tengerparti, üdülőövezeti jellege. A cím alapján hamar 

megtalálta Donovan házát, ami – megrökönyödve tapasztalta – 

az egyik legósdibb épület volt a környéken. Szögletes 

tornyocskákkal, kiugró ablakokkal, a házat körülölelő, 

téglabakokra helyezett hatalmas verandával. 

A cselédben felismerte ugyanazt a lányt, aki Isla Verde-ben is 

ajtót nyitott. A lány is megismerte a látogatót, Vincent ezt 

biztosra vette. Azért rákérdezett: 

– Emlékszik rám? 

Dominga szégyenlősen elmosolyodott, és az állához nyúlt: – 

Igen, a szakálláról. 

– Persze, a szakállam – mondta Vincent. – Örülök, hogy nem 

vágattam le. Most jól jön, legalább nem fázik az arcom. Maga 

nem fagy meg itt? 

– De. Mindig fázok, amikor itt vagyunk. 



 

 

A lány invitálta, hogy lépjen be, Vincent azt mondta, hogy 

legszívesebben most azonnal visszamenne Puerto Ricóba. A lány 

megkérdezte, hogy Mr. Donovant kívánja-e látni. 

– Igen, őt keresem. 

– Hát, akkor megint nincs szerencséje. 

– Nincs itthon, igaz? És a ház asszonya? 

Dominga a fejét rázta. – Azt hiszem, ma a hotelben találja 

meg. 

Mély csönd honolt a házban. Ennek ellenére kényelmes, 

otthonos hangulatot árasztottak a nappali világos színei, a 

festménygyűjtemény darabjai, akárcsak a kandalló párkányán 

álló taino indán cserépedény. Ez utóbbi Vincentet inkább urnára 

emlékeztette, vagyis arra, ahogy az urnát elképzelte. Ma reggel 

beszélt telefonon Lindával. Eldöntötték, hogy mi legyen Iris földi 

maradványaival. Ahogy Linda mondta: poraival. Egy 

rozsdamentes acélurna csak harminckilenc dollár. Vagy 

vehetnek egyet tiszta bronzból is kilencszázért. 

Azt mondta Domingának: – Megkérném egy szívességre. – 

Kivett egy kis noteszt az esőkabát zsebéből. 

– Szeretném, ha felhívna nekem innen Longportból egy 

számot. Mr. Garboét. Ismeri, nem? 

– Mr. Garbot. Hogyne. 

– Itt a szám. Kérje LaDonna Padgett-et. Ideírtam a nevét. 

– Igen, látom. 

– Csak annyit kellene mondania, hogy „Mr. Mora átugrana 

önhöz Mr. Donovan házából, mert szeretne néhány szót váltani 

önnel.” Ennyi az egész. Megtenné ezt nekem? 



 

 

– Tudok én ám telefonon is beszélni – mondta Dominga. – 

„Mr. Mora átmenne Mr. Donovantől, hogy beszélgessenek.” 

– Tökéletes – mondta Vincent. 

La Donna azt mondta: – Hát ez aggasztotta Tommyt? Mondtam 

is Jackie-nek - már vagy ezredszerre kérdezte meg, hogy „Biztos 

nem hagytál el semmit?” –, szóval mondtam is neki, hogy mégis 

mit hagytam volna el. Nem vetkőztem meztelenre. Jó, 

gondolom, a pántos cipőmet lerúgtam a lábamról; ha leülök, 

általában le szoktam, de csak nem mentem el onnan mezítláb. 

Vagy százszor is megkérdezte. Már azután, hogy a hír megjelent 

az újságokban, és megtudtuk, mi történt. – LaDonna rosszallóan 

rázta a fejét. – Komolyan mondom, a frászt hozza az emberre az 

ilyesmi. 

A nő azt mondta, Vincent akassza csak fel száradni a kabátját 

az előtér szekrényének ajtajára, hozzátette, hogy leveheti a cipőt 

is, ha akarja, ő már úgyis levette. Aztán mezítláb előre ment 

nagy, kötött pulóverében, ami épp csak leért a fehér 

rövidnadrágig, amely látni engedett pár centit a kivillanó 

ülepekből. LaDonna tipegve vezette vendégét a nyári bútorokkal 

berendezett szobába, melynek üvegfala most párás volt a kinti 

esős időtől, ami a homályba burkolózó szobát komorrá, csöndjét 

némává tette. 

– Egyedül Iris vetkőzött le? – kérdezte Vincent. – Senki más? 

– Egyáltalán nem voltam oda ezért az ötletért – mondta 

LaDonna. – Rémesen kellemetlen volt az egész. Csak gondoljon 

bele, én voltam ott az egyetlen lány rajta kívül. Irist bezzeg nem 

zavarta különösebben a dolog. Anyaszült meztelen járkált fel-alá 



 

 

a szobában, és közben a szeme se rebbent. Mondjuk az ő korában 

simán belefér az ilyesmi, még nem kell azon aggódnia, hogy a 

segge úgy néz ki, mint két zacskós túró. Én tornázom, de próbált 

már a fenekéből leadni pár kilót? Teljességgel lehetetlen. Jackie-

nek szoktam mondani, hogy muszáj lenne lefogynia, tudja maga 

is, hogy mennyit iszik, meg zabál állandóan… Kér még egy 

Bloody Maryt? Nekem jól esne még egy. 

– Majd én megcsinálom. 

– Maradjon csak. – A nő erőlködve állt föl a kanapéról. 

– Szörnyű ez az idő. Bárcsak mást is csinálhatnék azonkívül, 

hogy szappanoperákat bámulok egész nap. Általában a 

szobalánnyal nézzük a tévét, de ma szabadnapos. Ízlik a 

koktélom? 

– Remekül csinálja. 

– Jackie-től tanultam. 

– Azt hiszem, mégis inkább átpályáznék a Scotch-ra. 

– Van itt minden: créme de menthe, Southern Comfort. 

Szereti az Amarettót? Nagyon finom. 

– Egy Scotch éppen jó lesz. 

LaDonna Holly Padgett, az egykori Miss Oklahoma felvette 

vastagkeretes, füstös lencséjű szemüvegét. Az amúgy sem 

alacsony nőt a feje búbján összefogott szőke haj csak még 

magasabbá tette. Kibámult az ég és az óceán szürke tömegére, 

hosszan elmerült a látványban, aztán hirtelen mintha mély 

álomból ébredt volna. Vincent nézte, ahogy vendéglátója a 

szobán keresztül a míves bárhoz megy, csupasz talpai 

belesüppednek a puha szőnyegbe; a hosszú, fehér lábak 

eltűnnek a lazán lógó kötött pulcsi aljában. A combok vonala 



 

 

hibátlannak tűnt, narancsbőrnek semmi nyoma. Még mindig 

nagyszerű Miss America volt. Szinte látta maga előtt a 

színpadon, ahogy megvallja, hogy szívből rajong a 

demokráciáért, a kis állatkákért, meg hogy milyen mélyen hisz 

az emberek közti testvériségben. Vincentnek az volt a 

benyomása, hogy érkezése előtt a nő már valószínűleg legurított 

pár Bloody Maryt. 

– Mind a két éjszaka ott voltak? 

LaDonna egy féldecis poharat használt arra, hogy pontosan 

kimérje a kellő mennyiségű vodkát. – Nem értem a kérdést. – 

Óvatosan beleöntötte a vodkát a poharába, tépelődött egy kicsit, 

aztán még utána löttyintett egy gyors adagot az üvegből. 

– Az apartmanban. 

– Ja, úgy érti, hogy Bennyvel. Persze. Jackienek ugrásra 

készen kellett várnia arra az esetre, ha odaszól, vagy hívja. 

Mindenhova el kellett kísérnie. – Három teáskanálnyi Lea & 

Perrinst adott a vodkához, aztán a pohár széléhez közel hajolva 

még belerázott egy, két, három csepp Tabascót is. 

– Tommy nem volt túl beszédes. – Vincent nézte, ahogy a nő 

a pohárba önti a paradicsomlét, majd az egészet összekeveri. – 

Nem világos, hogy melyik éjszaka járt ott. 

– Kicsoda? 

– Tommy. 

– Kér hozzá jeget? 

– Köszönöm, igen. 

A bőséges adag Scotchcsal a kezében a nő elindult a kanapé 

felé, aztán hirtelen megállt. – Azt meg hogy érti, hogy melyik 



 

 

éjjel? Tommy egyik éjszaka sem volt ott. – Összeráncolta a 

homlokát. – Vagy mégis? Tessék, most teljesen összezavart. 

Vincent egy mély, huzattal bevont székben ült, hamutartó a 

karfán. Rágyújtott, és nézte, ahogy a nő a pohárral óvatosan 

egyensúlyozva a földre ül, és háttal a kanapénak támaszkodik. 

– Azt hiszem itt elég biztonságos – mondta LaDonna. 

– Innen már nem lehet lejjebb esni, nem igaz? Kicsit 

szédülök, mintha kezdődő influenzám lenne, vagy ilyesmi. 

Vincent azt mondta, hogy mindenkit meg kell kérdeznie, aki 

a két éjjel bármelyikén ott volt, hogy biztosan nem hagyott-e 

semmit sem a lakásban. Még egy doboz gyufa sem maradhat ott. 

Tommy nem szeretné, ha később bármi gondja lenne emiatt. 

LaDonna azt mondta, ezt meg lehet érteni, jó hogy Tommy félti 

az üzletet, és nem szeretné, ha szar kerülne a palacsintába. 

Vincent azt felelte, jó, hát akkor nézzük csak: ott volt az osztó… 

Két osztó, mondta LaDonna, aztán Benny, meg az a fickó, akitől 

kitöri a frász, a Szenyor. Bár ő még nem is volt annyira ijesztő, 

mint a kolumbiai. Igaz, elég kedves, de attól még frászt lehet 

kapni tőle… – A Szenyor? – kérdezte Vincent. Mire LaDonna: – 

Csak azt ne mondja, hogy még nem találkozott a Szenyorral, 

Motor Frankievel. Eddig hol volt? És a Fasírt is feljött 

természetesen. Örök hála a Fasírtért. Vele el lehet beszélgetni, 

mert van stílusa, meg humorérzéke is, úgy löki a dumát, hogy 

közben el sem mosolyodik. Pedig tudni lehet, hogy csak 

hülyéskedik. Tök kedves meg minden. Jackie sosem nevet a 

viccein, mert féltékeny rá. De persze egy lépést se tenne nélküle, 

az fix. A Fasírt azt mondja, hogy szerinte közülünk senkinek sem 

volt köze az egészhez, már ahhoz, hogy Irist megölték. – Vincent 



 

 

csupa fül volt. – Hacsak nem Rickynek, vagy valamelyik másik 

eszement digónak. Merthogy a Fasírt szerint Ricky fel akart 

volna jönni, de a Szenyor nem engedte, kint kellett várnia. A 

Fasírt azt mondta, hogy Ricky az egyetlen, akit ismer és annyira 

elmebeteg, hogy balhéból ilyet csinálna, hogy képes és 

végignézi, ahogy Iris lezuhan. A Fasírt nem szereti Rickyt, mert 

Ricky mindig úgy beszél róla, mondjuk, mikor Jackie-vel dumál, 

mintha a Fasírt Jackie házi niggere lenne. – Vincent még mindig 

csupa fül volt. – Hogyha ő nem lenne, ha vele sem lehetne 

elbeszélgetni… hát, akkor nem is tudom. Mármint a Fasírttal. – 

Aztán azt kérdezte LaDonna: – Ki kér még? 

Vincent kitöltötte az italokat. LaDonna kanapénak támasztott 

feje előredőlt, a mellkasán pihenő Bloody Maryt bámulta. 

Vincent azt kérdezte, hogy sokszor beszélgettek-e Irisszel. A nő 

azt felelte, hogy Iris az a fajta lány volt, aki csak férfiakkal 

beszélgetett. Ismert ilyen lányokat a szépségversenyekről is. 

Legtöbbjük nagyon barátságos volt és őszinte, de minden 

versenyen volt egy-egy beképzelt kis csajszi. Azt mondta, 

nagyon furi érzés volt ismét Atlantic Cityben lenni. Istenem, az 

idő olyan gyorsan repül. Mintha csak tavaly történt volna 

minden. 

– Megválasztottak a legszimpibb, legkedvesebb lánynak. Én 

lettem Miss Elbűvölő. 

– Azt hiszem, már értem, hogy miért – mondta Vincent. 

– Muszáj is kedvesnek lenned, ha olyasvalakivel akarsz 

kijönni, mint Jackie. Ő olyan… Istenem, annyira elvan telve 

magával. Ki nem állhatom, ahogy beszél, az ocsmány szövegét. 

És maga, hogy bírja? 



 

 

– Akkor miért marad vele? 

– Ha együtt elmegyünk valahová, mindig csak ő beszél. Ha 

meg hazaérünk, meg se szólal, maximum azért, hogy engem 

lebarmoljon. Frances azt mondja, hogy a helyemben ezt nem 

tűrné el. Beszélgettünk… hát, már Vegas óta ismerjük egymást. 

Nagyon okos lány, tudja, hogy ilyen magasra felküzdötte magát. 

A Mindent Látó Szemig, fel a megfigyelő központba. Tudja, mit 

gondolok? Szerintem bírja Jackie-t, és csak azt szeretné, hogy 

szétmenjünk. Mindig azt kérdezi, hogy mi a fenének tűröm el 

magam mellett. 

– És miért? 

– Hát… Frances azt mondja, Jackie nagyon ért ahhoz, hogy 

kell egy kaszinót vezetni, meg minden. Érti? Meg vicces is. 

Nagyon vicces tud lenni, ha akar. Régen úgy volt, még amikor 

Vegasban éltünk, rengeteget káromkodott, mindig nagyon 

rondán beszélt, de Jézusom, mennyit hülyült. Mindenkit 

megnevettetett, úgyhogy csak jó a humorérzéke… Szerintem 

most be van gyulladva, csak nem ismeri be. 

– Mitől gyulladt be? 

– Hát azoktól… Mégis mit hitt? Az van, hogy én is félek. 

Tudja, mitől félek a legjobban? Mondjuk épp ebédelünk az 

Angeloni’s-ban, vagy valami hasonló helyen, aztán valaki belép 

egy puskával a kezében, és az egyiküket megöli, pont úgy, 

ahogy azokon a fényképeken az újságokban. Ott fekszenek a 

földön, minden csupa vér. És Jackie-t meg engem is megölnek 

csak azért, mert épp egy ilyennel ebédelünk. Halálra rémülök, ha 

erre gondolok. – Vincent azt mondta, hogy ez teljesen érthető. – 

Már az olasz konyhát is megutáltam. Elég, ha csak valaki 



 

 

megemlíti a fettuccinit kagylómártással, és már rosszul is 

vagyok. Régen azt se tudtam, mi az a fettuccini kagylómártással. 

Még kagylót sem ettem soha. Mármint Tulsában. Komolyan 

mondom, nem is tudom… Amikor Wilsonba mentem, még nem 

is hallottam a fettucciniről, mint ahogy gondolom, maga sem 

hallott Wilsonról soha. Igaz? Volt ott egy lány, amikor ott jártam, 

ő volt a világon a legeslegjobb barátnőm, úgy hívták, Melanie 

Puryear. Egyszerűen fantasztikus volt, ahogy aláírta a nevét. 

Úgyhogy lemásoltam, hogyan csinálja: LaDonna Holly Padgett, 

addig írtam, amíg majd’ leszakadt a karom. „LaDonna Holly 

Padgett”, lapokat írtam ezzel tele. Még az emlékkönyvembe is 

beleírt… Jaj, Istenem, dehogy is, Marilyn Grove írt bele az 

emlékkönyvembe… Igen, az Marilyn volt. Azt írta: „Az élet 

tengerén/lebeg Wilson-sziget/Boldogság a neve,/Padgett, legyen 

tied!” Érti? Azért mert akkor már voltam Miss Tulsa Gyorsasági 

Verseny is, tudja, ott ilyen díjakat kellett átadni. Emlékszem is 

egyszer, Istenem, azt hittem, meg kell puszilnom azt a 

vénembert, aki megnyerte a versenyt. De a végén csak kezet 

rázott velem, el se hittem. Aztán egyszer meg – sosem fogom 

elfelejteni – Corky Crowford magához húzott, és egy őrületes 

csókot nyomott egyenesen a számra. Mindenki sikítozott, meg 

éljenzett… 

Vincent hallotta, hogy odakint esni kezd. 

– Igen, én voltam Miss Elbűvölő – mondta a nő és a 

mennyezetre emelte a tekintetét. – Beleszakadok, olyan 

kibaszottul próbálok elbűvölő lenni. Nézzen csak rám. 
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Vincent megtalálta a Caspianon lévő házat, ahova Linda bevette 

magát a bandájával. Egy újabb fából készült műemlék, amit 

valaki sárgára festett úgy húsz éve, aztán azt gondolhatta: 

francba az egésszel, ráérünk, majd csak ideérnek egyszer a 

kaszinók. Lassan kezdett ráérezni az Atlantic Cityből, meg a 

környékből áradó hangulatra, és egyre jobban megkedvelte. De 

legalábbis ámult-bámult az avíttas óceánparti üdülők láttán, 

melyeket abban a Las Vegas-i, sportos áramvonalakat idéző 

plasztik-stílben újítottak föl, amiért állítólag megvesznek a 

szerencsejátékosok. „Megérkeztél csodaországba” – sugallták 

ezek a falak a távolsági buszokról lekászálódó polgároknak, akik 

komor arccal indultak neki a városnak, hogy mulassanak egy jót. 

Ez volt a másik furcsaság, amit ép ésszel föl nem lehetett fogni: 

hogy itt soha senki sem mosolygott. 

Vincent Linda házának bejárati ajtajához ment, és egyből 

tudta, hogy valaki bizonyára remekül szórakozik odabent: kis 

híján hanyatt esett, olyan erővel vágta orrba a tömény 

marihuána füst. La Tunáék kinyúlva lazultak a nappaliban egy 

füstgomolyag kellős közepén. Nagyvonalúan tudomásul vették 

az idegen jelenlétét szakállastól, mindenestül, de láthatóan nem 

izgatta őket különösebben. Vincent az előtérben várakozott. 

Mikor végre Linda lejött az emeletről, a férfi azt mondta: 



 

 

– Egy pillanatra azt hittem, hogy kigyulladt a ház. Ezek a 

srácok aztán nem tökölnek, szívnak, ami belefér. – Ezt pedig már 

a ház előtt mondta: – Hogy tudsz te itt élni? 

– Mégis hova mehetnék? – kérdezte Linda. – Előre ki kellett 

fizetni egy teljes hónapot, és errefelé nem divat a költség-

visszatérítés. 

– Ellehetnél nálam, Holmhurstben – mondta Vincent, és 

maga sem tudta pontosan, hogy komolyan gondolja-e. 

– Az volna csak az előrelépés, nem igaz? 

Vincent kinyitotta a lány előtt a kocsiajtót: – Azt ott 

elfelejtettem bevinni a házba. Nézd csak, mi van hátul. 

A fekete télikabát ott hevert az ülésen. 

Az esőben állva Linda felemelte két karját, kezei közé fogta a 

férfi arcát, és szájon csókolta. Vincent magához vonta a lányt, 

hogy a csók tovább tartson egy egyszerű hálapuszinál. – Vincent, 

a végén még komolyan kell vennem téged – mondta Linda, és 

úgy tűnt, szívből mondja. 

Az Orientálon lévő halottasházhoz hajtottak, ahol Vincent 

közölte az ifjabb Bertoiával, hogy Iris Ruiz hamvaiért jöttek. Az 

ifjabb Mr. Bertoia erre eltűnt, hogy kisvártatva egy kétliteres 

üdítősüveg méretű, rozsdamentes acélurnával térjen vissza. 

Vincent végignézett az urnán. – Csak egy ötlet, de betehetné a 

hamvakat egy taino indián cserépedénybe is. 

– A helyzet az, hogy amit most itt átnyújtok, az körülbelül 

négykilónyi csontmaradvány, korántsem hamu. Amikor egy test 

elég, nemigen marad utána hamu, inkább csak összeégett 

csontok. 



 

 

– Kösz – mondta Vincent, és egyik kezével Lindába karolt, a 

másikkal pedig elvette az urnát. Ahogy a kijárathoz értek, Linda 

megpróbálta kihúzni a karját, de Vincent nem engedte: kikísérte 

a kocsihoz a lányt. 

– Miért hagyod, hogy egy ilyen felhúzzon? 

– Hogy köszönhetted meg neki?! – kérdezte Linda 

döbbenten. 

– Mit szerettél volna, mit csináljak? 

– Toltad volna le. Jesszusom, legalább mondhattál volna neki 

valamit. 

– Semmi értelmes nem jutott az eszembe. 

Linda némán ült a kocsiban, miközben elhajtottak a 

halottasháztól, és ráfordultak a Pacific Avenue felé vezető útra. 

Vincentnek ötlete sem volt. Linda végül megszólalt: – Mit 

szólnál ahhoz, hogy: „Dugj fel a seggedbe egy slagot, és szívasd 

ki bentről a formalint, hátha a végén sikerül úgy csinálnod, 

mintha élnél. Mintha érző ember volnál.” 

– Menjünk vissza? 

– Látom, nem tetszik. 

– Még dolgoznod kell rajta. 

– A lényeg már megvan. Lehet, hogy hatásosabb lenne, ha 

előbb jönne a formalinos rész, és csak a végén az, hogy: 

„Úgyhogy feldughatsz egy slagot a seggedbe.” Ez lenne a 

csattanó. Érted? 

– Kapizsgálom. 

– „Tudja, mi a baj magával, Mr. Bertoia?” (…) „Mr. Bertoia, 

magával az a baj, hogy kábé annyi tapintat szorult magába, mint 



 

 

egy…” Na, ez működne. Meg kéne neki mondani, hogy micsoda 

egy érzéketlen kis patkány. 

– Ettől most jobban érzed magad? 

– Nem igazán. 

– Megmondom, mit csinálunk. Mit szólnál, ha visszavinnénk 

Irist Puerto Ricóba? 

– Gondolod, hogy ezt akarná? 

– Az is lehet, hogy szívesebben maradna itt. 

– Szerintem még a jelenlegi állapotában is inkább maradna itt 

– mondta Linda. – Nálam megvannak a ruhái, néhány ékszer 

meg egy kedves kis kézzel faragott papagáj… 

Linda azt tervezte, hogy felhívja a szállodák 

programigazgatóit, hátha behívják meghallgatásra. A Golden 

Nugettel fogja kezdeni. Vincent kitette Lindát, aztán adott a 

portásnak egy negyeddollárost, hogy nézzen rá a kocsijára, amíg 

ő elintéz egy gyors telefont. A portás, fehér kesztyűs tenyerében 

a negyeddollárossal, meredten bámult Vincent után. 

– Biztos, hogy ezt akarod csinálni? – hallotta Dixie Davies 

hangját Vincent. 

– Nézzük meg, mi történik – mondta Vincent. A folyosón 

lévő telefonfülkéből beszélt. 

– Ricky kint mászkál az esőben, nyilván begyűjtő körúton 

van. Beszedni a részesedését a lovis bukmékerektől, meg a többi 

illegális fogadásból. Esetleg az uzsora kamatokat is. Faszom 

tudja. Kábé két perce ült be a Satellite Caféba a Boardwalkon. 

Egyedül. 



 

 

– Örök hála, Dix – mondta Vincent. – Mit tudsz egy bizonyos 

Szenyorról? A Motorról? 

– Frank Cingoro – felelte Dixie. – A Szenyor. Régi 

bútordarab. Egyike azoknak az öreg harcosoknak, akik még 

mindig talpon vannak. Régen gyilkolásból élt. Most állítólag 

afféle tiszteletbeli consiglione, tanácsadó. Leporolták és 

beállították, amíg Sal lenyomja a két évét. 

– Ő is ott volt az apartmanban azon az éjjelen, amikor Ricky 

a bejáratnál őrködött – közölte a kollégájával Vincent. 

– Ezt meg kitől hallottad? 

– Jackie Garbo is ott volt. A Spade’s-ből. Ismered? 

– Csak a nevét – mondta Dixie. – Behozzuk, hogy 

közelebbről is megismerkedhessünk. 

– Miért nem pihenteted a dolgot egy darabig? – mondta 

Vincent. – Még a végén illegális szerencsejáték lesz a vád, és 

cseszhetjük a lényeget. Akkor meddig jutnék a gyilkosság 

vádjával? 

– Addig, amíg idáig jutottunk – mondta Dixie. – Semeddig 

se. 

– Akkor a Satellite Cafe a Boardwalkon. 

– A St. James Place mellett. 

Vincent papírszalvétával törölgette az arcát meg a kezét a 

pultnál. A párás ablaküvegen keresztül rálátott a Boardwalk 

halszálkás deszkabordázatára, mely most elhagyatottan ázott az 

esőben. Miközben a kávézó belseje felé fordult, megtörölte a 

szalvétával a homlokát, bólintott egy öregember felé, aki a 

bokszából őt nézte, s vele együtt az a ritka madár volt, aki betért 



 

 

ide ebben a szokatlan órában. Az öreg szemüvegének lencséin 

keresztül silabizálta hosszában kettéhajtott újságját. A kávézó 

keskeny belterét sárga linóleum, és sötét faborítás fedte. A pult 

végén a két pincérnő összedugott fejjel, elmerülten beszélgetett. 

Vincent várt. A vele szemben lévő pincérnő feltekintett. Felállt, 

végigsimított sárga egyenruháján, meg a köténykéjén. Vincent a 

pult támla nélküli székére ült, miközben vele átellenben a 

pincérlány kezében az étlappal hozzálépett. 

– Csak kávét kérek. Tej nélkül. – Megvárta, amíg a lány vele 

pontosan szemben lesz, és azt mondta: – Nem látom a főnököt. – 

A pincérnő mozdulatlanul állt. 

– Eléggé elfoglalt – felelte végül, és azonnal a dolgára sietett. 

Vincent elszívott két cigarettát, és jobb híján az étlapot 

nézegette, amikor egyszer csak kinyílt a konyha bejárata, és 

megjelent a tulajdonos, nyomában Rickyvel. Vincent legalábbis 

úgy gondolta, hogy az inge és nyakkendője fölött pulóvert viselő 

idősebb tag, aki karján törlőrongyot tart, valószínűleg a tulaj 

lesz. A másikról biztosan tudta, hogy az Ricky Catalina, mivel 

négy különböző rendőrségi fényképsorozaton látta már ezt a 

leszáradt pattanásoktól heges arcot – minden egyes képsoron 

rövidebb és rövidebb hajjal. Amint Ricky és a tulajdonos a pult 

másik oldalán elhaladt előtte, Vincent észrevette, hogy a tulaj 

fájdalmasan támasztja maga előtt törlőkendővel eltakart karját a 

másik kezével. A főnök a pénztárhoz érve gondterhelten 

ráncolta homlokát, mintha nem tudná, melyik gomb mire való. 

Ricky keményen a bordái közé bökött, mire az öreg megnyomta 

az egyik gombot a baljával. A pénztárgép fiókja kinyílt. 



 

 

Vincent felállt székéről, és az üvegezett pulthoz lépett, amin 

a pénztárgép állt. Hallotta, hogy Ricky azt mondja: – Ez így még 

elég vékony – miközben az öreg a kezébe nyomta a pénzt. Ricky 

valamivel jobban nézett ki, mint amire számított a képek alapján. 

Az arcbőre elég heges volt, de tűrhető, bár ebben a fényben 

meglehetősen fakó. Hízásnak indult, túlsúlyos fickó, és jó tíz 

centivel alacsonyabb Vincentnél, akinek most alkalma nyílt a 

szemébe nézni. Az üveges, tompa tekintet olyan emberről 

árulkodott, aki egy ponton úgy döntött, hogy ezentúl örökké 

dühíteni fogja mind a saját, mind a mások élete. Vincent szinte 

látta maga előtt, ahogy Ricky rezzenéstelen arccal, könnyedén 

lecsap a bárddal annak a szerencsétlennek a gerincére. 

Vincent a pénztár melletti kis gumipadra tett egy 

egydollárost. – Kérek egy kávét. 

Ricky elvette az egydolláros bankjegyet, álmos szemhéjai alól 

kifejezéstelenül meredt Vincentre. Lehet, hogy ezt tükör előtt 

gyakorolja? Hozzátette a bankjegyet a kezében lévőkhöz, 

gurigába hajtotta az egészet, köré tekert egy gumit, majd a 

zakója felső zsebébe gyömöszölte. 

– És a visszajáró? 

– Kávét kért, nem? Az pont egy dollár. 

– Az itallap szerint ötven cent. 

– Felemeltük. 

Vincent az öregre pillantott, látta a fájdalmat a szemében. – 

Mi történt a karjával? 

– Baleset – mondta Ricky. A pult mellett végigsétált a 

bejáratig, aztán visszanézett: – Viszlát holnap. Igaz? 



 

 

– Az öreg bólintott, és azt válaszolta, hogy igen, persze. A 

kiejtésén érződött, hogy nem idevalósi. Ricky jól megnézte, talán 

mondani akart még valamit, de inkább kilökte az ajtót, és eltűnt. 

Vincent várt még egy percet. A pult mögött mindkét 

pincérlány az öreghez sietett, vigasztalták. A tulaj holtsápadt 

volt, izzadt, valószínűleg sokkos állapotba került. – Mit tett 

magával? – kérdezte Vincent. De az öreg se nem látott, se nem 

hallott. Az egyik pincérnő odaszólt: - Kérem… – Dühösen 

mondta. Vincent kiment. 

A kirakatüvegekről az esőben felerősödve visszaverődő 

fényben követte Ricky hajlott alakját a Boardwalk mentén 

sorakozó boltok előtt, egészen a tömb sarkán lefutó lépcsősorig, 

amely a St. James Place-hez vezetett. Az utca végén egy Cadillac 

Eldorado parkolt. 

Ricky a kocsi csomagtartója előtt kereste a kulcsait. Felnézett. 

Vincent a lépcsősoron járt. Ricky megmerevedett. Amíg Vincent 

leért, Ricky elfordult, és a néhány méterrel arrébb lévő bár felé 

indult. Ismét megállt, és hátra nézett, mielőtt belépett volna. 

Vincent követte. 

Sötét volt odabent. Vincent rendelt egy Scotchot. Azt 

kérdezte a pultostól, hogy miért ilyen kihalt a hely. A pultos a 

fejét rázta, hogy ő itt kérem, csak dolgozik, ha nincs vendég, az 

igazán nem az ő dolga. Vincent a polcokon sorakozó üvegek 

címkéiről próbálta leolvasni a márkákat. Szinte a bőrén érezte 

Ricky tekintetét. Amikor Ricky felállt a bár mellől, hogy a 

mosdóba menjen, Vincent azt mondta a pultosnak: – Van valami 

kisebb kése, amit kölcsön kérhetnék? Mondjuk, amivel citromot 



 

 

szeletel. – A pultos felemelt egy recézett élű kiskést. – Ez az, 

hadd kérjem kölcsön, máris hozom. 

– A fickó csak nézte, ahogy Vincent elmegy a késsel. 

Láthatóan nem érdekelte különösebben a dolog. 

Vincent feltételezte, hogy az Eldorado ajtajai zárva vannak, 

de a biztonság kedvéért megpróbálta kinyitni az anyósülés felőli 

ajtót. Aztán körültekintett, hunyorogva próbálta meg szemeit 

hozzászoktatni a Boardwalk mélyén elterülő sötétséghez. A 

deszkapalló alatti tér hatalmas támfáival leginkább 

bányaalagutakra emlékeztette. A szemétben, az üres üvegek 

között tekintetével valami súlyosabb tárgyat keresett, amit egy 

kézzel is elbír. Alaposabban körülnézve megpillantott egy 

buldózert, aztán egy nagy halom sittet néhány kisebb, földig 

lerombolt épület közelében. Vincent odament, s kezével addig 

matatott a sötétben, amíg egy körülbelül ötkilós faldarabot nem 

talált. 

Mikor Ricky kilépett a bárból, Vincent már az Eldorado 

csomagtartójánál állt a kocsi mögött, egyik keze az esőkabátja 

alatt, amit a másik, keresztbe tett karjával takart. 

Ricky ráérősen közeledett a járdán: – Mi a faszt csinálsz itt? 

Vincent kíváncsi volt, hogy a fickó mennyit ér így 

fegyvertelenül, szemtől-szembe. Ma esze ágában sem volt 

magával hozni a fegyverét. A végén még lenyomhat két évet a 

nagy semmiért. 

– Na, húzz el a kocsimtól. 

– Valaki beverte az egyik ablakod – mondta Vincent. 

– Hol? – Most már egyből sietősebb lett neki, hogy odaérjen. 

Vincent a vezetőülés melletti ablak felé biccentett, mire Ricky 



 

 

Vincent mellett elhaladva gyorsan odalépett. Vincent szorosan 

mögötte. 

– Miről beszélsz? Nincs ennek semmi baja. 

Vincent is megnézte, arcán érdeklődő kifejezés. 

Előhúzta a betondarabot esőkabátja alól, és ugyanazzal a 

lendülettel szilánkokra törte a kocsiajtó füstös üvegét. Rickyhez 

fordult, és azt mondta: – Most már be van törve, látod? 

– Te bekattantál? – kérdezte Ricky döbbenten. – Kurvára 

elment az eszed? 

Vincentnek tetszett a kérdés, és az is, hogy Ricky köpni-

nyelni nem tud, cserébe viszont álmos tekintetébe végre némi 

élet költözött. A szemében tükröződő döbbenet azt kérdezte: 

akkor ez most mégis micsoda? Heges képére kiülő arckifejezése 

most sérülékenynek, szomorúnak mutatta: egy bénultan álló 

szerencsétlennek, aki csak azt szerette volna tudni, hogy hogyan 

történhet ez meg éppen ővele. 

Jó. Vincent a földre dobta a betontörmeléket. Ricky követte 

tekintetével, és Vincent már meg is ragadta zakójánál és hajánál 

fogva, aztán nekicsapta a kocsi karosszériájának. Utasította, 

hogy tegye szét a lábait, jobban, terpeszbe; aztán térdhajlaton 

rúgta, hogy előredőljön, és kezeivel meg kelljen támaszkodnia. 

Volt némi ellenállás, Ricky szerette volna megtudni, hogy 

Vincent mi a faszt csinál. Erre Vincent azzal az öklével, amivel a 

gengszter hajába markolt, szorított egyet a fogáson, és Ricky 

homlokát néhányszor beleverte a kocsi tetejének ívelt szélébe. – 

Amit csak akarok, Ricky – olvasta fel neki nem létező jogait. – 

Kurvára azt teszek veled, amihez csak kedvem van. Add a 

kulcsod. 



 

 

Amikor már mind a ketten a kocsiban voltak, Vincent 

visszaadta a kulcsokat. Ricky magába roskadtan ült a volán 

mögött. Hátra tolatott a telekre, ahol nemrég még egy épület állt, 

aztán egyesbe váltott, és lassan megindult a Pacific Avenue felé. 

Ahogy kezdett lassacskán magához térni, egyre-másra Vincentre 

sandított időközben helyrejött szúrós tekintetével. Vincent 

elővette a pisztolyát, a kilenc milliméteres automata fegyvert, és 

az ölébe fektette gondosan ügyelve arra, hogy csöve egyenesen 

az olaszra szegeződjék. – Hova megyünk, Northfieldbe? – 

kérdezte Ricky. 

– Az Atlantic Avenue-ra. 

– Kurvára rá fogsz baszni, ha Northfieldbe érünk, haver. 

Valaki ki fogja fizetni az ablakomat. Minek kellett betörni? 

Elment az eszed, baszd meg? 

– Itt jobbra. 

– Nem arra kell menni. 

– Fordulj jobbra – mondta Vincent. 

– Hova megyünk, az ég szerelmére? A francba, szarrá ázok. 

– Az utat nézd – mondta Vincent. Hallgatta az ablaktörlő 

ütemes zörgését, ahogy a kihalt Atlantic Avenue-n haladtak, 

majd mielőtt még kifogyott volna alóluk az út, északnak 

fordultak, keresztül a lerobbant Inlet negyeden, ahol Vincent egy 

megfelelően elhagyatott környéket keresett a szemével. Végül 

meg is találta: a Gardner’s Basin vízgyűjtő-területének közelében 

behajtottak egy üres parkolóba, ami egyenesen az Absecon-

csatorna torkolatára nézett. Utasította Rickyt, hogy hajtsanak 

tovább egész a hullámtörő gátig, és ott állítsa le a motort. A 

dokkokhoz kikötve állt ugyan pár ipari halászhajó, de sehol nem 



 

 

volt egy teremtett lélek sem, a legközelebbi ház is utcasarkokra 

volt innét. 

– Hova vezet ez a híd? 

A vízcseppektől opálos, majd az ablaktörlő nyomában tiszta 

szélvédőn keresztül alig kivehetően bontakozott ki az esőben 

egy távoli híd íve. 

– Bringantine-ba – mondta Ricky. – Mit gondoltál? – Aztán 

hozzátette: – Várjunk csak… 

– Mi az itt előttünk? Egy szálloda? 

– A Harrah’s – mondta Ricky. – Még azt sem tudod, hol 

vagy. Ki a fasz vagy te? Northfieldből jöttél, igaz? 

– Gondolkozz egy picikét – mondta Vincent. – Szerinted 

mégis mit csinálunk itt? 

Ricky hunyorogva pillantott le a Smith & Wesson kéklő 

acéljára. – Zsaru vagy. Ez egy rendőrpisztoly. 

– Mit csináltál az öreggel? 

– Milyen öreggel? 

– Az étteremben. Nem fizetett elég sebesen, úgyhogy muszáj 

volt a grillsütőre nyomnod a kezét, mi? 

– Elmehetsz a faszba. Ha be akarsz vinni, akkor vigyél be, 

baszkikám. Egy szót sem kell mondanom. 

– Látom, a fejedbe vetted, hogy zsaru vagyok – vonta meg 

vállát Vincent. – Nekem tök mindegy. 

– Naná, hogy egy kibaszott zsaru vagy. Új fiú, aki most meg 

akarja mutatni a többi seggfejnek, akik egy szót sem tudtak 

belőlem kihúzni, hogy hogyan is kell ezt csinálni… Igazam van? 

Vincent komótosan ingatta a fejét. 

– Ricky, én Vincent vagyok, a bosszú angyala. 



 

 

– A micsoda? 

– Csak teszem a dolgom. 

– Várjunk csak. Honnan tudod a nevemet? 

– Érted küldtek – mondta Vincent. 

– Életemben nem láttalak. Honnan jössz? 

– Miamiból. 

– És téged értem küldtek… 

– Hallom, hogy csúnyán elbasztad a dolgokat, Rick. Kinyírsz 

valami tyúkot, aztán meg lepaktálsz a zsarukkal? Hát itt 

tartunk? 

– Te nem vagy magadnál. – Ricky nem hitt a fülének. – Miről 

ugatsz te itt nekem? 

– Ledobtad az erkélyről. Tizennyolc emelet magasból. 

– Kit, a Puerto Rico-i csajt?! Még a közelébe se mentem. 

Brigantine-ban voltam. Majdnem az egész kikúrt éjszakát ott 

töltöttem, öreg. Bizonyítani is tudom. 

– Hé, ezt ne nekem mondd. Ezt inkább Frankkel kellett volna 

tisztáznod. Te most előállsz nekem itt egy szép, kerek történettel. 

Hát van egy olyan sejtésem, hogy Frank azt gondolja a 

sztoridról, hogy nem ér egy rakás szart sem. Különben most nem 

lennék itt. 

– Frank? Várjál már! Milyen Frankról beszélsz itt nekem? 

– Minek is hívjátok? A Zura? A Szenyor? Én nem sokszor 

találkoztam vele. Megmondta, hogy hol keresselek, meg hogy 

mit csináljak veled. – Vincent bal keze eltűnt esőkabátjában, 

aztán a pultostól kölcsönzött szeletelő késsel jelent meg újra. – 

Volna egy kérdésem… Tudod, normális esetben kapnál egyet ide 

– mutatott Vincent a kés hegyével a homloka közepére. – Csak 



 

 

hát tudod, Frank régi vágású úriember, szeretné a dolgot a 

hagyományos módon rendezni. Szerintem példát akar veled 

statuálni. Szóval volna itt egy kérdés. 

– Mi a faszomról beszélsz? 

– Azt szeretném tudni, hogy a farkadat az előtt vágom le, és 

dugom a pofádba, hogy lelőlek… 

– Hé, hé, hé, várj már egy kicsit, ne gecizzél… 

– Vagy lelőlek, és aztán vágom le a faszod. Mindig is 

érdekelt ez a kérdés – mondta Vincent. – Mivel nem vagyok 

igazán tisztában ezekkel a ti régimódi, digó szokásaitokkal, 

amikkel dugig vagytok. Hogyan kell valakinek döglött patkányt 

küldeni, meg a többi ilyen szarsággal. Bár volna egy tippem, 

hogy te melyiket választanád… 

– Ez egy tévedés – mondta Ricky. – Itt valaki kibaszottul el 

van tévedve, ember. 

– Pedig ez elég világos – mondta Vincent. – Vagy nem kellett 

volna velük lepaktálnod, vagy nem szabadott volna elfogadnod 

a vádalkut. Védelmet ajánlottak? 

– Soha nem pofáztam el nekik semmit. 

– Vagy már eleve nem kellett volna ilyet tenned a ricói 

tyúkkal. Mondom, hogy nem ismerem a teljes történetet. A 

részleteket általában nem közlik velem. Csak annyit mondanak, 

hogy ez és ez a besúgó, nyírd ki, és kész. 

– Hallgass már ide. Bizonyítani tudom, hogy a közelében 

sem voltam a csajnak. 

– Frank nem ezt mondja. 

– Bekaphatja. Engem még csak meg sem kérdezett. Mégis 

honnan szedi ezeket?! Az a szemét geci arra használja fel ezt az 



 

 

egészet, hogy eltakarítson az útból, amíg Sal nincs itt. Erről van 

szó. Csak azt nem értem, miért nem jöttem rá előbb. – Ricky 

feszülten Vincentre nézett. – Figyelj rám, oké? – kérte. – Nincs 

velem semmi bajod, igaz? Te is mondtad, hogy ez csak egy meló, 

semmi személyes. Ez a munkád, ezért fizetnek. Értem, hogy mi 

az ábra veled, de hallgass végig legalább egyszer. Nem én öltem 

meg a csajt. Ha bárki szóba jöhet, az csakis az a kibaszott 

kolumbiai: Benavides. De nekem semmi közöm az egészhez, 

haver, bizonyítani tudom. Két vagy három ember is 

megmondhatja, hogy velük voltam aznap éjjel egész hajnali ötig. 

A csajt egykor ölték meg. Na látod, az egésznek semmi köze 

hozzám, vagy ahhoz, hogy beszéltem a zsarukkal, mert én ugyan 

nem pofáztam el egy árva szót se, öreg. Felvették az egészet, 

akár meg is hallgathatod, hogy mit mondtam. Ez az egész amiatt 

a geciláda Szenyor miatt van. Azt se tudom, miért, de el akar 

tenni láb alól, úgyhogy kitalálta, hogy köptem róla. Pedig egy 

lószart. Érted már, amit mondok? Neked hót mindegy az egész, 

nem igaz? Neked ehhez személyesen semmi közöd. Na ide 

figyelj, akkor mondok én neked valamit. Végül is neked tök 

mindegy, hogy kitől kapod meg a pénzed, nem? Mennyit fizet a 

Szenyor? 

Vincentnek el kellett gondolkodnia a válaszon. Érdekes 

fordulatot vett a beszélgetés, és az új fejlemény új lehetőségekkel 

kecsegtetett. 

– Ugyan, ne csináld már, csak mondj egy számot. 

– Huszonötöt – mondta Vincent. 



 

 

– Egy nagy büdös lófaszt. A Szenyor ingyen elintézhetné, ha 

akarná. Én is ismerek, nem is egy fickót, a francba is, aki még 

neki fizetne. 

– Hogyne, de mégiscsak értem küldetett Miamiba – mondta 

Vincent. – És most tessék, itt vagyok. 

– Ha egy kikúrt kínait hozatna ide, akkor se fizetne 

huszonötöt. Kapsz tőlem egy tízest, és tűnj el a faszba, szívódj 

fel. Nem is… inkább hívd fel. Mondd meg neki, hogy nem 

voltam sehol, hogy nem találtál meg. Két-három napig altasd az 

ügyet. Ez minden, amit kérek. 

Vincent bólintott: – Rendben, add a pénzt. 

– Nincs nálam ennyi, az Isten szerelmére. Azt hiszed, hogy 

minden áldott nap egy tízessel járkálok a zsebemben? 

– Mégis mire gondoltál, hogy majd küldesz egy csekket?! Azt 

hiszem, maradok az eredeti megállapodásnál. – Vincent 

felemelte a pisztolyt. – Szállj csak ki a kocsiból. 

– Jézusom, ne csináld már, te is pontosan tudod, hogy nincs 

nálam ennyi. Kössünk megállapodást. Néhány napon belül 

személyesen viszem el neked a pénzt oda, ahova csak akarod. 

Csak mondd meg, hol laksz. 

– Hát az nagyon komoly megállapodás lenne. Ha 

beleegyeznék ilyenekbe, Rick, amivel most bepróbálkoztál, soha 

nem értem volna meg a harminckilencedik születésnapomat. 

Látni akarom a pénzt. 

– Esküszöm az Atya úristenre, hogy kifizetlek. A szavamat 

adom rá, baszd meg. Hogy akarod a tíz rongyot, százasokban? 

Ahogy csak kéred. Két-három nap alatt össze tudom kaparni az 



 

 

egészet. Találkozzunk… Mondjuk egy étteremben, a Satellite-

ban, a Boardwalkon. Na, mit szólsz hozzá? 

– Hol laksz? 

– A házamban találkozzunk? A Georgia Avenue-n. Tudod, 

hol van az Angelioni’s? Na ott. – Megadta Vincentnek a 

házszámot, Vincent meg lenyűgözve figyelte, hogy Ricky 

mekkora igyekezettel próbálja kicsikarni belőle a bizalom valami 

apró jelét. 

– Talán adhatnál valamit a kölcsönös bizalom jeléül. 

– Mit? Mondjad. 

– Add ide az összes pénzt, ami a zsebedben van. 

– Mind a tied… Tessék. 

– És most szállj ki a kocsiból. 

Ricky kiszállt, de bizonytalanul, vonakodva. – Akkor 

megállapodtunk? 

Vincent kihajított egy üvegcserepet az ablakon, és átcsúszott 

a kormány mögé. Ricky előregörnyedve várt a kocsival szemben, 

hátán kopogtak az esőcseppek. – Találkozunk holnapután – 

mondta Vincent – négykor. Ha még mindig egyben vagy. 

Visszahajtott a St. James Place-hez, és leparkolta az 

Eldoradót oda, ahonnan elhozta. Tisztesség ne essék szólván. A 

Datsun ugyanabban az utcában állt egy kicsit feljebb. De előbb 

vissza a Satellite Caféba. A pult mögött álló pincérlány 

megismerte. 

– Hogy van a főnöke? 

– Kórházban. 



 

 

Vincent átnyújtotta a bankjegyekből álló vastag gurigát, a 

lány habozott, de Vincent addig erősködött, hogy végül elvette. 

– Inkább ne mondjon semmit, jó. Nem akarom tudni. 

Egy érmés telefonon felhívta Northfieldet, és azt mondta 

Dixie-nek: – Nem Ricky csinálta. 

– Biztos vagy benne? 

– Kilencvenkilenc százalék. 

– Honnan veszed? 

– Tőle magától – mondta Vincent. – De okés a dolog. Nem 

sokára behozhatod gyilkossági kísérletért. Remélem, tényleg 

csak kísérlet lesz. Holnapután úgy néz ki, bepróbálkozik nálam. 

Vincent fáradtan sétált vissza a sarokig, a lépcsősoron 

elindult lefelé a St. James Place-re, de hirtelen megállt félúton. 

Váratlanul megjelent előtte a kép, amint röviddel egy órával 

ezelőtt ugyanebből a szögből meglátta a lépcsőről, ahogy Ricky 

az Eldorado mellett előveszi a kulcsát… 

De azért, hogy a csomagtartót nyissa ki, nem pedig az ajtaját. 

Merthogy ma fizetésnap volt, Dixie Davis megmondta, és 

Ricky begyűjtőkörúton volt: felkereste a bukikat, a zsugásokat, a 

sorsjegyárusokat, bárkit, aki lógott az esedékes befizetéssel. 

Vincent kinyitotta a csomagtartót, és már ott is volt, amit 

keresett: egy kék, vászon sporttáska, hevederekkel, zsebekkel, 

fénylő csatokkal… és benne a tömérdek összegumizott 

bankjegyguriga. 

A Holmhurst bárpultosa üdvözölte: – Na, mi a helyzet? Kitart 

még a sikerszéria? 



 

 

Vincent magával vitt egy dupla Scotchot az emeletre. Szabad 

kezével leemelte a kék vászontáskát a bárszékről. 

– El se hinné, mennyi suska van itt ebben. 

– Naná, hogy el se hiszem. 
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– Elfeledkezik arról, hogy mi mindent meg nem tettem érte – 

mondta Buddynak Teddy mamája, utánozva a zöldessárga 

papagáj féloldalra dőlő fejtartását. 

– Hogy min kellett keresztül mennem, amíg a világra 

hoztam, meg hogy majdnem elvéreztem a szülőágyon miatta. 

Úgy ömlött belőlem a vér, hogy azt hittem, sosem áll el. 

– Jesszusom, mami – mondta Teddy. 

– Már nem is emlékszik arra, hogy hány éjszakán keresztül 

virrasztottam vele, amikor beteg volt. – Most lefelé görbülő 

szájjal, nyafogós Shirly Temple hangon gügyögött a papagájnak: 

– Bizony, bizony, már rég elfelejtette, hogy mennyi finomságot 

főztem neki. 

– Arra azért még emlékszem, hogy apa mennyit járt ki 

vedelni a garázsba, ahol az üvegeit dugdosta – mondta Teddy. – 

És azt se felejtem el soha, ahogy fogta magát, lelépett, és soha 

többé nem jött vissza. Úgyis van, anyukám, merengjünk el a 

múltak ütemén, idézzük fel a sok szép családi emléket. Igazam 

van, ’e? 

– Te örömödet leled abban, ha bánthatsz, igaz? – kérdezte az 

anyja. – Ugye, hogy így van? 

Nem akart ő tőle semmit, csak kölcsönkérni a kocsiját. Már 

ezerszer végighallgatta, hogy milyen volt az élet a New Jersey 

állambéli Camdenben a gazdasági válság alatt, amikor az 



 

 

anyjának ketchupön, meg sült gombán kellett élnie. Azóta sem 

tanult meg szart se főzni. Betette a disznóhúst a sütőbe, aztán 

húszpercenként rálögybölt egy pohár vizet. A maga részéről 

szívesebben kajált Raifordban. Ha a börtönben olyasmit kapott, 

ami nem volt az ínyére, Monroe Ritchie mindig vett neki pár 

csokiszeletet. Az ő édesszájú édesének, szokta ilyenkor Monroe 

mondani. Furcsa mód valahogy hiányzott neki Monroe. Egyszer 

összeszedte minden bátorságát, és megkérdezte tőle: – Monroe? 

Te homoszexoális vagy? – Mire Monroe szemöldökráncolva azt 

mondta: – Á, dehogyis, puncimókus. Csak hozzád érek a 

varázsvesszőmmel, és egyből átváltozol az én kis 

varázspuncimmá. – Ja, ennyi? Hát, igen… 

Végül Teddy úgy oldotta meg a helyzetet, hogy berakott egy 

Van Halen kazettát, feltekerte a hangerőt, és David Lee Roth-tól 

máris szabadabbnak érezte magát. Már épp készenlétbe helyezte 

George Thorogood Bad to the Boneé-ját, amikor megszólalt az 

anyja: – Vidd el a kocsit, nem bírom ezt hallgatni tovább. 

Pénzt viszont nem adott. Teddynek maradt kábé tíz 

dolcsija… Hoppá! Meg ott lapult még egy húszas a kameratok 

alján. Arról már egész megfeledkezett. – Az esőben akarsz 

fényképezni? – kérdezte az anyja. 

– Már elállt – mondta Teddy. – Csodás esténk lesz. – És most, 

hogy eszébe jutott a húszdolláros, ebben Teddy mélyen hitt is. 

Mert ez azt jelentette, hogy újra a zsaru nyomába eredhet, és 

egyelőre még nem kell semmiféle vén spinével vesződnie. 



 

 

* * * 

Majdnem nyolc volt, mikor a zsaru kilépett a Holmhurstből. 

Teddy már korábban bement a szállóba, gondolta tesz egy 

próbát, és megkérdezte a recepcióst, hogy Mr. Mora a 

szobájában tartózkodik-e. A fiú, miután ellenőrizte a regisztert, 

azt felelte, hogy hívja a három-tízes számot a belső telefonon. 

Teddy tárcsázta a számot, hallotta, hogy a rendőr beleszól a 

kagylóba, mire ő rögtön le is tette. Kiment a hotelből, beült az 

anyja hatalmas sárga fostalicskájába, és várt. Meglepetésére a 

zsaru egy barna Datsunba ült be előtte, egy igazán remek 

autóba, bárcsak neki lenne ilyen. Ezt jó előjelnek vette. Szerette a 

jeleket meg az ómeneket. Ha ilyesmivel találkozott, az csak azt 

bizonyíthatta, hogy jó úton jár. 

Követte a Datsun hátsó lámpáit a szegénynegyedig, ahol 

újabb jelet kapott: a Datsun éppen az előtt a ház előtt parkolt le a 

Caspianon, ahol Iris lakott. A zsaru bement a házba. 

Teddy járt már itt, amikor Irist követte… 

Igazából mindenhová követte Irist. Próbált dumálni vele a 

szalonban, ahol abban a csini kis koktélruhájában dolgozott, 

próbálta rávenni, hogy menjenek el együtt szórakozni. Még 

pénzt is ajánlott neki, sokkal többet, mint amennyije volt. Kétszer 

is látta, amikor a lány kijön a hotelből, és egy fekával meg egy 

másik nővel együtt egy limuzinba szállnak, amit aztán egy 

Ventnoron lévő lakóépületig követett. Hajnali háromkor 

körbejárta a házat, és az utca túloldaláról figyelte, hogy melyik 

ablakban ég a villany. Gyakorlatilag egyetlen egyben sem, 



 

 

kivéve az Atlantic Avenue felőli oldal felső emeletének egyik 

felét. Irisék fél négykor kijöttek, és a limuzin hazavitte őket. A 

következő éjjel megint ugyanoda mentek, és Teddy lassan 

kezdett ráébredni, hogy a megfigyelés tud nagyon fárasztó is 

lenni. San Juanban egész szórakoztató volt, de itt egyáltalán 

nem. Sose menj magándetektívnek. De másnap reggel három 

fickó és a másik csaj Iris nélkül lépett ki az épületből, és Teddy 

egyből felvillanyozódott: talán eljött végre az ő ideje. A nap 

hátralévő részét a kocsiban töltötte. Iris sehol. Volt ideje 

gondolkodni. 

Fél hétkor besétált az épületbe kezében a szendviccsel, amit 

előzőleg a White House Sub Shopban vett. Azt a mesét adta be a 

biztonsági őrnek, hogy elvesztette a cetlit, amire a megrendelő 

nevét írta, de abban biztos, hogy a lakás száma tizennyolc-

valami. A biztonságis egyik kezét a telefonon tartva végignézett 

a listáján. Nézzük csak, a 1802-es semmiképp sem lehet, az üres, 

a 1803-asból elmentek ma estére, a 1804-esből is, a 1805-ösben 

lakók korán fekszenek, és soha nem rendelnek semmit, vagyis 

akkor csak Shipmanék lehetnek a 1806-osban. Fel is telefonál 

nekik. Teddy rávágta, hogy ez az, Shipmanék lesznek azok. A 

biztonságis még mindig telefonálni akart, mire Teddy gyorsan 

megkérdezte: mit szólna egy ilyen szendvicshez, ’e? Véletlenül 

eggyel többet hozott. Mmm, érzi ezt a finom hagymaillatot…? 

Így végül sikerült feljutnia az emeletre, ahol bekopogtatott a 

1802-es ajtaján. 

Iris nem kimondottan repesett az örömtől, amikor ajtót 

nyitott. Teddynek újabb mesével kellett előállnia. Azt mondta a 

lánynak, hogy valaki a hotelből küldte át a szendvicset. Iris 



 

 

bólintott, aztán anélkül, hogy borravalót ajánlott volna fel, 

becsukta az ajtót. Teddy leszaladt a lépcsőn, belülről kinyitotta 

az épület hátsó traktusa felé nyíló teherkaput. Visszarohant, úgy 

kapkodta a levegőt, azt hitte, szívrohamot kap. Leliftezett az 

előcsarnokba, kiszállt, és jó éjt kívánt a szendvicsét majszoló 

öregnek. 

Ezúttal a hátsó teherbejárón keresztül lépett az épületbe, 

immár csak felsétált a lépcsősoron, majd amikor Iris ajtót nyitott, 

egy mosoly és egy kacsintás kíséretében csak annyit mondott: – 

Hiányoztam? 

Nem is értette, hogy kaphatott egy ilyen szimpla kis bige itt 

állást. Arról nem is beszélve, hogy Puerto Rico-i. 

– Nem tudsz mosolyogni? 

– Halálra fáraszt az állandó mosolygás. 

Ugye? Totál mísz. Láthatóan nem félt a látogatójától, sőt, alig 

vette tudomásul, hogy egyáltalán ott van. Máshol járt, valami 

más bánthatta, valószínűleg nyűg volt számára az egész élete 

úgy általában. Ahogy ott ült fekete melltartóban meg bugyiban, 

csak úgy sugárzott róla, hogy neki még a szar is keserű. 

– Most itt laksz? 

– Ha épp ahhoz van kedvem. 

Teddy körülnézett a lakásban. A konyhai szekrény tele volt 

mindenféle piával, a pulton ott hevert a szendvics. Hirtelen 

rátört az éhség, úgyhogy befalta. Még így hidegen is finom volt. 

Mixelt két rumos kólát, Iris poharába beleürítette az egyik 

drogos kapszula tartalmát, nyolcvan-milligrammnyi váliumot, 

hogy a lány kissé leeresszen. Aztán felszolgálta az italokat a 

nappaliban. 



 

 

Persze, hogy nem kellett neki a pia, fintorogva tolta el 

magától. Lekevert neki egy pofont, a nagyobbikből. A lány 

felnézett, szemeiben előbb döbbenet, aztán rémület tükröződött. 

– Idd ki. És kímélj meg a szarságaidtól. Igyál. – Aztán mikor a 

lány lenyelte az első kortyot, Teddy már kicsit engedékenyebben 

folytatta: – Akkor is felvidítalak, ha belepusztulsz. 

A lány inkább ásított egy nagyot. Teddy eljátszotta a kedves, 

megértő barátot, megkérdezte, hogy mégis mi a gond. 

A lány erre mesélni kezdett neki arról a kígyószemű 

kolumbiairól, aki miatt mindenki előtt meztelenül kellett lennie, 

és aki babonából a cochájába dörzsölte a kockákat dobás előtt. 

– Komolyan, ’e? – kérdezte Teddy. – Beledörzsölte? 

A lány azt mondta, ez volt a legszörnyűbb, ami életében 

történt vele. Az a férfi nagyon dühös volt, amiért vesztett, és az 

ágyban rajta töltötte ki a haragját. Olyan volt, mint egy vadállat, 

a bichójával bűntette, olyan erővel döfte belé, hogy minden 

egyes alkalommal fel kellett kiáltania fájdalmában. 

– Tényleg? – érdeklődött Teddy kíváncsian. – Köszi a 

nyelvleckét. A cici hogy van spanyolul? 

A lány azt mondta, azért jött ide, hogy hosztesz lehessen egy 

úriember oldalán, hogy ne kelljen a földeken dolgoznia, mint 

valami indiónak. Teddy megkérdezte, hogy nincs-e kedve ágyba 

bújni, mivel a lány története kezdte hangulatba hozni. Iris azt 

felelte, hogy nincs, fáj mindene. Teddy kiitatta vele a poharát, és 

megjegyezte, hogy azért csak ne feledkezzenek meg erről a 

lehetőségről. Kevert mindkettejüknek egy-egy újabb italt, majd a 

szobába visszatérve megkérdezte, hogy Iris nem menne-e inkább 

vissza San Juanba. A lány azt felelte, néha úgy érzi, de igen. 



 

 

– Nem hiányzik neked Vincent? 

– Az a pasas? Ugyan miért hiányozna? 

– Védelmezett volna, nem? 

– Ha hagyom neki. 

Iris ásított egyet, már álmosan motyogott, szemei 

lecsukódtak. Talán nem kellett volna neki adnia egy egész 

kapszulával. Jobb, ha siet. 

– Írhatnánk egy levelet Vincentnek, ’e? Megkérjük, hogy 

utazzon ide, és látogasson meg. 

– Ugyan minek jönne el? 

– Írd meg, hogy hiányzik neked. 

– Gondolod, hogy ideutazna? 

– Írd meg neki, hogy szörnyű nagy veszélyben vagy, és 

szükséged van rá – javasolta Teddy, miközben maga felé húzta a 

lány bugyijának a pántját, és belesett. 

– Igen? Gondolod, hogy… Olyan fáradt vagyok. 

A fenébe, nem hozott magával papírt. – Nehogy elaludj itt 

nekem – mondta Teddy. A szobában volt egy íróasztal. 

Odalépett, és talált is egy papírtömböt, borítékokat, meg egy 

tollat… Már csak egy kis életet kellene verni a lányba. 

Visszament hozzá, és azt mondta: – Itt van, írjál. 

– Egy borítékot tett az előtte álló dohányzóasztalra. – Írd ide 

a nevét, meg a címét. Mindjárt visszajövök. 

Teddy poharával együtt a konyhába ment, és rumot töltött 

bele. Talán ez egy kicsit felpörgeti. Metamfetamint kellett volna 

magával hoznia. A csajnak fel kellett volna pörögnie, nem 

lelassulni. Irányítani akarta, de a lány olyan lassan mozgott, 

mintha minden egyes mozdulat kínszenvedés lenne a számára. 



 

 

Az anyja mindig azt mondogatta, hogy az efféle nőcskék olyan 

lassan mozognak, hogy még a saját útjukból sem tudnak kitérni. 

Teddy diktált, és így segítséggel Irisnek sikerült is 

megcímeznie a levelet, de több már végképp nem tellett tőle. 

Hátradőlt a székében, és bealudt. Teddy akárhogy pofozta, hiába 

locsolt vizet az arcába, bárhogy is igyekezett hideg zuhany alatt 

életet verni belé, be kellett lássa, az éjszaka hátralevő részében a 

lány már biztos nem fog magához térni. 

És ő sem akart többet feljönni ide hozzá, az biztos. Eleget 

játszott már magánnyomozósdit, eleget bámult az anyja 

kocsijából kifelé erre a vissza nem térő alkalomra várva. Eszébe 

jutott, hogy kinyomtat egy üzenetet azzal, hogy: „GYERE 

GYORSAN. BAJBAN VAGYOK. SZÜKSÉGEM VAN RÁD.” 

Betehetné a borítékba. De jobban belegondolva, ha a zsaru 

megkapná az üzenetet, biztosan idetelefonálna, ha egyáltalán 

venné a fáradságot bármire is. 

Miközben Teddy azon tépelődött, hogyan is kéne ezt 

csinálni, már tudta, hogy a dolognak működnie kell. A zsarunak 

már nem volt választása. Kényszeríteni fogják, hogy idejöjjön. 

Izgalmas gondolat volt. Hé… legszívesebben most rögtön 

lefektette volna a lányt itt helyben a padlón. 

Nem is tétovázott tovább, kiemelte a székből. A lány szemei 

résnyire nyíltak, aztán újra becsukódtak, ahogy végigterült a 

szőnyegen. Teddy kicsit megemelte, hogy kiakaszthassa a 

melltartó pántját, aztán visszaengedte. A bugyija még rajta 

lesz… 



 

 

Hirtelen ráébredt, hogy jobb, ha hagyja azt a bugyit, és 

azonnal eltűnik innen. Mi van, ha valaki épp most közeledik 

fölfelé a lépcsőn? 

Teddy félbehajtotta a megcímzett borítékot egyszer, aztán 

még egyszer, és becsúsztatta elöl, a bugyi pántja alá. 

Vízszintesbe húzta Irist, lehajolt, hogy a test félig átbukjon a 

vállán, és így cipelte ki az erkély éjszakai sötétjébe. A szél 

feltámadt, ahogy felültette Irist az erkély korlátjára. Iris csupasz 

combjai között állva szorosan tartotta karjával a lányt. 

Iris a hidegben felnyögött, de a szemét nem tudta kinyitni. 

Teddy lassan visszahúzta a kezeit. A lány feje lecsuklott. 

Ahogy a test kezdett ránehezedni, Teddy két tenyerét a lány 

vállainak támasztotta, hogy visszadöntse, épp csak egy hajszállal 

jobban a kelleténél. Leengedte karját, és nézte, ahogy a lány 

hangtalanul, pörögve zuhan alá a sötét éjszakában. 

Nyolc és fél pont, gondolta Teddy. Igazán szépen kivitelezett 

ugrás, ’e, kár, hogy a combjait nem zárta szorosan. 

Azok ketten most léptek ki az épületből. A zsaru, meg a fekete 

kabátos nő. Úgy nézett ki, mint az a lány, akit a halottasházban 

látott: Linda. 

Teddy lelki szemei előtt látta, ahogy keze elindul, óvatosan 

sebességbe rakja a kocsit, és lassan, halkan a Datsun felé 

lopakszik. Szép kimérten közelebb hajt, és amikor a zsaru átér az 

utca túloldaláról a kocsiajtóhoz, ő meg már majdnem mellé 

gurult, hirtelen felkapcsolja a fényszórókat, a zsaru odafordul, ő 

meg agyonlövi a mozgó kocsiból. 



 

 

Csak az volt a baj, hogy nem állt készen. Már rég elő kellett 

volna vennie a pisztolyt, lehúzni az átellenben lévő ablakot… 

Erre előbb kellett volna gondolnia. És mi van, ha a zsarunál 

fegyver van, és marad ideje, hogy visszalőjön? Még eltalálná az 

anyja kocsiját. Azt meg hogy magyarázná ki? 

Nem. Jó ötlet volt, a hely is megfelelő volt hozzá – 

elhagyatott és sötét –, de ő egyáltalán nem ezt akarta. Előtte bele 

akart nézni a szemébe, és azt akarta, hogy a zsaru visszanézzen 

az övébe. Szia. Emlékszel rám? 
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Amikor az Atlantic Avenue-ra hajtott, Vincent megszólalt: – 

Abból élek, hogy másokat követek, de arra még nem volt példa, 

hogy engem kövessenek. Legalábbis nem tudok ilyesmiről. – A 

visszapillantót fürkészte. 

Linda hátrafordult az első ülésben, hogy megnézze. 

– Csak fényszórókat látok. Biztos vagy benne? 

– Ha egy kocsi mindig ugyanott fordul be, ahol te, akkor elég 

valószínű. 

– Már azt hittem, eltévedtél. Melyik az? 

– Hárommal mögöttünk. Azt hiszem egy Chevy lesz, világos, 

talán sárga. 

– Tudod, ki az? 

– Valószínűleg valaki, aki rendszerint egy Eldoradóval jár, 

de nemrég betörték a kocsija ablakát, úgyhogy kölcsön kellett 

kérnie az egyik haver verdáját. Vagy az Eldorádós csávó haverja 

személyesen. 

– Most tudnom kéne, hogy mégis miről beszélsz? – 

érdeklődött Linda. 

Vincent egyenesen a Spade’s Boardwalk-hoz hajtott. A 

Datsunt a parkolóinas gondjaira bízta. Linda meg volt lepve. De 

amikor Vincent a kék vászontáskát is kiemelte a csomagtartóból, 

már nem állhatta meg kérdés nélkül: – Azt hittem, csak 

vacsorára jöttünk. Itt töltjük az egész éjszakát? 



 

 

Vincent elmosolyodott. Felmerült benne ez a lehetőség. A 

táskát átadta megőrzésre a londinerek főnökének. Az 

előcsarnokba beszűrődtek a szalonban játszó La Tuna 

muzsikájának dallamfoszlányai. Vincent megkérdezte Lindát, 

hogy nincs-e kedve rázni kicsit a mambóra, mire a nő 

visszakérdezett, hogy nincs-e kedve egy tökön rúgáshoz. 

Vincent eltűnődött, hogy Linda most tényleg megsértődött, vagy 

csak hülyéskedik. Néha nagyon nehéz volt eldönteni, hogy a 

lány mikor beszél komolyan. Az aranyozott liften felmentek az 

ebédlőbe. A mennyezeten kristálycsillárok, a falakon Versailles-i 

tájképek, az asztalokon ezüstnemű, alatta aranyhímzéssel 

díszített abrosz, gyertyafény...Vajon mindez lenyűgözte a lányt? 

Vincentet bizonyosan. Scotchot rendeltek, aztán csöndesen 

elmerültek az étlapban, és ez rendben volt így. Vincent jól érezte 

magát a lány társaságában, és nem sietett sehová. Melegség járta 

át az egész lényét. Úgy tűnt, kellemes dolog lehet dugig lenni 

pénzzel. Lindának jól állna a gazdagság, menne a tengerészkék 

ruhájához, amiben fantasztikusan festett. Halvány bőrével, sötét 

hajával, finom csontozatával méregdrága topmodell is lehetett 

volna. Kozmetikumok, hajápolók… 

– Mit nézel? 

– Semmit. 

Linda a szája elé emelte a szalvétát. – Rúzsos lett a fogam? 

– Csak egy kicsit rendbe kell hoznod magad, és máris te vagy 

a végzet asszonya. 

– Kösz szépen – válaszolta Linda, hosszú pilláival haragosan 

hunyorítva, gyanakodó tekintettel méregette Vincentet, aztán 

visszatért az étlaphoz. – Te mit kérsz? 



 

 

– Resztelt májat hagymával, esetleg doveri nyelvhalat… Alig 

tudok rólad valamit – mondta Vincent. - Amikor zongorázni 

kezdtél, nem voltál több… 

– Nyolc évesnél. 

– New Yorkban nőttél fel. 

– New Orleansban. Trombitás voltam a Tulane induló-

zenekarban, de a piszton mindig jobban vonzott. 

– Jól átvertél. A kiejtésed tisztára brooklyni. Jó, csak egy 

kicsit. Szóval trombitálsz is? 

– Most beszélgetni próbálsz velem? 

– Egyszerűen csak érdekel. 

– Tudsz valamit, amit nem akarsz elmondani nekem. Kedves 

próbálsz lenni, csak épp azt nem tudom, miért. 

– Jól érzem magam, ennyi az egész. 

– Mitől? 

– Hát, mert jó napom volt. És a tied hogy telt? Voltál 

meghallgatáson? 

– Már szinte biztos, hogy felvennének a Bally’s-be, ha 

akarom. De ragaszkodnak hozzá, hogy legyen dob- meg 

gitárkíséret is. Amivel végül is nincs semmi gond. Legalább lesz 

munkám. 

– Tetszik neked Atlantic City? 

– Mihez viszonyítva? Mondjuk a Holiday Innhez 

Orlandóban? Ha egy kicsit zenélhetek olyan közönség előtt, 

amelyik legalább néha belehallgat abba, amit játszom és nincs 

teljesen elázva, akkor elértem mindent, amit csak egy bárban el 

lehet érni. Általában azt kérik tőlem, hogy vegyek elő valami 

konzervet, és óvatosan melegítsem langyosra. Persze van 



 

 

amelyik egész tűrhető, pár riff, amivel jól el lehet bohóckodni, 

amin lehet egyet csavarni. De ha minden egyes fellépéskor 

ugyanazt a popzenét nyomom, ha mindig ugyanazt a gépzenét, 

ha csak be kell ütni egy kódot, és már indul is a bossa nova, 

akkor a végén úgy fogom magam érezni, mint egy mérnök a 

hófehér köpenyében, aminek a zsebéből kilóg egy sor ceruzavég. 

Ezért időnként összejövünk a saját bandámmal, elhajítjuk a 

slágerlistát, szabadon engedjük a fantáziánkat, aztán 

megnézzük, hogy érdekel-e valakit. Mondd meg nekem, hány 

zenész kap pénzt ezért? Szinte senki. Esetleg McCoy Tyner vagy 

Gil Evans meg mondjuk még hárman rajtuk kívül. Persze ha a 

közönség veszi az adást, akkor miért is ne? Felőlem olyan 

lelkesen dobolhatják a lábukkal az ütemet, ahogy csak akarják, 

de a lényeg attól még fejben dől el. Azt meg, hogy merre tartunk, 

senki sem tudhatja. A stílust nekünk kell kitalálnunk, átéreznünk 

meg eljátszanunk. Megkeresni egy résnyi szabadságot, és 

kitörni… Érted, hogy mit akarok mondani? Amikor az igazgató 

nagyon keménykedett, azt találtam neki mondani, hogy „Ácsi, 

az én zenémre jönnek be, nem?” Mire a főnök: „Inni jönnek, meg 

szórakozni. De a zöme inkább csak inni.” És a kezembe nyom 

egy kívánságlistát, aminek nyugodtan adhatnánk a „best of 

Michael Jackson” címet is. Úgyhogy… De mi volt a kérdés? 

– Hogy mikor hallhatlak játszani végre – mondta Vincent –, 

mint Linda Moon. Bár az igazat megvallva Carmen Mirandát is 

nagyon bírtam. 

– Azt mindjárt gondoltam – felelte Linda. – Csak azt nem 

értem, miért nem viselsz kevert szálas öltönyt, amin az öltéseket 



 

 

fehér cérnával varrták. A zsaruk mindig is híresek voltak a divat 

világába tett mohó kiruccanásaikról. 

– Igyunk még egyet. 

– Felőlem mehet. – Linda alaposan szemügyre vette Vincent 

új sportzakóját, meg fehér pamutingét. – Azért annyira nem is 

öltözöl rosszul. 

– Ha csak ezen múlik, már veszem is le a nyakkendőm, és 

kigombolom az ingnyakam. 

– Dehogy is veszed te le. Ahhoz túlságosan konzervatív 

vagy. – A nő Vincent szemébe nézett. – De ne csinálj belőle 

gondot. Időnként nekem sem árt egy kis változatosság. 

– Életemben nem láttam még ilyen vékony lányt ennyit enni – 

mondta Vincent, amikor visszaindultak Lindához. – Hova teszed 

azt a rengeteg ételt? 

– Nem vagyok én olyan vékony – mondta Linda. Az egyik 

elsuhanó útjelző táblára pillantott. – Nem kellett volna itt 

lefordulni? – kérdezte különösebb izgatottság nélkül. 

Vincent a visszapillantóban figyelte a fényszórók mozgását, a 

nedves beton tükröződéseit. – Megint itt van mögöttünk. 

Linda hátranézett. – Ugyanaz a kocsi? 

– Egy sárga Monte Carlo… Nem vihetlek haza. Biztos látta, 

amikor felvettelek. 

A lány elhallgatott egy pillanatra. – Most ezzel mit mondasz? 

Hogy maradjak veled? 

– Biztonságosabb lenne. 

– Kinek? Téged követnek, miért volna biztonságosabb épp a 

te közeledben lennem? 



 

 

– Nem szabad hazamenned – mondta Vincent. 

– És nem maradhatsz egyedül sem. Ezek nem szórakoznak. 

– Szerintem te béreltél fel valakit, hogy kövessen. Erről van 

szó, Vincent? Így akarsz becsalogatni a szobádba? 

– Hadd meséljek neked akkor Ricky Catalináról, meg az ő 

szerető szívéről. – Ezután a Holmhurst felé vezető út további 

részén Vincent tömör jellemzést adott Rickyről, néhány szóban 

vázolta találkozásukat, a kis kiruccanást a Gardner’s Basinhez, 

ám a kék vászon táskáról elfelejtett említést tenni. 

Linda már a szálloda bejárata előtt kérdezte: – Azért 

üldöznek, mert betörted egy kocsi ablakát?… De miért csináltad? 

Beléptek a szállóba. Vincent visszafordult, még időben 

ahhoz, hogy az üvegajtón keresztül megpillantsa az épület előtt 

elguruló sárga Chevyt. 

– Hogy tiszteletet ébresszek benne – mondta Vincent. – Csak 

hogy lássa, hogy milyen erőszakos alaptermészetem van. 

– Élvezed a munkád? – kérdezte Linda. 

– Nem a legrosszabb. Még soha nem kellett közlekedési 

bírságot kirónom, vagy prostikat begyűjtenem. 

Ahogy a lépcsőhöz közlekedtek, Linda megszólalt. – A 

Spade’s-ben felejtetted a táskádat. 

– Otthagyom megőrzésre. 

A lány ismét gyanakodva méregette. – Nem mondasz el 

nekem mindent, igaz? Jobb, ha meg sem kérdezem, mi van a 

táskában. 

– Ez csak tőled függ. 

– Mi van benne? 

– Tizenkétezer-nyolcszázhetven dollár. 



 

 

– Atyaúristen. 

Némán lépkedtek a harmadik emeleti folyosón. 

– Nem nyeremény, igaz? 

– Az. Legalábbis bizonyos értelemben. 

A lány megállt. – Hát ezért követ az az ember. 

Vincent a lányba karolt, és magával húzta. – Azt gyanítja, 

hogy nálam lehet a pénz. De nem biztos benne. 

– És most azért követ, hogy kiderítse. 

– Csak fel kell tennie egy kérdést. 

– És te válaszolnál. 

– Azt sem tudnám, miről beszél. 

– Várj. Kié az a pénz? 

– Mondtam már, maffiapénz. Sportfogadásból, 

kártyanyereményekből, illegális bevételekből lefölözött lé. 

– Hű – mondta Linda csöndesen. – De nem tarthatod meg, 

igaz? 

– Miért ne? Ha beszolgáltatom, akkor megtartja az állam, 

vagy átutalják a Rendőrség Rekreációs Alapítványának. Az 

biztos, hogy vissza már nem adják. Mint ahogy az is biztos, hogy 

Ricky nem fog a zsarukhoz rohanni, hogy panaszt emeljen. Így 

aztán… 

– Mit akarsz csinálni? 

– Ötletem épp van… De te is előállhatnál egy-kettővel. 

– Jesszusom, Vincent… 

A férfi kivette a kulcsot a zsebéből, kinyitotta az ajtót, 

megérintette Linda vállát, hogy menjen csak előre. Kettőre zárta 

maguk mögött az ajtót. Mikor megfordult, testük érintésnyi 

közelségbe került. Linda a vállán félig lecsúszott kabátot 



 

 

szorongatva az öltözőszekrényen álló urna fémes csillogásába 

bámult. 

– Téged nem fog zavarni? – kérdezte. 

– Micsoda? 

– Hogy Iris itt van. 

A férfi kezei elindultak a lány válla felé, hogy elvegye a 

kabátot. 

– Beteszem Irist a fiókba. 

Teddy szemei kipattantak, és amikor meglátta a tetőbelsőt, egy 

pillanatra azt hitte, hogy Monroe Ritchie priccsén fekszik. De 

nem. A Pennsylvania Avenue végén parkolt, a szélvédőn át 

megpillantotta a hotel kivilágított első szintjét. A másik két 

magasabb emeletet néhány fénylő ablak kivételével teljes 

sötétség borította. A Datsun még mindig a bejárat előtt parkolt. 

A műszerfalon kivilágított számlap három óra tíz percet 

mutatott. Anyja eddigre már biztos legalább egyszer felkelt 

pipikélni, közben meg benézett a kisfia szobájába. Most aztán 

megint előállhat valami mesével. Már volt is egy ötlete. 

„Képzeld, egész éjszaka várnom kellett, hogy az a fickó végre 

lefeküdjön, és bemehessek agyonlőni.” Mire az anyja azt felelné: 

„Ejnye, te kis te!” De most, hogy így álmából ébredve 

megfogalmazódott benne a gondolat: te, talán nem is olyan rossz 

ötlet ez. Idáig követted, most akkor megteszed, vagy nem? 

Lehet, hogy a nő még vele van, de az is lehet, hogy fogott egy 

taxit, és hazament. Van valami jelentősége? Semmi a világon. 

Legalább a csaj is látná. Istenem. Felizgatta a kép, ahogy a nő 

meztelenül fekve nézi végig az egészet. Az a fajta izgalom volt, 



 

 

amit akkor érzett, amikor a pucér Irist lelökte az erkélyről. Igen, 

határozottan kezdett izgalomba jönni. Érezte. 

Kinyitotta a kameratokot, elővette az automata Coltot, de 

csak azután csúsztatta az öve mögé, amikor már kiszállt a 

kocsiból. Szép az éjszaka. Vagy inkább a reggel. Lezárja a kocsit? 

Inkább nem, lehet, hogy gyorsan kell majd eltűnnie. Akkor 

hagyja járni a motort? Nem. Mi van, ha időközben valaki ellopja 

a kocsit? Rengeteg mindent végig kell gondolni, ha ilyesmibe fog 

az ember; nem lehet csak úgy besétálni valahová, és lelőni a 

delikvenst. A dudorodó pisztoly fölött elsimította a szarvasbőr 

zakó anyagát, és elindult a hotel bejárata felé. Sehol senki. Innen 

nem lehetett belátni a bárba, egy válaszfal takarta. 

Egészen idáig azt tervezte, hogy bekopog a zsaru szobájának 

ajtaján, ha muszáj, azzal, hogy „a szobainas vagyok, uram”, 

aztán a zsaru pofájába nyomja a Coltot. Hát nem egy atombiztos 

terv. Vagy legyen mondjuk házhoz szállítás: például hozhatna 

virágot. Becsúsztat egy üzenetet az ajtó alatt. 

Várjunk. Körbepillantott az üres előtérben, végignézett a 

recepciós pulton, a mögötte sorakozó postai fakkokon: sehol egy 

lélek. Meg is volnánk. Teddy leakasztotta a 310-es kulcsát, és 

megindult fölfele a lépcsőn. 

A parkoló felől, az utcán keresztül behatoló fénynyaláb 

bekúszott az ablakon, végigfutott a fal mentén, ahol az 

öltözőszekrény állt, elérte az ágy lábát, a lepedő lelógó szélét, 

majd a szobán végignyúlva megállapodott a bejárati ajtó előtt. A 

csöndben a nő csókot lehelt a férfi mellkasára, aztán ajkait 

Vincent szakállába fúrva azt súgta: – Imádom a szádat. Csak 

szájon csókollak, és tudom, hogy ez egyedül csak te lehetsz. – 



 

 

Halk, suttogó hangon. – Igaz, hogy hazudott nekem ez a száj, 

Vincent, de sebaj. Én azért még rajonghatok érte. 

– Mikor hazudtam én neked? 

– Nem is vagy erőszakos. Kimondottan kedves vagy. De 

ennél sokkal többet nem is tudok rólad. 

– Gazdag vagyok. Ennyit máris tudsz. 

– Igaz is, majd’ elfelejtettem. 

– És konzervatív az ízlésem. 

– Lehet, hogy ebben spéciéi tévedtem – mondta Linda. – Azt 

már meg se kérdezem, hogy nős vagy-e. 

– Jó, akkor ne kérdezd. 

– Nős vagy? 

– Voltam… A feleségem meghalt. 

– Ó… – mondta Linda, és elhallgatott. 

A férfi megnyugtatta, hogy most itt van vele, itt, ezen a szent 

helyen, és sehol másutt. Finoman simogatta a nőt, szinte 

túlcsordult benne a gyengéd adni vágyás, érezte, megérinti a 

szerelem. Utoljára Ginny nővér iránt érzett hasonlót, amikor az 

megszabadította a katéterétől. Azt mondta Lindának, hogy még 

életében nem szeretkezett zongoristával. 

A nő azt felelte, nagyon helyes, és keze elindult a válltól 

lefelé a mellkashoz, ujjai lelépdeltek egyenként a bordák 

lépcsőin, leértek a csípőhöz, megérintették, felfedezték minden 

kis apró porcikáját, a heg finom szövetét. – Játszani tudnék rajtad 

– suttogta Linda. – Valami lassú… funkyt… vagy bluest. Addig 

feszíteném a húrt, amíg már úgy érzed, elpattan… aztán egy 

kicsit tovább feszíteném. – Hangja egyre suttogott, miközben a 

kéz elérte a férfi ágyékát. – És itt is van az én hangszerem. 



 

 

– Hát csak játssz rajta – javasolta Vincent. – Állófogadást 

rendezek a tiszteletedre. 

– A kedvenc számodat kéred? 

Nem válaszolt. A nő érezve, hogy Vincent teste megfeszül, 

felemelte a fejét. Vincent egyik ujját a nő szájára tette. Szétváltak. 

Linda látta, ahogy Vincent a hasára fordul, és az ágy alá nyúl. 

Először egy pisztoly jelent meg a kezében, aztán Vincent 

kotorászni kezdett, és mire keze újra előbukkant, pisztolya 

csövén ott lengett fehér alsója is. 

Teddy elvette a kezét a 310-es ajtó gombjától. Amilyen halkan 

csak tudta, mindkét irányba megpróbálta elforgatni, hogy 

ellenőrizze, nyitva van-e. Zárva volt. Kivette a kulcsot a 

zsebéből, és rá kellett jönnie, hogy mindkét kezére szüksége lesz: 

miközben az egyikkel a kulcsot a zárba csúsztatja, a másikkal el 

kell fordítani a fogantyút. A francba, visszanyomta a pisztolyt az 

öve mögé. Végignézett a lépcsősorhoz vezető folyosón, de látta, 

hogy túl hosszú a meneküléshez. Aztán az ellenkező irányba 

pillantva észrevette a tízméternyire a folyosó végén világító 

feliratot: KIJÁRAT. Alatta a hátsólépcsőhöz vezető ajtó. 

Nem ártott volna tudni, hogy merre kell elfordítani a kulcsot 

a zárban. Azzal is jó lett volna tisztában lenni, hogy van-e bent 

újabb zár, biztonsági lánc, vagy ilyesmi, amivel éjszakára 

bereteszelik az ajtót. Egyáltalán bajlódna ezzel egy zsaru? Még 

azt sem tudta, hogy van- e fegyver Vincentnél. 

Izzadt a tenyere. Naná. Elég csak bekopogtatnia egy ajtón 

azzal, hogy a Nemzetközi Statisztikai Hivataltól jött, és máris 

izzad a tenyere. Benne volt a játékban ez is. Egy kis félelem. 



 

 

Teddy a zárba csúsztatta a kulcsot. Könnyedén fordult el, 

épp csak egy halk kattanás hallatszott. Rátette a szabad kezét az 

ajtó gombjára. Jól van, épp hogy résnyire fogja nyitni az ajtót, 

előrántja a Coltot, és belő a… De ebben a pillanatban, éppen 

szemből, olyan közelről, hogy az ajtó túloldaláról hallatszott a 

félrehúzott retesz zörrenése, valaki elforgatta a fogantyút Teddy 

kezében. Jesszusom! Teddyt kirázta a hideg, ijedtében 

hátraugrott. Kinyújtott kezében egyre a Coltot markolászta… 

Linda, miután Vincent mutatta, hova bújjon, a következőket látta 

az ágy túloldala mögé kuporodva. 

Látta, ahogy Vincent egy szál alsóban, behajlított karral a 

vállához emeli a pisztolyt. Látta, hogy a férfi kreol bőrének 

kontrasztjában milyen jól mutat a feszes, hófehér alsó a 

dudorodó farizmokon. Látta, hogy a szexis fenék alatt fehérlik 

egy kötés is. A lányt magát is meglepte, hogy ilyesmik érdeklik, 

miközben majd kiugrik a szíve. Látta, hogy Vincent az ajtó 

mellett a falnak támaszkodik, félrehúzza a biztonsági reteszt, 

kezébe veszi a fogantyút, hogy felrántsa az ajtót… Istenem, 

ezután fülsüketítő robaj következett, pisztolylövések: három 

egymás után, amit a szétrobbanó ablaküveg szilánkjainak 

csörömpölése kísért. Linda a beálló némaságban felerősödő 

fülcsengésén át még hallotta a folyosón futva távolodó lépteket, 

aztán egy ajtócsattanás következett. Vincent az ajtóhoz lépett, 

inkább óvatos, mint határozatlan mozdulattal, és kinézett. Linda 

az ő lépteit is hallotta, a csupasz talpak könnyű puffanásait. Mire 

Linda is odaért az ajtóhoz, hogy kinézzen, Vincent már a folyosó 

végén állt. Vigyázva kilökte a kijárati ajtót, várt egy pillanatig, 



 

 

aztán eltűnt a sötétben. Linda a folyosó másik vége felé nézett. 

Minden csöndes volt. Sehol egy nesz vagy ajtónyikorgás. 

Linda visszament a szobába, belebújt kabátjába, szorosan 

magához szorította, és azt hajtogatta magában, hogy nincs mitől 

félnie. Csak a csönd ne lett volna olyan sűrű. A betört ablakon át 

lenézett az utcára, a nedves betonon tükröződő fényekre. 

Valahol becsapódik egy kocsiajtó. Beindul egy motor, a 

fordulatszám kétségbeesetten, sivítva szökik az égbe, egy 

világosra festett kétajtós jelenik meg az utca végén. Kikapcsolt 

fényszórókkal, sebesen húz el a szálloda előtt a Pacific Avenue 

irányába. Linda most megpillantja Vincentet – igen, fehér 

alsójában ez egész biztosan Vincent lesz –, kinyújtott karral 

markol valamit a kezében… Aztán – ahogy a távolodó autó zaja 

lassanként elhalt - Vincent is leeresztette a karjait, és visszament 

a szállodához. Most megjelent egy sötétebb alak is, valaki, aki a 

szállóból lépett elő. A fickó bevárta Vincentet, mondott neki 

valamit, miközben az elhaladt mellette. Vincent már a bejáratnál 

járt, még hátrafordult, válaszolt a fickónak, aztán eltűnt szem 

elől. 

Linda visszafeküdt az ágyba, a kihűlt szobában magára 

húzta a takarókat, és egyre az ajtórésen át betörő fénysávot 

nézte, ahogy kettészeli a szobát. Azon gondolkozott, mi lesz a 

férfi első dolga. Felhív majd valakit mondjuk a rendőrségen? 

Vagy felöltözik, és összepakol… 

Mikor megérkezett, Vincent gyorsan az ágyba bújt; 

eljátszotta, mintha épp meg akarna fagyni: fogait vacogtatva 

didergett – eltúlozta az egészet. A lány hozzápréselte a testét, 

amilyen szorosan csak lehetett, az egyik lábát átfűzte a férfi 



 

 

combjai között, karjával átölelte. Tényleg lehűlt a férfi teste, 

mellbimbói megkeményedtek, de Linda érezte, hogy Vincent 

most már otthonosan érzi magát. A nő egyetlen éjszaka alatt 

megtanulta Vincent testét, kiismerte minden zegét-zugát. 

Kérdezni szeretett volna tőle. Hallotta, ahogy a férfi mély hangja 

megszólal a szoros közelségben: 

– Kijön egy részeg a szállóból, és meglát egy alsógatyás 

csávót pisztollyal a kézben. Mi az első gondolata? 

– Várjunk, hadd találjam ki – mondta Linda, de sem várni, 

sem kitalálósdit játszani nem volt türelme. – Ne erőltessük, 

ennyire azért ne legyünk lazák. Ki volt az? Láttad? 

– Nem Ricky volt. Talán az egyik barátja, de nem is tudom… 

Nem hinném. Elügyetlenkedte az egészet. 

– Vincent, valaki meg akar ölni, és azt sem tudod, ki lehet az? 

– kérdezte Linda. Vincent nem válaszolt. 

– Beszéltél valakivel? Már a hotelből. Mondjuk az 

igazgatóval? – Vincent azt felelte, hogy senkivel, csak azzal a 

részeggel a bejáratnál. – Ezt el se hiszem – mondta Linda. – Több 

lövés is eldördül, és még csak ki sem dugja az orrát a folyosóra 

senki. 

Csöndben voltak, átölelték egymást. Talán mindkettejüknek 

ugyanaz járt a fejében, de Linda nem tudhatta biztosan. Hallotta 

maga mellett Vincent hangját: – Kijön egy részeg a szállóból, és 

meglát egy alsógatyás csávót pisztollyal a kézben… 
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– Hm, hm… – mormogta DeLeon Johnson, a Fasírt. Aztán az jött, 

hogy „aha-aha”, meg az, hogy „ühüm-ühüm”. A hümmögést 

sűrű bólogatás kísérte. Eközben Jackie Garbo, ez a köpcös kis 

göndör bibsi fel-alá járkált az íróasztala előtt, hogy elővezesse 

aktuális kínját. 

– Hogy kerülhettem ilyen helyzetbe? Én aztán észnél voltam. 

Nekem aztán ne mondja senki, hogy itt nincsen écesz. Reggel, 

ahogy felkelek, egyből azt nézem, hogy mi vár aznapra. Ott van 

a kibaszott lista az ágyam mellett kinyomtatva, csak kinyitom a 

csipámat, és már tudom is, hogy ma melyik segget kell 

kinyalnom. Még azt is, hogy az a segg hogy néz ki. Tudom, hogy 

a manusz mennyit ér kilóra, hogy milyen skót whiskyt vedel. 

Tudom, hogy az egyik kórista lányt akarja-e épp megdugni vagy 

egy nagymellű törpét. Ismerem az ipse ízlését. Reggel jössz 

értem a kocsival, kilépek a házból és mi van a kezemben? Az a 

szájba baszott lista van a kezemben, érted?! Még hogy én nem 

vagyok észnél?! Így nőttem fel, hogy ezt csinálom. Hátra tett 

kézzel, bekötött szemmel is jobb vagyok bárkinél. Csak az első 

évben kétszázötvenmillió dollárt fogunk kaszálni, ezt 

garantálom. Ez lesz a legnagyobb egy négyzetméterre eső 

kaszinó bevétel a Resorts-ot és talán még a Nuggetet nem 

számítva. 



 

 

Az a picsa meg azt hiszi, hogy mert épp vedelek, nem 

vagyok képben. „Ó, az ott a pohárban talán martini?” Á, dehogy, 

limonádét szopogatok olíva bogyóval, cseszd meg. Már 

huszonöt éve vagyok itt Vegasban, nem? Azt hiszem, Johnny 

Carson, az én kedves barátom mondta egyszer: „Tudod, hogy 

vezetnek az emberek Vegasban? Egyszerűen katasztrofális, 

hihetetlen. A múltkor is kirakom a karom, hogy indexeljek, erre 

valaki kikapja a kezemből a martinit.” Ezt előadom a kiscsajnak, 

mire elkezdi: „Igen?” És várja, hogy majd jön a poén. Érted, mit 

mondok. Ez egy vicc, csakhogy ez vegasi vicc! Az a liba képtelen 

volt felfogni. Tommy meg nem tudja megkülönböztetni a 

szezont a fazontól. Elkezd dumálni, kiesnek a szavak a száján, 

azt se tudja, mi a faszt karattyol, aztán meg jól pofára esik. Puff a 

kirakat! A csaj meg csak hagyja. Tök igaza van, a faszikámnak 

általában gőze sincs, hogy mit csinál. Ha agyonvernek se tudom 

felfogni, hogy vitte ilyen sokra. Kijárta a jogi egyetemet, azt 

hiszem, ingatlanügynök lett, és jó időben volt jó helyen. Ha épp 

nem piál, lyukat beszél a hasadba, bármire ráveszi az embert. 

Még engem is megetetett. Gondoltam is magamban, bassza meg, 

a csávó született tehetség! Szerintem Nancy-t is átvágja. De már 

kezd neki derengeni. Jesszusom, az a fickó a lába nyomába se ér! 

Akkor meg mire kell neki az a seggfej?! Szorongatja is a csaj a 

tökeit, ahogy csak bírja. 

– DeLeon bólogatott, hogy igen, igen, ez bizony így van. 

– Én meg ott vagyok annak a mesügének a közvetlen 

közelében, a végén még engem is megmogyoróznak. Hát hogy 

jövök én ehhez? Kell ez nekem?! 



 

 

– Itt te vagy a góré – jelentette ki DeLeon. – Nélküled nincs 

ezeknek semmijük se egy hotelen meg pár éttermen kívül. 

– Ezt hallgasd meg. Egy szendvicsbárban ülünk. 

A kanapén ücsörgő DeLeon tekintete Jackie-ről a csinos, 

vörös hajú titkárnőre vándorolt. Rosemary az ajtóban 

várakozott, hogy közbeszólhasson. 

– Csak beugrottunk egy gyors szendvicsre, arról beszélek, 

hogy mekkora nyomás van rajtam, mert a köcsög digók a 

hátunkon akarják behozatni velünk a haverjaikat az üzletbe. 

Hálánk jeléül gondolták, nekünk ebből semmi nem esne le. A 

tulaj – és most figyelj –, a tulaj épp arra jön, mire Tommy 

odaszól: „Irv, azok a szalámik, amik a pult mögött lógnak, 

eléggé aszottak.” És ezt tök komolyan mondja. Mire Irv: „Igen? 

Azért néznek így ki, mert jó érettek.” Azért tépem a pofám, hogy 

figyelmeztessem, hogy kinyomhatják a bizniszből, ő meg a 

kibaszott szalámival van elfoglalva. Akarod, hogy tovább 

részletezzem? 

DeLeon feltette a kezét, és az ajtó felé biccentett. 

– Egy úr várakozik odakint. A neve Mr. Vincent Mora – 

mondta Rosemary. – Kívánja, hogy bevezessem? 

Jackie DeLeonra pillantott. – Na nem megmondtam? Ezt rám 

küldték. – Rosemary-hez fordult. – Persze. Úgysincs jobb 

dolgom. Engedje be, és kínálja meg valami itallal. 

DeLeon megvárta, amíg Rosemary kimegy, aztán azt 

mondta: 

– Itt van rám szükséged, vagy legyek kéznél valahol a 

közelben? 

– Egyedül fogadom – mondta Jackie. – Aztán csöngetek 



 

 

érted, bejössz, legyél gyors. Mikor bólintok, ne sokat 

udvariaskodj, aztán vidd ki. 

Kezet ráztak. Mr. Garbo? Igen. Mr. Mora? Szemtől szemben állva 

nézték egymást az asztal két oldaláról. Vincent vállán egy kék 

vászontáska lógott. Egy italt? Nem, köszönöm. Üljön le, kérem. 

Mit tehetek önért? Eddig minden csupa kellem és báj. 

Vincent kényelembe helyezte magát, miután a vászon táskát 

a szék mellé rakta. Ekkor megszólalt: 

– Beszélgessünk Iris Ruizról. 

Most Jackie-n volt a sor, hogy kényelmesen hátradőljön 

bőrfoteljében. 

– Azt is megtehetjük – mondta. – Csak épp nemigen látom 

be, miért kellene egy kurva szót is mondanom egy zsarunak itt 

Atlantic City-ben, ezerkétszáz mérföldre az illető körzetétől. Ami 

esetünkben, ugye, Miami Beach. Egy null ide – vigyorgott Jackie. 

– Huszonöt éve bámulom az osztók pléhpofaját, és ennyi elég 

ahhoz, hogy egyetlen pislantásból vagy arcrándulásból 

kiszúrjam, ha valakinek meglepetést okozok. Akkor eddig 

minden kóser, ugyebár? Maga egy zsaru, vagy legalábbis ezt 

állítja magáról, azonkívül Iris barátja. Esetleg csak az ismerőse. 

Ezenkívül azt is tudatnám magával, hogy lófaszt nem érdekel, ki 

maga és mit akar. Mondjuk, elképzelésem azért van. Még 

valami? 

Vincentnek tetszett, hogy Jackie így lerohanta. Ez a kis 

köpcös fickó gyűrűvel a kisujján, sztárok képeivel a falán, a 

megemelt talpú aligátorbőr cipőjével igazán mindent beleadott, 

hogy nagyon keménynek, és nagyon lazának tűnjön. 



 

 

Feltételezésekbe bocsátkozik, és szereti hallani a hangját. Vincent 

is szívesen hallgatta ezt a hangot. Rengeteg jackie garbóval 

találkozott már Miami Beachben, és rendkívül szórakoztatónak 

találta mindegyiket. Az embernek elég volt egy kicsit naivnak 

tettetnie magát, és ők már bele is kezdtek a kis magánszámukba. 

– Úgy tudom, maga Irisszel volt az azt megelőző éjszaka – 

mondta. 

– A mit megelőző éjszaka? 

– A halálát. És volt még ott egy másik pasas is, akit…- 

Vincent a zakójából egy kis cetlit halászott elő, és széthajtogatta. 

– …Benavides-nek hívnak? 

– Kérdezi vagy állítja? 

– Amennyire ki tudom olvasni, Benavides – mondta Vincent. 

– Mindenesetre ő is ott volt. Azt hiszem, ugyanabban a hotelben 

szállt meg. 

– Nem biztos benne? – Jackie előredőlt foteljében és a 

telefonért nyúlt. – Akarja, hogy felhívjam a recepciót és 

megérdeklődjem? Szórakozik velem? Mi a szar akar ez lenni? 

– Tegnap maga küldte Miamiba repülőn, onnan pedig 

tovább utazott Bogotába az Avianca hetes számú járatán. 

– Itt álljunk meg – mondta Jackie. – Maga a kábítószer-

ellenes osztálytól jött? 

Vincent megrázta a fejét. – Bár ismerek néhány tagot a 

kábszereseknél. – A cetlijébe pillantott. – Jelen volt még DeLeon 

Johnson, aki korábban a Miami Dolphins-nál focizott. 

– És még most is ugyanolyan kíméletlen és brutális – mondta 

Jackie. – Akar vele találkozni? 

– Jól tudom, hogy magának dolgozik? 



 

 

– Vigyáz a testi épségemre, és teszi, amit mondok. Valakiről 

még valami? Csakhogy lássam, merre is tart ez a kis beszélgetés. 

– Van itt egy bizonyos LaDonna Padgett. 

– Ő egy kedves jó barát. 

– Aztán van itt még egy másik név is: Frank Cingoro. Ő is a 

barátja? 

Jackie ezúttal nem válaszolt. Ahogy most Vincentre meredt, 

szemhéjai nehezülni látszottak. Kezeit az asztalról lassan az 

ölébe csúsztatta. 

Vincent folytatta. – Frank Cingoro… Nincs hozzáfűzni 

valója? És mi a helyzet Ricky Catalinával? Ricky is barát, vagy 

csak egy a sok szarzsák közül, akikkel rendszeresen érintkezik? 

– Talán tévesek voltak az információim – mondta Jackie –, 

hogy a Miami Beach-i rendőrségnél dolgozik… 

– Kérdezi vagy állítja? – Vincent kivárt egy pillanatig, aztán 

szélesen elmosolyodott. 

Jackie is. – Nincs hivatalos felhatalmazása erre a mostani 

útjára. 

– Úgy érti, hogy esetleg kölcsön adtak a helyi rendőrségnek? 

– Vincent megint a fejét rázta. – Ilyesmi szinte sosem történik. 

– Akkor hát csak magára számíthat. Így állunk? 

– Így is mondhatjuk. 

– Értem. Idejön egy nagyvárosi zsaru és tudja, mi az ábra. 

Igazam van? Otthon várja a kocsija, egy hajó, a szép házikó. 

Kemény dió a kölyköket egyetemre járatni, mi? Közalkalmazotti 

fizetésből, ugye… 

Vincent vállat vont. 



 

 

– Tudja, érdekes dolgok ezek- mondta Jackie. – Mikor az 

előbb megláttam a szakállát, ezt a koszlott esőkabátot, szinte 

biztosra vettem, hogy a kábszeresektől van. Most meg nézzenek 

oda, egész tűrhető a megjelenése! Már nem is tűnik zsarunak. 

Sokkal jobban hasonlít egy hamiskártyásra, egy Minneapolisból 

szalajtott kibaszott matektanárra, aki valószínűségszámítással 

akar nyerni. Jönnek ezek mindenhonnan engem boldogítani. A 

sok nagyreményű okoska, aki azt hiszi, hogy majd bankot 

robbant, és degeszre keresi magát. A lapokat számoló zsugások, 

a hamiskártyások, a nagy megfejtők, akik dróttal buherálják a 

nyerőautomatákat. Vagy egyszerűen csak megpróbálnak engem 

megvágni, akár csak maga itt, drága barátom. Az a rengeteg 

drogcsempész Miamiban nem elég magának, muszáj egyből 

nekem ugrania, az Isten szerelmére?! – Jackie előrekönyökölt az 

asztalon, ernyedt kezével Vincentre mutat, csillogva kacsint a 

gyűrű gyémántja. – Tegyünk egy próbát, hátha beletrafálok. Van 

ideje, nem? Szóljon ám, hogyha épp kenőpénzt kell tarhálnia, 

vagy ilyesmi! 

– Csak folytassa – biztatta Vincent. 

– Talán ismeri Mrs. Donovant. 

– Összefutottam vele egyszer. 

– Inkább úgy intézte, hogy összefussanak. Talán azt is 

elintézte, hogy dugjanak egyet. Meglepte hétvégén, amikor a nő 

elfelejtette szorosan összekötözni a térdeit. Ekkor San Juanban 

vagyunk. Történetünk tehát elrepít bennünket a napfényes 

Puerto Ricóba. Nemde? 

Vincent bólintott. Sínen vagyunk. 



 

 

– Maga éppen betegszabadságon van. Mert valami köcsög 

magába lőtt az utcán. 

Egy expressz vonat gyorsaságával haladtak. – Ezt meg 

honnan tudja? 

– Ó, talán még azt is tudom, hogy mit kapott be reggelire. 

Pár sört. Szórakozik velem?! Azt is végignéztem, ahogy 

idevonszolja magát a szaros utcánkon. De vissza San Juanba. 

Felteszem, van néhány zsernyák haverja arrafelé. És mit ad Isten, 

ezek pont Puerto Rico-i zsaruk, a vérszívás világbajnokai. 

Maguk azért így összejárnak eszmét cserélni, nem? Felokosítják 

egymást, hogy lehetne egy kis mellékeshez jutni? Kibérelhetnék 

Spade hoteljét, az Isla Verdét egy kis konferenciázásra, csak úgy 

özönlenének a rendőrök a világ minden… Tehát az történt, hogy 

az itteni zsaruk meséltek a Puerto Rico-i kollégáknak a kis Iris 

tizennyolc emelet magasból bemutatott fejesugrásáról. 

Jesszusom! Keresik a legközelebbi hozzátartozót, magának is 

elmondanak mindent, maga meg azt gondolja, hűha, itt valaki 

valamit nagyon elcseszett. Mivel tisztában lehetett azzal, hogy 

Iris miben utazik… Nos, eddig hogy klappol? 

– Nem rossz. 

– Na, hagyjuk a púdert! Nem, hogy nem rossz, pontosan így 

keveredett bele. Kapcsolatba került pár Puerto Rico-i zsaruval, 

akik ismerik Atlantic Cityt, tudják, mi erre a dörgés, hogy mi 

megy itt az éjszakában. Megkapta pár rossz fiú nevét. Mázlija 

volt, meglátta Benavidest a környéken lődörögni, és 

leellenőriztette Miamival. Megküldték a hazautazása adatait, 

beolvasták a priuszát – biztos valamelyik haverja a 



 

 

kábszereseknél. Megkockáztatott néhány feltevést, és már rohant 

is lélekszakadva az irodámba, hogy kiderítse, mire jut. 

Vincent bólogatott, és élvezettel hallgatta a fickót, aki 

feltevésekről beszélt neki. 

– Szóval mire jutott? 

– Hogy maga ott volt a szobában – mondta Vincent. 

– Irisszel. 

– De mikor? Ne kínozzon már, mondjon egy dátumot. 

– A meggyilkolása előtti éjjelen. 

– Az az előtti éjszakán?! – Jackie a homlokát ráncolta. 

– Ezt most nem értem. 

– Maga ott volt. A többi fickóval együtt. 

– Jó, de ennek mi a jelentősége? Egy nappal előbb, vagy egy 

évvel korábban, nem tök mindegy? És akkor mi van? Még ha 

volna is bármi kapcsolat, kit tud felmutatni, ki bizonyítaná, hogy 

ott jártunk? 

Vincent erre nem felelt. 

– Bárki volt is nála a gyilkosság éjjelén, az lesz a maga 

embere, azt akarja elkapni. Jézusom! 

– Maga szerint ki volt? 

Jackie várt egy pillanatot. Aztán azt mondta: – Ezt 

egyszerűen nem hiszem el. Mit csinálnak maguk ott Miamiban? 

Titkos házi kártyapartikra vadásznak? Már egy ideje rajta van az 

ügyön, nem? Idejön, hogy lelepjen, aztán még tanácsot kér 

tőlem. Ahogy az én kedves barátom, Joan Rivers szokta 

mondani: „Tudunk most beszélni?” Csak úgy a miheztartás 

végett megmondom neked a frankót, tökikém, csak hogy tudd, 

merre hány méter. Egyszer baszakodjál bárkivel, aki a listádon 



 

 

van, és úgy ki leszel picsázva, hogy elbúcsúzhatsz az életedtől. 

De ha velem akarsz gecizni, akkor most jobb, ha idefigyelsz. Van 

egy kis varázstrükköm az ilyen alkalmakra. Figyelsz? 

Vincent bólintott. A fickó most még kisebbnek tűnt, 

gömbölyded vállai szinte eltűntek az íróasztal mögött, a 

filmcsillagok pedig egyre csak mosolyogtak rá fölülről. 

– Megdörzsölöm a golyóimat, és elmormogom a varázsigét: 

„Abrakadabra, Dzsabara van amarra.” És ki jelenik meg? – 

Vincent az irodaajtó felé nézett. 

– Nos, nem más, mint Múszlah Hadzsim teljes 

életnagyságban. De nagyszámú rajongótábora csak úgy hívja, a 

„Fasírt”. 

Vincent hátrafordult a székében, hogy felálljon. Felismerte 

DeLeon Johnsont az újságokban megjelent fotókról, a 

tévéinterjúkból. Látta a közeledő mosolyt, látta, hogy a Fasírt az 

életben sokkal nagyobb – legalább kétméteresnek tűnt 

kifogástalan, halványbarna öltönyében. Vincent már állt, hogy 

kézfogással üdvözölje az érkezőt. Látta a mosolyt, a felé lendülő 

alkart, épp csak el tudta fordítani a fejét, de többre nem futotta, 

minden olyan gyorsan történt. Az alkar becsapódott, rózsaszín 

kis fények villództak Vincent szemei előtt – a szék felé zuhanva, 

négykézlábra érkezett, kábultan, zúgó fejjel. Hallotta, amint 

Jackie megszólal: – Vidd innen… a táskáját is. Dobd ki az utcára! 

– Vincent érezte, hogy felemelik, talpra állítják. Pár másodperc 

múlva már járni is tudott. A külső irodán keresztül az 

előcsarnokba mentek a recepció mellett lévő aranyozott 

liftajtókhoz. A Fasírt egyik kezében a vászontáskát tartotta, a 

másikkal Vincentet támogatta. 



 

 

Miközben a liftre vártak, Vincent azt mondta: – Még 

szerencse, hogy nem vagyok irányító. – Szemét többször egymás 

után behunyta és kinyitotta, hátha ez segít kiélesíteni a liftajtón 

táncoló dombormű képét. Valószínűleg aranyló napsugarak 

keretezte arc lehetett. 

– Gondolom, ilyen érzés lehet, ha valakit meccs közben 

fellöknek. 

– Nem tudom, engem nem szoktak fellökni. 

– Öt gól a Lions oroszlánjai ellen Eric Hipple-lel az élükön! 

Ott voltam a meccsen. 

DeLeon erre anélkül, hogy teste egy hajszálnyit is elmozdult 

volna, elfordította a fejét, és válla fölött lenézett Vincentre, de 

szólni nem szólt semmit. Az aranyozott liftajtó kinyílt. DeLeon 

újra lepillantott, amikor beszálltak a liftbe. – Ha van bíró a 

közelben, akkor kapsz tizenöt yardot. Ezt azért tudod, igaz? – 

Miközben a lift lefelé szállította őket, Vincent még megkérdezte 

az ex-sportolót, hogy van a térde. DeLeon azt mondta, hogy 

egész tűrhetően. – Csak nem tudok vele rúgni – tette hozzá. – 

Nagy szerencse – állapította meg Vincent. 

A Nemzeti Futball Ligában, a Miami Dolphins hátvédjeként 

eltöltött évek során DeLeon Johnson kétféle irányítót ismert. Az 

első csoportba tartozókat fellökte, majd miután seggre estek, 

azért felsegítette őket. A második társaság tagjait is fellökte, csak 

őket hagyta ott, ahová pottyantak, hadd feküdjenek csak a füvön 

kiterítve. Azok, akiket felsegített, rendszerint szomorú arccal 

csóválták a fejüket, mintha ezzel azt akarnák mondani, a fenébe, 

miért pont engem kellett kiszúrnod mára. De voltak, akik 



 

 

pókerarccal például csak annyit mondtak: ember, maradtál volna 

Afrikában, ott küzdhetnél igazi oroszlánok ellen is. Ez a Vincent 

Mora pont ilyen fazon volt. A liftben azt mondta, hogy még 

életében nem hagyott ki egyetlen meccset sem, ha a Dolphins 

otthon játszott. Láthatóan nem vette személyes sértésnek, hogy 

leütötték. Amikor az előtérbe értek, így szólt: – Az a helyzet, 

hogy igazából szerettem volna kivenni itt egy szobát, de odáig 

már nem jutottam el, hogy ezt megemlítsem a főnöknek. 

– Mármint, hogy itt a szállodában? 

– Aha, szerencsét próbálnék. 

Ekkor DeLeon az előcsarnok túlvégén, egy ajándékbolt 

mellett észrevette Mrs. Donovant, amint az egyik adóvevőjét 

szorongató biztonságissal tárgyal. 

– És mekkora tétre gondoltál, hm? Mondjuk, úgy huszonöt 

dollárra? 

– Add ide a táskám – mondta Vincent. 

– Az összes zsebpénzedet ebben tartod? 

– Menjünk át oda – mutatott Vincent a londinerfőnök pultja 

felé, ahol most épp senki sem tartózkodott. 

Mrs. Donovan épp feléjük tartott, és DeLeonnak volt egy 

olyan érzése, hogy ez korántsem a véletlen műve. Amikor a 

liftbe szálltak, a szintportás felemelt egy telefonkagylót, beszélt 

valakivel, aki azonnal értesítette az előcsarnok ügyeletes 

biztonsági őrét, aki haladéktalanul szólt Mrs. Donovannek. A nő 

hálózata precízen működött. DeLeon csodálkozott volna, ha 

történhetne bármi is az épületben Mrs. Donovan tudta nélkül. 

Arra, hogy nincsenek véletlenek, DeLeon ismét cáfolhatatlan 

bizonyítékot kapott. Nem akkor, amikor a nő hozzájuk lépett, és 



 

 

megkérdezte: – Miben lehetek a szolgálatára? – Hanem amikor 

mellette a fickó válaszul szélesen elvigyorodott, mire a nő: – Hát, 

hogy van mindig? Örülök, hogy ismét láthatom. – És látszott, 

hogy komolyan is gondolja. Nem csak ismerte a pasast, ennél itt 

lényegesen többről volt szó. 

– Már kerestem – mondta Vincent. – Tegnap kiautóztam a 

házához. 

– Igen, Dominga mondta, hogy járt nálunk. Sajnálom, hogy 

elkerültük egymást. – Aztán a nő azzal folytatta, hogy milyen 

szörnyen sajnálja, ami Irisszel történt. Hogy szörnyűség. Hogy 

Tommyval együtt többször is beszéltek már a rendőrséggel, de 

úgy tűnt, egyelőre semmi nyom. 

– Én is beszéltem velük – mondta Vincent. 

– Ó, igazán? – Ez azért érezhetően készületlenül érte a nőt, 

bár látszott, hogy titokban számított valami meglepetésfélére. 

Aztán kissé megnyugodott, amikor Vincent ismét megszólalt. 

– Rajta vannak az ügyön. – A nő szemlesütve azt mondta, 

szégyen, hogy egy ilyen fiatal lány… 

Erről az attraktív, elegáns nőről, a megközelíthetetlen 

dámáról pillanatok alatt kiderült, hogy érző szíve van. Ez az 

asszony, akitől Jackie összeszarja magát, aki képes egy éles 

beszólással kiherélni saját férjét, most valóságos tüneménnyé 

változott. Nagy, kerek, odaadó szemekkel nézett Vincentre. – 

Annyira örülök, hogy így újra összefutottunk. Hol szállt meg? 

– Arra gondoltam, hogy itt fogok… 

– Nagy örömünkre szolgálna, ha vendégül láthatnánk. 

– Nem is tudom, igazán nem szeretnék alkalmatlankodni. 



 

 

Na most előjön a farbával. DeLeon látta, ahogy a férfi ráemeli 

a tekintetét, várta, hogy most majd kipakol, elejt egy-két csípős, 

maró megjegyzést arról, hogy hogyan is bánik errefelé a 

személyzet a vendégekkel. De ehelyett csak a száraz tényekre 

szorítkozott: – Épp az imént kértek meg, hogy legyek olyan 

szíves, és távozzak. 

DeLeon felkészült a védekezésre, amikor Mrs. Donovan 

számonkérő, szigorú tekintete rámeredt. Ez a nő nem tréfált. – 

Mi a gond? 

– Azt az utasítást kaptam, hogy kísérjem ki az urat. De az a 

helyzet, hogy azt állítja, üzleti céllal jött a kaszinóba. 

A nő türelmesen, higgadtan hallgatta végig DeLeon 

mondókáját. Arca elől királynői mozdulattal söpört félre egy 

rakoncátlan, szőke tincset. 

– Kitől kapta az utasítást? 

– Mr. Garbotól. Épp az imént. 

DeLeont meglepte Vincent következő húzása. 

– Valaki bizonyára jó előre szólt Mr. Garbonak a 

látogatásomról – mondta a férfi Mrs. Donovannek egy széles 

mosoly kíséretében. Kíváncsi volt, a nő erre hogyan reagál. 

Dörzsölt csávó. DeLeonnak ez tetszett. Mrs. Donovan tartotta 

magát, arckifejezése eleinte mit sem változott, aztán ártatlanul 

ráncolta kicsit a homlokát, mintha azt gondolná: ejnye mégis, ki 

tehetett ilyet… Vincent megszólalt: – Az a benyomásom, hogy 

Mr. Garbonak előítéletei vannak velem szemben. 

És alábecsül, gondolta DeLeon. Tíz az egyhez, hogy csúnyán 

alábecsült téged az a nagypofájú kis biboldó. 



 

 

– Hagyjuk most Mr. Garbot. Majd én beszélek vele – mondta 

Mrs. Donovan. Vagyis, vigyorodott el magában DeLeon, porba 

fog hullani a bibsi göndör kis buksija. 

– Biztosítunk az ön számára egy szobát, rendben? És magam 

fogok intézkedni, hogy megkapja a szükséges hitelkeretet. Ennek 

nem lehet semmi akadálya. 

Vincent leemelte a pultról kék vászontáskát. 

– Nincs szükségem hitelre – közölte a nővel. – Hoztam 

magammal némi készpénzt. Itt van ebben. 

– Ó – mondta Mrs. Donovan, és bólintott. – Akkor ez 

rendben is van. – Egy kaszinótulajdonos felesége udvariasabb 

már nem is lehetne. – Mennyit kíván nálunk letétbe helyezni? 

Vincent belekukkantott maga előtt tartott táskájába, felnézett, 

aztán csak annyit mondott: – Úgy gondoltam, tizenkétezer elég 

is lesz. 

Csak így, mintha ennyi mindig lenne a zsebében. Nem 

semmi. A fickónak van stílusa. Kivárta a megfelelő időzítést, s 

csak akkor szólalt meg újra: – Fizetnem kell a szobáért, vagy 

reménykedhetek némi bonuszban? 

Ez igen. 

Aztán kezet ráz Mrs. Donovannel. Az asszony lazán, 

visszafogottan fogadja, a szeme se rebben. 

– Tizenkétezerért, Mr. Mora – válaszolta a nő –, nálunk nem 

szobát kap, hanem egy teljes lakosztályt. 

– Hagyd csak, majd én viszem a táskát – mondta DeLeon. 
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– Az egész olyan, mintha a Star Trek-ben vennék ki egy szállodai 

szobát. Érted? Annyira ultramodern minden, hogy azt sem 

tudom, hogyan kell felkapcsolni a villanyt, meg hogy hol 

nyílnak a szekrények. 

– Kaptál egy teljes lakosztályt bonuszként? Nem mondod 

komolyan. 

– Egyszerűen odavannak értem – felelte Vincent. – Vagy csak 

szem előtt akarnak tartani. 

Vincent egy óriási, aranykárpittal bevont 

sarokülőgarniturában terpeszkedett, ölében a telefon, derekán 

hatalmas, aranyszínű fürdőlepedő. A vonal túlsó végén Dixie 

Davies volt, brigantine-i otthonának konyhájából beszélt. 

– Minden vagy zöld vagy aranyszínű. 

– A pénz színei. Nehogy egy pillanatra is megfeledkezz róla. 

– Akkor a falak fehér színe nyilván őszinte szándékról 

árulkodik. Azt viszont nem tudom, hogy a festmények mit 

üzennek. Van egy kis bár is, teletömve üvegekkel. Még a 

fürdőszobában is van telefon. Összesen három van, minden 

szobára jut egy. A kád akkora, hogy négyen is beleférnek, és 

olyan mély, hogy lépcsősoron mászol be a vízbe. 

– Épp vacsorához készülődök – mondta Dixie. - Tudod, mit 

eszem? Húsgombócot. 

– Rám lőttek – tudatta vele Vincent. 



 

 

– Hiszek neked – válaszolta Dixie rövid szünet után. 

– Ricky? 

– Azt reméltem, de sajnos nem. 

– Csak annyit kell mondanod, jó okod van azt hinni, hogy ő 

tette, és már meg is szereztem a körözést. Lehetőséget adnál, 

hogy végre feltúrjuk a házát. 

Vincent elmondott mindent. – Szerinted ez digókra vall? Az 

egész rosszul volt megtervezve. Egyetlen merénylő nekiáll 

vaktában lövöldözni, aztán elmenekül? Még sofőrje sem volt… 

Esetleg utánanézhetnél az ellopott kocsik között egy sárga 

Monte Carlónak, nem lehet több ötévesnél. 

– A szálloda bejelentette a lövöldözést? 

– Nem hallott senki semmit. Pisztollyal a kézben, egy szál 

gatyában rohantam ki az utcára. Mikor visszafelé jövök, egy 

részeg áll a járdaszélén és vadul integet nekem. Tudod, mit akart 

mondani? 

– Mégis mit mondana neked egy részeg hajnali háromkor 

Atlantic City kellős közepén, szemben a nemzetközi utazási 

irodával? – kérdezte Dixie. – Azt, hogy ne csináld, nem éri meg. 

Gondolj a feleségedre, meg a gyerekeidre. 

– Azt mondta: „Miért nem tetted fel a gatyádat is? Sose 

tudhatod, mikor jön meg a szerencséd.” Amikor kifizettem a 

számlát, mondtam, hogy csapják hozzá az ablaküveg árát is. Azt 

kérdezték, milyen ablaküvegét. Ha ez Miami Beachben történik, 

már legalább száz öregasszony betelefonált volna a yardra, hogy 

mindent látott. 

– Azért én mégiscsak szeretném begyűjteni Rickyt. 



 

 

– Rajta tarthatnád a szemed – mondta Vincent. – Holnap 

kellene találkoznunk, de egyáltalán nem lepne meg, ha előbb 

még fölkeresné Frank Cingorót. Érted, mire gondolok. Hívd fel 

Franket, és ha nem veszi fel a kagylót, akkor valószínűleg a 

földön fekszik kiterítve. Ahogy ezek irtják egymást… Ricky 

pedig meg van győződve róla, hogy minden oka megvan 

akcióba lépni. Hát nem lenne üdítő látvány? 

– Üdítő látvány? Viccelsz? – fakadt ki Dixie. – Még jegyet is 

vennék rá. Jesszusom, csak nyírja ki Ricky Franket, és már 

küldjük is Trentonba. Már a gondolattól is majd’ kiugrók a 

bőrömből. 

– A helyzet az – mondta Vincent –, hogy szinte biztosra 

veszem, egyiküknek sincs semmi köze Iris halálához. 

– Azt hiszem, egyet kell, hogy értsek. Egyrészről talán 

tényleg semmivel nem leszünk előbbre a lány ügyében, másrészt 

viszont… Sosem lehet tudni, nem igaz? 

– Csodálatos dolgok történhetnek, ha elveted a 

bizalmatlanság magvait a tuskó gyökerek kertjében. 

– Várjál, ezt fel kell írnom. 

– Beszéltem Jackie Garboval. Igazán szórakoztató egy alak. 

Szerintem sokat verhették gyerekkorában. Játékokat szervez a 

kaszinón kívül, könnyen kicsúszhat a lába alól a talaj. Üvölt róla, 

hogy cseppet ideges, és ezt kihasználhatnád arra, hogy kicsit 

megszorongasd a tökeit. Csak az a gond, hogy nem tud semmit. 

Mármint Irisről. Mérget vennék rá. Szép kis városotok van. Van 

itt élet rendesen. 

– Ha bármikor úgy döntenél, hogy itt szeretnél dolgozni – 

mondta Dixie –, azt hiszem, el tudnám intézni. 



 

 

– Most hagyjam itt ezt a lakosztályt, és számos 

telefonomat…? Mi a helyzet a boncolási jegyzőkönyvvel? 

– Még kábé egy hét. 

– Hova ez a nagy sietség? 

– Ha panaszt akarsz emelni, hívd Newarkot. 

– Addig is – mondta Vincent – rákérdezhetnél Jimmy Dunne-

nál, hogy mi a helyzet azokkal a szendvicsekkel, amiket aznap 

éjjel szállítottak ki. 

– Igen, a White Honse Sub Shop-ból, már ellenőriztük – 

mondta Dixie. – Náluk semmi nyoma a rendelésnek. Beszéltünk 

Jimmyvel, azt mondta, akkor biztosan máshonnan rendelhették. 

– Adott személyleírást a futárról? 

Harmincas fehér férfi, szőke haj, szarvasbőr zakó. Lehet 

bárki. 

Mikor Linda megérkezett, Vincent töltött, aztán játszani mentek 

a kádba. 

– Tudtad – kérdezte utána a férfi –, hogy ezt legalább egy 

hónapon át lehetne így csinálni anélkül, hogy lebuknánk? Csak 

szállodáról szállodára járva mindig újra és újra letétbe kell 

helyezni a tizenkét rugót. – Linda mosolyogva hallgatta. – 

Ahogy rájönnek, hogy nem akarjuk elkölteni, csak fogjuk 

magunkat és továbbállunk. Végigturnézzuk az összes itteni 

hotelt, aztán irány Las Vegas. 

– Rossz foglalkozást választottál – mondta Linda. – 

Bűnözőnek kellett volna menned. Nem. Te már most bűnöző 

vagy. 



 

 

– Talán egy kis szerencsejáték nem volna ellenemre. De csak 

hébe-hóba. 

– Amikor épp nem a kádban lebzselsz. 

A nő kiszállt a kádból, újratöltötte a poharakat, és 

meggyújtott két cigarettát. Amíg várta, Vincent hosszan elidőzve 

bámulta ezt a fantasztikusan gyönyörű meztelen nőt, akivel 

ilyen otthonosan érezte magát ebben a napi ötszáz dollárért 

bérelhető luxuslakosztályban. A lány magától értetődő 

természetességgel viselte pőreségét, épp a márvány 

pipereasztalon sorakozó fürdőolajok és kencék között válogatott. 

Ő volt életében az első nő, akin nem voltak a lebarnult testet 

átszelő fürdőruhacsíkok. A lányt egyenletesen fehér bőre csak 

még meztelenebbnek mutatta, amit Vincent rendkívül izgatónak 

talált. Megszólalt: – Most meg mit csinálsz? Gyere csak ide 

vissza. 

– Lassan munkába kell mennem – mondta Linda. – 

Prömierem van a Bally’s-ben. – Széttárt karokkal pózba 

merevedett. – Linda Moon először lép fel… 

– Azt látom, csak épp nem mondtad. 

– Épp most mondom – ejtette le karját a lány. – Most miért 

vagy ezen úgy meglepődve? 

– Azt hittem, még legalább egy-két hét, amíg munkát kapsz. 

– Munkát kellett kapnom. Vincent, nekem muszáj 

dolgoznom, nem szeretek tétlenül üldögélni. 

– Csak hát most, hogy…- A férfi habozott. – Bárki is volt az 

tegnap éjjel, ha rájön, hogy a Bally’s-ben vagy… Szóval nem 

tűnik valami okos gondolatnak. 



 

 

A nő a süllyesztett kád szélénél állt csípőre tett kézzel, és 

lenézett Vincentre. 

– Vincent, a fél napot a programigazgatónál töltöttem… Mit 

gondoltál, hogy hol voltam egész idáig? 

– Tudom én jól, hogy hol voltál. – Vincentnek nehezére esett 

felszegett fejjel válaszolnia. 

– Persze, de érdekelt is? 

– Most miért vagy dühös? 

– Meggyőztem a rendezvényszervezőt. Addig nem voltam 

hajlandó kilépni az irodájából, amíg rá nem bólintott, hogy oké, 

játszom, amit akarok, hogy játszhatom a saját zenémet. 

Vincent… Most rám nézel, vagy a lábam közé? Játszottam neki 

pár számot, és oda volt a produkcióért – már amennyire ezek 

bármiért is odáig tudnak lenni. Mindenesetre azt mondta, hogy 

mehet. És erről van itt szó, hogy azt játszom, amit csak akarok… 

Figyelsz rám egyáltalán? 

– Persze, hogy figyelek. 

– Akkor nézz a szemembe. Tudod, hogy mit jelent ez nekem? 

– Igen, tudom. 

– Szarrá dolgoztam magam, hátha egyszer leesik egy ilyen 

lehetőség: felléphetek a Bally’s Park Place-ben, saját számokkal. 

Te meg azt kívánod, hogy bújjak el egy hotelszobába. Ha 

mindenáron meg akarsz védeni, Vincent, akkor ülj be a 

közönség közé. 

– Mikor kezdesz? 

– Tízkor. 

– Rendben. Akkor majd utána visszajövünk. 

– És egyből be a kádba – mondta Linda. 



 

 

Megszólalt a telefon. 

A szalonban találkozott Nancy Donovannel. Két műsorszám 

között sötét és csendes volt a terem. Először megisznak közösen 

egy italt, majd a ház asszonya körbevezeti a kaszinón. 

A nő azt mondta, hogyha Vincentnek nem tetszik a 

lakosztálya, választhat másikat is. Vagy egyáltalán, ha bármire 

szüksége lenne… A férfi azt felelte, nem, mindennel nagyon meg 

van elégedve, a zöld meg az arany volt a két címerszín a 

középiskolában, ahova járt. Külön kiemelte a fürdőkád méreteit, 

azt mondta, úszni is lehet benne, és ki tudja, még mi mindent 

nem. Dicsérte a kilátást is, hogy mennyire szereti nézni az 

óceánt, azt, ahogy a tarajos hullámok tajtékká törnek a parton. 

Kicsit beszélgettek az időjárásról, aztán áttértek New Jersey, 

Florida és Puerto Rico partszakaszainak összehasonlítására. 

A nő szöges ellentéte volt Lindának. Bár mindketten 

magabiztosan néztek az ember szemébe, Nancy mégis valahogy 

visszafogottan, sietség nélkül, szavait megválogatva beszélt, míg 

Linda egyenest a lényegre tért: ami a szívén, az a száján. Nancy 

azt játszotta, amit Jackie Garbo, csak elegánsabban. Vincent azt 

mondta: 

– Elbeszélgettem egy kicsit Mr. Garboval. Igazán belevaló, 

köpcös kis fickó, nem gondolja? 

– Legalábbis majd’ megfeketedik, hogy maga ezen a 

véleményen legyen – vélte Nancy. 

– Úgy tűnik, nem igazán kedveli. 

– Ameddig rendesen elvégzi a munkáját… – vont vállat a nő 

modellekre jellemző hanyag testtartással hátradőlve a székében. 

Nancy, ha modellkedne, méregdrága ruhákat mutatna be, jól 



 

 

állna neki, ahogy riszál a kifutón. Linda inkább rúzsokat 

reklámozna, enyhén szétnyitott ajkakkal. Ha csak meglátta, 

legszívesebben azonnal leharapta volna a lány alsó ajkát, ha ez 

nem fájna neki. A két nő körülbelül azonos magasságú volt, 

mindketten karcsúak, de valószínűleg szembeötlő lett volna a 

kettejük közti különbség, ha meztelenül egymás mellé állnak. 

Amikor Linda fején áthúzva leveszi a pulcsiját, a ruhadarab egy 

pillanatra megakad az állában, és egyből rád mosolyognak azok 

a fehér szépségek, vidáman kacsintgatnak a rózsaszín kis 

bimbócskák. Vincent úgy tippelt, hogy Nancy melltartót hord, 

alatta pedig valószínűleg ugyanolyan napbarnított a bőre, mint 

teste többi részén. Még sosem látott teljesen lebarnult feneket, 

ahogy olyan makulátlanul hófehér testet sem, mint amilyen 

Lindáé. Nancy azt mondta: – Most bizonyára azon gondolkozik, 

hogy mit játsszon. 

Vincent elmosolyodott: – Ezt meg hogy találta ki? 

– Lefogadom, hogy szereti a blackjacket. 

– Igazán remekül csinálja. 

– Zöld vagy fekete zsetonokkal játszik? 

– A zöld, az mennyit is ér… húszat? 

– Huszonötöt. A fekete százat. 

Kapott már bonuszt valaki akkor is, ha csak féldolláros 

nyerőgépeken játszott? 

Teddy végigjárta a Bally’s, a Calridge és a Sands kaszinóit 

anélkül, hogy egyetlen neki való hölgyeményt is látott volna. 

Álmai asszonya úgy ötvennyolc és hatvanöt közötti, nem túl 

kövér, festi a haját vagy parókát visel, félkarú rablón játszik, a 



 

 

gép konzolán két pohár, egyikben pénzérmék, a másikban az 

itala. 

Ha egy cigi is kilóg a szája sarkából, az külön jó jel, de ha 

rekedtes, viccelődős típus, az az igazi főnyeremény, az lesz a 

neki való hölgyike. Nyolc órához közeledve a kaszinókat lassan 

megtöltötték az esti csúcsforgalom mohón költekező vendégei, 

akik órákig űzték- hajszolták szerencséjüket a villódzó fények és 

a csengőbongó hangeffektek kíséretében. Érezte magán az 

adóvevővel felszerelt, és névvel ellátott kitűzőt viselő 

biztonságiak fürkész tekintetét. Pedig nem is figyelték, de ő 

mégis érezte. Ugyanazt, mint amikor vezetés közben megpillant 

egy rendőrt, és minden ok nélkül elfogja az idegesség. Bár múlt 

éjszaka volt bőven oka az idegeskedésre. Jesszusom, ahogy a 

szállodai szoba fogantyúját belülről kitépték a kezéből. Erre 

aztán nem számított, ettől félelmében bárki becsinált volna a 

helyében. A terv jó volt, de pechére a zsaru pont akkor kelhetett 

fel hugyozni. Vagy csak meghallotta, amikor a kulcs fordult a 

zárban. Persze a biztonsági zár be volt reteszelve, úgyhogy 

semmiképp nem volt esélye… De már egy másik terven 

dolgozott. Követi a zsaru kocsiját, a Datsunt. Beáll mellé egy 

pirosnál, és hagyja, hogy a rendőr felismerje, és halálra rémüljön 

meglepetésében. Persze nem fog ő odaintegetni, csak ül ott majd 

lazán, de azért tesz róla, hogy a zsaru biztosan észrevegye. 

Aztán bevág elé, és hagyja, hogy a zsaru a nyomába eredjen. 

Kivezeti a Longport Boulevardra, át a JFK hídon, kiviszi egész a 

mocsarakig, aztán lehúzódik a leállósávra. A zsaru kiszáll, 

odalép hozzá, benéz az ablakon, egyenesen a szemébe. Piff, paff, 



 

 

puff… Rögtön, amint megszerzi a pénzt. A francba, még annyija 

sem volt, hogy megtankolja a kocsit. 

Teddy kilépett a Sands-ből és elindult Spade Boardwalkja 

felé. Egy újabb állomás az eszményi öreg hölgyhöz vezető úton. 

A szalonból kilépve Nancy belekarolt Vincentbe, és a folyosó 

ismerős aranyozott liftajtói felé vezette. A férfi megjegyezte, 

hogy azt hitte, a kaszinót mennek megnézni. 

– Hogyne, de úgy, ahogy csak a kiválasztott kevesek 

láthatják. 

Az igazgatósági folyosón végighaladva egyenesen a 

megfigyelő terembe mentek, a sorban álló képernyőkhöz, 

melyeken egyszerre húsz film pörgött. Legtöbbjükön izgalomtól 

ledermedt, kifejezéstelen fapofa: egyesek várták, hogy felüssék a 

kártyájukat, mások az automaták karját rángatták megszállottan. 

Csak a kockázók arcán látszott az élet valamiféle jele. – Itt aztán 

szívesen elidőznék egy darabig – mondta Vincent. – Ez még 

semmi – felelte Nancy, és bemutatta a férfit Frances Mullennek, 

aki az egyik oldalsó monitornál dolgozott. – Egy pillanat, és 

jövök – szólt nekik, de nem nézett rájuk. 

– Azt a termet figyeli, ahol a papírpénzt számolják – 

magyarázta Nancy, és a képernyőn a gyűjtődobozokra mutatott, 

amelyeket minden műszak végén az asztalok mellől hoztak be 

ide. A pénzt kiveszik a dobozokból, és miután a zseb nélküli 

köpenyt viselő alkalmazottak megszámolták, átviszik a központi 

páncélterembe. Amikor Frances végül feléjük fordult, azt 

mondta: – Nicsak, egy ismerős arc. A múltkoriban blackjacket 

játszott itt nálunk… – Vincent látta, ahogy a lány arckifejezése 



 

 

megváltozik, miközben a tekintete ide-oda cikázik közte és 

Nancy között, aki a férfi háta mögül egy szemvillanás alatt 

leállította Francest. 

– Nyertem is négyszázhetven dollárt – felelte Vincent, és lelki 

szemei előtt már látta is magát az egyik képernyőn. – És 

esküszöm, hogy nem csaltam. – Biztosra vette, hogy Nancynek 

fotója is van róla. 

– Lebukott volna, ha megpróbálja. Ha az osztó, vagy a 

teremfőnök nem szúrja ki, akkor Frances biztosan. Menjünk 

tovább, még mutatni akarok valami mást is. 

Vincent követte az asszonyt. Miután keresztül vágtak a 

csarnokon, az ajtón át egy vaslétrához értek, lemásztak rajta, 

majd szűk, sötét térbe érkeztek, ami leginkább szarufákkal tagolt 

padlástérre emlékeztetett. Csak az volt a különbség, hogy itt elég 

hely volt ahhoz, hogy az ember felegyenesedjen, és volt középen 

egy korlátokkal védett vékony palló is, amelyről egy hatalmas 

detektív tükrön keresztül látni lehetett az egész kaszinót. 

Látszottak az asztalok, a nyerőgépek, a számtalan játékos meg 

bámészkodó alig három méter magasságból. 

– A Mindent Látó Szem – mondta Nancy. 

Teddy azt olvasta valahol, hogy több mint ezerhatszáz félkarú 

rablót állítottak fel itt, a Spade’s-ben. Azért nem szerette volna 

megszámolni őket, pedig akár ezt is megtehette volna, ahogy 

egyik sorról a másikra járt álmai asszonyát keresve. Jesszusom, 

irtózatos lármát csaptak ezek az egydolláros gépek, miközben 

egyre- másra köpték a tálcába a vaskos pénzlövedékeket. Jobban 

szerette a negyeddolláros gépek hangját kifizetéskor. A sok 



 

 

egymásra hulló érme csilingelő hangot ad, ami inkább vallott 

igazi pénzre. A féldolláros kifizetések hangja valahol a kettő 

között volt: egy kicsit túlsúlyos, egy kicsit valóságos. 

Időnként megállt, hogy játsszon egyet egy negyeddolláros 

gépen. Nyert is négy dollárt, aztán elvesztette, nyert ötöt, aztán 

kezében zöld papírpoharával ment is tovább, de né’ má’ nézzük 

csak, ki van ott… A nő egyszerre két gépen játszott, területe 

határait egy itallal és két érmékkel teli pohárral valamint a 

retiküljével jelölte ki, melyeket a gépek konzoljain helyezett el. 

Érdemes volt megfigyelni munka közben: sehol egy fölösleges 

mozdulat. Bedobja az aprót, megrántja a kart, és már lép is a 

másik géphez, miközben az első tárcsái még pörögnek. Ha csak 

szemerkélt, és nem zuhogott a pénzeső, még csak meg sem 

fordult, hogy odanézzen. Oda-vissza ingázva tömködte a 

gépekbe a féldollárosokat, mintha egy gyár futószalagja mellett 

dolgozna. Ha lelassított kissé, akkor is csak azért, hogy 

rágyújtson egy cigarettára. Na, gondolta Teddy, itt az én helyes 

kis hölgyikém. Hatvan körüli, a haj hennával színezett édes 

árnyalata remekül illik a szürke nadrágkosztümhöz felvett 

rózsaszín blúzhoz. Szemüvegén megcsillant a fény, amikor 

odafordult ahhoz a nagydarab asszonysághoz, aki odaérve azt 

mondta: – Marie, átmegyünk a szendvicsbárba harapni valamit. 

– Marie rágyújtott, és az asszonyságra fújva a füstöt azt felelte: – 

Menjetek csak. – Független kis nő ez, nem igaz? 

Teddy azon fohászkodott magában, csak nyerjen az asszony. 

Istenemre, megérdemli. 

Vincent a fémkorlátra támaszkodva állt az üveglap fölött, és 

épp egy blackjack asztalt figyelt, ahol két férfi meg egy nő 



 

 

játszott zöld zsetonokkal. Még a kártyáikat is látta. – Olyan közel 

van minden. 

– De lentről észre sem venné – mondta Nancy. – Csupán a 

csillogó dekoráció része vagyunk. Amúgy se néz fel soha senki. 

– Innen az egész szintet belátni? 

A nő bólintott, és a pallóra mutatott. – Egészen a terem 

végéig ér, és a másik oldalon vissza. 

– Vannak itt embereik? 

– Néha, ha kiszúrnak valamit a monitoron, mondjuk egy 

osztót, amint épp eltűntet egy zsetont a nyakkendője mögött. 

Vagy egy játékost, aki úgy próbál csalni, hogy azután emeli 

duplájára a tétet, hogy az osztó már megmutatta neki a lapjait. – 

Nancy közelebb húzódott, a karjaik összeértek. – De jelenleg 

rajtunk kívül nincs itt senki. 

A nő elmerült az alattuk elterülő kaszinó látványában, 

engedte, hogy a férfi megnézze magának, hogy érezze teste 

közelségét, beszívhassa parfümje illatát, ami finomabb volt, mint 

Lindáé, és nyilván drágább is. Linda ebben a helyzetben csak 

annyit mondott volna, hogy „kettesben vagyunk”, hatalmas 

szemekkel ránéz, vagy bevet egy démoni pillantást, aztán a 

sliccéhez nyúl, és ő már ugrik is. Persze mindkét megoldás 

működőképes volt. Nancy színpadias, melodramatikus 

módszere is hatásos lehetett, mert Vincent sürgető kényszert 

érzett, hogy megtegye a következő lépést. Hogy mindebből mi 

következik, azt ráér később is megfejteni. Fűzték egymást, 

flörtöltek kicsit, ennyi az egész. Nem kell ebbe belekeverni 

Lindát. Vagyis nem kellene, csak hát lelki szemei előtt már meg 

is jelent Linda képe, és ő már képzeletben kezdett is 



 

 

magyarázkodni: „Mit csinálok én itt? Nem csinálok semmit.” 

Biztos az a baj, hogy jó kisfiúnak nevelték, és most ezért 

igyekszik lelkiismeret-furdalással tönkretenni itt az esélyeit. A 

fenébe is, Linda csak egy barát, az élete a zenéről szól… 

– Tommy is ott van valahol lent az egyik nagyvonalúan 

költekező vendégünkkel – szólalt meg Nancy, majd cinkosan 

megbökte könyökével Vincentet. 

– Azóta sem találkoztunk. 

– Fontos ez egyáltalán? – Mindezt nagyon halkan. 

Vincent hallotta a csöndben a kaszinó tompa nyüzsgését. – 

Nem igazán. Szerintem nem tud semmit Irisről, arról, hogy mi 

történt vele. 

– Maga igazán tapintatos – mondta Nancy. – Nagyon keveset 

tud ő bármiről is, ami errefelé történik. 

Vincent nem szólt semmit. 

– Rendszerint be van rúgva. 

A nő azt akarta mondani, hogy csak őrajta múlik. Ez eddig 

rendben is volt. 

– Mindig azt gondoltam magamról, hogy elég jó 

emberismerő vagyok. Vagy legalábbis van szemem az 

embertípusokhoz. De Tommyval rendesen mellényúltam. Puszta 

benyomásokra alapozva mentem hozzá, túlságosan is 

elhamarkodottan. 

Azt mondta, gyerünk, ne totojázz. Mégis mire vársz még? 

– Megbeszéljük az üzleti dolgokat, de már hónapok teltek el 

azóta, hogy… Á, hagyjuk. 

Akkor most rá kell kérdezni, gondolta Vincent. – Azóta hogy 

mi? 



 

 

– Hogy együtt voltunk. 

Na mi lesz? Gyerünk már. Nem jutott semmi eszébe, amit 

mondhatna, de nem volt baj. Eljött a pillanat, eljött a csönd, a 

vágy, előtörtek a gyengéd érzések. Nagyon is gyengédek. 

Tenyerébe temette a nő arcát, és finoman a sajátjához vonta. 

Ajkuk összeért, érezte a nyelv érintését… aztán csörömpölő 

csöngést hallott, mintha tűzriadó figyelmeztetne a veszélyre 

valahonnan lentről, a mélyből. Az arcuk még mindig közel 

egymáshoz; a meleg, barna szemek mosolyognak rá, és a nő 

megszólal: – Jackpot. – Vincent is elmosolyodott. Miért is ne? És 

szemét behunyva, mint a nő, a szétnyíló ajkakba merült. 

Hát, kérem, Marie ezúttal hagyta pihenni a két gépet, most, hogy 

megszólalt a csengő, és csak úgy záporoztak az ötvencentesek. A 

pénzeső egy pillanatra alábbhagyott, de csak azért, hogy újult 

erővel törjön ki: annyi esett, hogy még a padlóra is jutott belőle. 

Teddy felkapott egy üres poharat és letérdelt, hogy segítsen a 

sok pénzt összegyűjteni. Letette a poharat az asszony retikülje 

mellé, és azt mondta: – Nyert vagy négyszáz dollárt, ’e? Nem is 

rossz. Magam is besöpörtem kétszázat az imént a Sands-ben. Jó 

kis móka, ’e? 

Marie büszkén vonta fel szemöldökét. Szürke keretes, 

flitterrel díszített szemüvegének maszatos lencséin keresztül 

Teddyre nézett. – A többiek meg mán mind elmentek enni, 

ahogy szoknak. Mondok is mindég, hogy játszani kell, ha az 

ember nyerni akar. 



 

 

– Ahogy mondani tetszik – helyeselt Teddy. – Meg tudni 

kell, hogy melyik gépen érdemes játszani. Melyik az, amelyiknek 

lejár az időzítése, és mindjárt adja a jackpotot. 

Marie megfordult, hogy összesöpörje a maradék érméket, de 

a válla fölött visszaszólt. – Úgy hallottam, fizet az rendesen, 

hogy sose nem üres. Hogy van benne péz mindég. 

– Az igaz – mondta Teddy. – De nem hallott még a 

frekvencia modulációról? A helyzet az, hogy a nagy jackpotokat 

úgy állítják be, hogy bizonyos időnként forduljanak csak elő. 

Beállítják a gyakoriságot, a frekvenciát akkorra, amikor biztos 

sok ember látja. 

Marie azt mondta, hogy ő ilyen dolgokról még soha életében 

se hallott. 

Teddy rápillantott az órájára. – Hát nézzük, van úgy 

huszonöt percem, hogy visszaérjek a Sands-be, ahol akkor fogja 

kiüríteni magát pár féldolláros gép. Egész nap le nem vettem a 

szememet róluk. Látja, én gyakorlatilag itt lakom. 

– Á, csak a bolondját járatja velem – mondta Marie. 

– Csak azt ne mondja, hogy nem hisz nekem. Azóta figyelem 

a gépeket, amióta megnyitották a Resorts-ot, pedig az volt itt az 

első kaszinó. Munkába se kell járnom. – Teddy kivett egy 

negyeddollárost a zsebéből, és feltartotta. – Látja ezt? Az van 

ráírva, hogy ezerkilencszázhetvennyolc, igaz? 

– És? – mondta Marie. 

– Ezzel a negyeddollárossal játszom már hatodik éve. És 

soha nem vesztettem vele. Csak akkor teszem be a gép nyílásába, 

ha tudom, hogy nyerni fogok. Mert azt is tudom, ha nem. 

– És én eztet most el is higgyem magának. 



 

 

– Még mindig megvan, nem igaz…? Most akkor velem jön, 

vagy nem? 

– Éppen elmehetek. A Sands a következő ott feljebb, igaz? 

– Negyedóra alatt ott vagyunk. 

– Csak ezeket beváltom elébb. 

– Rendben, csak siessen egy kicsit, jó? 

Úgy kell viselkedni, mintha a kölyke lenne. Ha van neki 

gyereke, akkor természetesnek fogja venni, hogy türelmetlenek 

vele. Márpedig Marie-nek három felnőtt fia volt. Busszal érkezett 

Harrisburgből, ahol pénztáros volt egy szupermarketben. 

Kilenckor indulnak haza. Kint a Boardwalkon Teddy azt mondta 

neki, hogy az indulásig már csak egy jackpotra marad ideje. 

Micsoda gyönyörű éjszakánk van azután a sok eső után! 

Elmesélte az asszonynak, hogy amikor gyerek volt, a srácokkal 

mindig bebújtak a Boardwalk deszkái alá, hogy a réseken 

keresztül belessenek a lányok ruhája alá. Elnevezték a 

rejtekhelyüket csillagvizsgálónak. 

– Komisz kis ördögök voltak mind, igaz? – mondta Marie. 

– Nézze csak, ’e! Milyen csillagos az ég ma éjjel – mutatott 

felfelé Teddy. 

Marie felnézett. 

– Jaj, ne! – mondta Teddy. Négykézlábra ereszkedve próbált 

minél közelebb hajolni a deszkák közti réshez. 

– Leejtettem a szerencsepénzemet! 

Marie lehajolt. – Látja-e valahun? 

– Leesett a deszkák közt. Muszáj megtalálnom. – Teddy 

gondterhelten ráncolta a homlokát. – Istenem, hát ilyet… 

Biztosra veszem, hogy itt van, pont alattunk. 



 

 

– Marie-re nézett. – Nincs véletlenül magánál egy öngyújtó? 

– Hát vanni van, de… – mondta. 

– Gyerünk, meg fogjuk találni. Tudom, hogy meglesz. 
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– Azt akarod, hogy telehányjam a kocsit? – kérdezte LaDonna. 

Ezzel akarta Jackie tudomására hozni, hogy szörnyen 

megrémült, és most már fizikai tüneteket is produkál. – Tudod, 

hogy vagyok ezzel az egésszel. Egyáltalán hogyan kérhetsz 

engem ilyesmire, ha egyszer pontosan tudod, hogy 

belebetegszem. 

LaDonna tulsai tájszólásban beszélt, elnyújtott 

magánhangzókkal, míg Jackie bronxi bandájának sajátos 

dialektusával próbált rávilágítani a vacsora jelentőségére a 

nőnek, de úgy, mintha ez iszonyatos erőfeszítésébe kerülne. 

Talán így is volt. – Értsd meg, dumálnom kell azzal a taggal. 

– Állandóan beszéltek telefonon. 

– De most szemtől szembe kell beszélnünk. Le kell ülnünk 

egy asztalhoz, és úgy elmondanom neki. Így akarja, szóval ezt 

tesszük. 

– De én nem mehetek be oda. 

– Majd ez megnyugtat, itt van, amire most szükséged van – 

mondta Jackie. 

Öntött neki egy adag tequilát és némi citromlevet, amit 

lehűtve vett elő a limuzinba szerelt tévé melletti kis bárból. 

DeLeon Johnson mindezt a volán mögül, az útra szegezett 

szemmel hallgatta, akár egy rádiókabaré jelenetet. Néha a 

visszapillantóra nézett, de mozgó árnyakon kívül semmit sem 



 

 

látott, mivel Jackie most diszkrécióra vágyott, és ezért felhúzatta 

vele az üvegfalat, ami elválasztotta a vezetőfülkét az utastértől. 

Ráadásul DeLeon szemét elvakították a szemből érkező 

fényszórók is, így aztán végképp alig látott valamit. A fekete, 

nyújtott limuzin a Fairmont Avenue északi oldalán parkolt, 

szemben a Dolce Vita étteremmel, aminek pirosán villogó 

neonfeliratától – „Eredeti Olasz Konyha” – lett rosszul a lány. 

Szenyor Franktői volt vacsorameghívásuk, ami ellen LaDonna 

körmeszakadtáig tiltakozott. 

DeLeon megnyomta a gombot, hogy megemelje az üveg 

elválasztót, aztán egy kicsit visszaengedte pár centit, amíg azok 

ketten beszélgettek, nehogy lemaradjon a műsorról. Ha bárki 

másról lett volna szó, Jackie maga intézte volna úgy, hogy 

kihallgassák, hogy legyen tanúja a beszélgetésnek. Az sem 

számított volna, ha egy olasz épp csúnyán lebassza, vagy csak 

hülyére veszi. (Jackie „digó fasszopóknak” hívta őket, mire 

egyszer DeLeon meg is jegyezte, hogy: – Bocs, de a nagyfater 

olasz volt. – De ez csak arra volt jó, hogy végig kellett hallgatnia, 

amint Jackie elmagyarázza neki, hogy ő ezt kifejezetten a köcsög 

maffiózókra értette, nem az igazi olaszokra.) De Jackie nem 

akarta, hogy bárki is tanúja legyen a LaDonnával való 

társalgásának. A nőnek állandóan hisztériás rohamai voltak, és a 

kis Jackie-nek fingja sem volt, hogy nyugtathatná le. 

– Menj be te – mondta a nő. – Minek lenne rám szükséged? 

Majd itt megvárlak. 

A sofőr belevigyorgott a tükörbe. Mondd csak meg neki, 

kislány. 



 

 

DeLeon egyszer épp a házban beszélgetett LaDonnával, 

próbált a lelkére beszélni, hogy tartsa magát – vagyis őrizze meg 

az önbecsülését úgy, hogy a lehető legkevesebb piával nyomja 

magát –, amikor Jackie úgy robbant be a szobába, mintha 

legalábbis rajtakapta volna őket. A hülyéje. Talált volna ő bőven 

megfelelő helyet és alkalmat, ha hullámvasutazni akarja vinni 

LaDonnát. De az inkább csak siklórepülés lett volna, hogy 

elmondhassa, jó-jó, elvittem egy körre a szépségkirálynő-jelöltet. 

Csak egy numera, semmi más. Közelébe sem ért volna a pici kis 

ricói csajoknak, akik a magasba röpítik az embert. Ez kell: 

pörögve-forogva szárnyalni a hullámvasúton, megrészegülni 

attól, ahogy ott lebegnek mind a ketten, ahol a gyönyör az 

egekig ér. Puerto Ricóban akart lenni. Ehelyett itt kell hallgatnia 

Jackie-t, ahogy azt magyarázza, hogy nem, nincs szüksége a nőre, 

azért kell az asztalnál ülnie, mert a Szenyor akkor talán 

visszafogja magát. – Nem akarom, hogy átszúrja villával a 

kezem, ha nem tetszik neki, amit mondok. 

– Tudom, hogy ez fog történni – mondta LaDonna. – 

Egyszerűen tudom. 

– Az csak a filmekben van, hogy olyat csinálnak. A 

keresztapában. 

– Benne van az újságban, meg a tévében. Állandóan ezt 

látom. 

– Az Dél-Philadelphia. Na, induljunk már. Elmúlt nyolc. Az 

Isten szerelmére, már húsz perccel. 

– Miért nem vagy képes felfogni végre? – kérdezte LaDonna. 

– Csak az a fickó, aki Tommynak dolgozik, az az egyetlen 

közületek, aki legalább egy picit is megértő. 



 

 

Neki is magyaráztam, hogy nem tudnék egy asztalhoz ülni 

az ilyenekkel, bezzeg ő azt mondta: „Meg tudom érteni, nekem 

se menne.” 

DeLeon felnézett a visszapillantóra, amikor Jackie azt 

kérdezte: – Ki dolgozik Tommynak? 

– Tudod, az a szakállas. Tök kedves fazon. 

DeLeon megint Jackie-t hallotta: – Jesszusom, te beszéltél 

vele? 

Jackie kopogtatott az elválasztó üvegen: – Menj be, és 

mondd meg a Szenyornak, hogy várjon még pár percet. Hogy 

telefont kaptam. Hívd meg egy italra. – Miközben DeLeon 

kiszállt a kocsiból, hallotta, hogy Jackie azt mondja LaDonnának: 

– Jól figyelj rám. Mikor is beszéltél azzal a fickóval? 

Ricky Catalina arra jutott, hogy nem használhatja a saját 

embereit. Ez családi ügy volt, a legokosabb, ha kívülről szerez 

segítséget, valami senkiházit, akinek köze nincs az egészhez. Egy 

izomagyút, akit kilóra meg lehet venni. 

Késő délután kocsijával addig lődörgött Boystown-ban, míg 

két nehézsúlyú motorosba nem botlott. A Snake Alley-ben talált 

rájuk, házilag készített „gyilkos füvet” árultak, angyalporral 

bepermetezett petrezselyemleveleket. A melegítőt és fejpántot 

viselő meleg párnak épp azt magyarázták, hogy a PCP kitágítja 

majd a tudatukat, feloldja a test határait, ettől szárnyra kap az 

ember, vazze. Most hogy már tíz fok is volt idekint, ezek a 

bunkók ujjatlan pólóban mutogatták izmaikat, tetoválásaikat, 

köztük bandájuk jelét: Hagart, a Hős Vikinget, egy vicces 

képregényfigurát. Ricky félrehívta őket egy bárba, álmos 



 

 

tekintettel vázolta az üzletet, mire mind a ketten azonnal 

rávágták, hogy ja, benne vannak. Az őrület meg a pusztítás jöhet 

minden mennyiségben, öcsém, simán. 

Egyikük, akit Cinkes Ishamnek hívtak, összeégette magát, 

amikor a laborja felrobbant kint, Barrensben. A fél arcát fényes 

hegesedés fedte, és hiányzott az egyik füle is. A másik bunkó, 

Weldon Arden Webster arról volt nevezetes, hogy bombákat 

gyártott. Azt mondta Rickynek: – Kéne egy kis figyelemelterelés. 

Felrobbanthatnék egy kocsit a hely előtt. 

– Az addig rendben is van, csak nem akarom, hogy a célpont 

kirohanjon, ha meghallja a robbanást – mondta Ricky. 

– Ha tutira akarsz menni, akkor, baszd meg, a mandrót a saját 

kocsijában robbantjuk fel. 

– Én akarom kicsinálni – mondta Ricky. 

– Jó, akkor kapsz egy távirányítót. 

– Azt akarom, hogy lássa, ahogy kinyírom. Ez egy ilyen buli. 

Csak ő és én. 

– Nektek aztán elég kanyar elképzelésetek van arról, hogyan 

kell valamit lerendezni. 

– Nem a csávó lesz az egyetlen, aki megláthat. Ezt még át 

kell rágni. 

Az volt a baj az ilyen tahókkal, hogy nem fogták: ők csak 

kisegítenek. Ott ültek ketten széles vállaikkal az asztal fölé 

görnyedve, karizmaikat táncoltatva, vedelték a töményt sörrel, 

és az egész máris az ő ötletük volt, máris azon töprengtek, hogy 

is kéne ezt megcsinálni. 

Ricky egyikről a másikra emelte álmos tekintetét. Végeztél? 

Végeztél? 



 

 

– A helyre leginkább csak turisták járnak – mondta Ricky. – 

Már csak az áraik miatt is. Kivétel a bár, ott még lógnak 

vendégek, akik nagy tétben kötnek sportfogadást. Weldon 

verekedést provokál, beleköt valakibe. Legyen egy kis zűrzavar, 

törjön össze pár üveg. A személyzet erre kiszalad az éttermi 

részből, hogy megnézze, mi történik. Reno, az emberünk sofőrje 

is ki fog jönni. Ismeritek Renót…? Jó, leütni, nem szarozni. Ekkor 

a parkoló felőli bejáraton át én odamegyek az emberemhez – 

Ricky ki nem mondta volna a nevét lelövöm, és visszamegyek. A 

kocsi a mellékutcában vár. Isham elkötsz valahonnan egy kocsit. 

Te vagy a sofőr, ennyi. – Hát nem volt ez elég világos még két 

ilyen szarrászívott agyú mocisnak is? 

Cinkes Isham azt mondta: – Nem. Fordítva. Weldon vezet, 

én meg szétkapom a bárt. 

– Lófaszt – mondta Weldon. 

Ricky kiitta a vörösbort, amíg ezek ketten azon vitatkoztak, 

hogy melyikük a keményebb, az állatabb, ki rugdosott össze 

több civilt, ütött le több rendőrt, kinek volt több rovás a 

priuszán. Ricky csak hallgatta, és azon tűnődött, mitől lesz 

valaki ekkora gyökér. Mi ez az izomagyú baromság? Felőle 

aztán jöhettek volna feszítővassal, láncokkal, csupasz ököllel, 

csak nézett volna rájuk, hogy mi van veletek, baromagyúak? 

Aztán kilyuggatta volna őket pár golyóval. Egyszerűen nem 

lehetett elmenni az ilyeneken. Ha arra kérik, ő döntse el, 

melyikük a nagyobb bunkó, hát szerinte egálban voltak. 

Úgyhogy azt mondta: – Hé! – Aztán megint: – Hé! 

A kurva életbe! – Amikor végre ránéztek, újra higgadt volt. – 

Az utcán hagyjuk a kocsit. Ha mindenáron verekedni akartok, 



 

 

mindketten bejöttök, felőlem akár egymást is összeverhetitek. 

Este nyolckor már a Dolce Vita bárjában ültek, előttük néhány 

feles meg sör. A terv az volt, hogy úgy tör majd ki a balhé, mint 

egy filmbéli bunyó: leütnek néhány közelben tartózkodót, aztán 

remélik, hogy mindenki beszáll. De amikor Weldon megfordult, 

és Cinkes Isham heges arcába öntötte a sörét, Isham láthatóan 

meglepődött. Nyámnyila dolognak tűnt így kezdeni a 

verekedést. Úgyhogy Weldon úgy csinált, mintha behúzna neki 

egyet visszakézből, aztán a válaszul érkező, testre mért ütéstől 

Weldon látványosan lezuhant a bárszékről – a mellette ülővel 

együtt. Erre Isham is előre vetette magát, lesodorva a pulton 

sorakozó üvegeket és poharakat… 

A hangzavarban az étteremben ülők a boltíves bejárat piros 

„BÁR” neonfelirata felé nyújtogatták a nyakukat. 

Ricky az oldalsó kijárat előtti fogasok mellett haladt a 

pénztár felé. A pulton álló tányérból kivett egy mentolos 

cukorkát, bekapta, miközben végignézett a termen. A fehér, 

stukkóval díszített falakon észak-itáliai tájképek, és Velence 

csatornáit ábrázoló festmények sorakoztak. Hat foglalt asztalt 

látott, de ismerőst egyet sem. Frank Cingoro félrevonulva a többi 

vendégtől egy alkóvban ült a négy főre terített asztalnál, előtte 

étvágygerjesztőként antipasto, és egy üveg vörösbor. Frank a 

paprikát és a rákot egy nagy korty borral öblítette le. Fel sem 

nézett addig, amíg Ricky háttal a teremnek az asztalánál nem 

állt. 

– Ugyan, kit érdekel egy bunyó, amire nem lehet fogadni. 

Igaz, Frank? 
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– Hadd bohóckodjanak – mondta a Szenyor, és felnézett 

fekete keretes szemüvege mögül. – Nem mindegy? Hogy vagy 

Ricky? Dől a lé? 

– Nem vagy túlságosan meglepve, hogy itt látsz. - Miért? 

Kéne? – A Szenyor egy fogpiszkálóval belemártott egy rákot a 

szószba, aztán a szájába vette. 

– Leülhetsz, ha akarsz, addig, amíg Jackie meg a nője ide 

nem érnek. Csak egyszer menjen ki Jackie a vécére, itt helyben 

megkefélem ezt a LaDonnát. 

– Te aztán kibaszottul jól adod, Frank, azt meg kell hagyni. 

Ilyenek vagytok ti, nagy öregek mind. 

– Hány éves is vagyok én, Ricky? 

– Hatvanvalamennyi. Hatvanhárom? 

– Mennyi? 

– Akkor mennyi, hatvankettő? 

– Mennyi? 

– Oké, akkor mégis hány éves lehetsz? Hatvan? Atyaúristen. 

– Mennyi vagyok, Ricky? 

– Hatvan biztosan. 

– Ötvennyolc, te fasz. 

– Hát, ennél több már biztosan nem is leszel, Frank – mondta 

Ricky, és a bőrzakója belső zsebébe csúsztatta a kezét. 

A Szenyor egy újabb fogpiszkálóra szúrt kis rákot tartott a 

szája előtt. A keze megállt a levegőben, tétován megszólalt: – 

Ricky, mit is csinálsz te most itt tulajdonképpen? 

– Tessék? – mondta Ricky. – Nem hallak, Frank. Épp 

Bringantine-ban vagyok. Egész éjszaka ott voltam. 



 

 

Elővette a 38-as kaliberű Specialt a zakója zsebéből. A 

revolver az agytól egész az ötcentis cső végéig vécépapírba volt 

tekerve, mintha csak Ricky egy szépen becsomagolt ajándékot 

tartana előrenyújtott kezei között. A sátorvasat fedő vékony 

papíron keresztül az elsütőbillentyűhöz nyomta a mutatóujját, és 

megcélozta a fogpiszkáló végén billegő rákocskát. Ötször tüzelt 

Frankre, a vécépapír meggyulladt, Ricky az égő részt gyorsan 

letépte a pisztolyagyról, aztán a maradék papírtekercset 

magasan feltartva hagyta, hogy a revolver saját súlyától 

kigöngyölődjön, és az asztalra pottyanjon. 

DeLeon látta, hogy Frank összecsuklik az asztalnál, látta, 

ahogy gyilkosa gombóccá gyűri kezében a vécépapírt. Igazán 

rendszerető egy fészer. Ricky az asztalról a „BÁR” felirat felé 

pillantott, ahonnan kihallatszott a tömegverekedés lármája, a 

darabokra törő üvegek csörömpölése. Az étterem vendégei egyre 

csak a nyakukat nyújtogatták, és halvány gőzük sem volt, hogy 

tulajdonképpen mi is történt itt. 

DeLeon a fogasokon sorakozó kabátok mögé lépett, de esélye 

sem volt, hogy elbújjon közöttük: feje, válla a ruhák fölé 

magasodott. Mégse mozdult, csak állt egyhelyben, 

rezzenéstelenül. És már jött is Ricky cseppet sem sietősen, 

felpillantott, kissé meglepődött. DeLeon előrelépett, és 

megkínálta az alkarjával. Inkább a könyöke csapódott Ricky 

arcába. Az ütés egy hajszállal lecsúszott, DeLeon hallotta egy 

csont reccsenését. Gyorsan elkapta az olasz gallérját, és hagyta, 

hogy Ricky rongybábuként kövesse összecsukló térdeit a 

padlóra. A srác eszméletén volt, de azért elég fájdalmasan nézett. 

Szegény Pengés Ricky. Egy nagy szart. DeLeon megemelte 



 

 

negyvenhatos csizmáját, széttaposta Ricky térdét, majd arra 

kérte az immár mozgásképtelen olaszt, hogy várjon türelmesen, 

a segítség már úton van. De aztán mást gondolt. Hirtelen őrült 

ötlete támadt, talán több is, mint ötlet: egy formálódó terv része. 

Talpra rángatta, és a hóna alá nyúlt Rickynek, aki lábujjhegyen 

lépkedve, nyögdécselve: „jaj, a vállam, jaj, a vállam”, 

kényszeredetten vonszolta magát DeLeon után az oldalsó 

kijáraton át egész a Fairmont Avenue sarkáig. DeLeon 

figyelmeztette Rickyt, hogy viselkedjen, ellenkező esetben egy 

arra járó autó alá löki. Amikor a forgalom alábbhagyott, DeLeon 

átcipelte Rickyt az utca túloldalára. Pontosan a nyújtott limuzin 

mögé érkeztek. DeLeon felnyitotta a csomagtartót, beletette 

Rickyt, aztán finoman lecsukta a tetőt. 

Jackie-nek a füstös ablaküvegek mögött sejtelme sem volt, 

hogy mi folyik. Az ülés szélén pipiskedve bámulta az étteremből 

kiözönlő tömeget. DeLeon beszállt. Mielőtt Jackie bármit is 

kérdezhetett volna, azt mondta: – Meg akarod várni a 

rendőrséget, vagy inkább húzzunk el innen? 

* * * 

Vacsoránál Nancy beszélt, Vincent hallgatta. A férfi időnként 

elmosolyodott. Múlt éjjel ugyanebben a flancos teremben Lindát 

hallgatta, aki a zenéről mesélt, hogy milyen szalonokban 

játszani, és ő le sem tudta törölni a mosolyt az arcáról, mert 

átérezte a lány érzéseit, és egyre az járt a fejében, milyen lehetne 

ezzel a nővel együtt élni, sőt, milyen lenne a férjének lenni, 

hozzákötni az életét. Ma éjjel viszont udvariasságból mosolygott, 



 

 

érzések nélkül hallgatta, ahogy Nancy azt ecseteli, miként 

bóbiskolt el számtalanszor, amikor ez a kedves fickó, az első 

férje, Kip, martinit szürcsölve hosszas fejtegetésekbe 

bocsátkozott a kutyák emberi tulajdonságairól, meg egy golden 

retrieverről, aki tőzsdeárfolyamokat hallgatott reggeli közben… 

Vincent gondolataiba merülve bólogatott. A nyomorult eb. 

Nancy folytatta: – Miután Kip meghalt, mégis mihez kezdtem 

volna Bryn Mawrban? Teniszeztem volna egész hátralévő 

életemben? Vagy csatlakoztam volna a Kertész Klubhoz? Azt 

aztán nem. Idejöttem, és munkát szereztem. – Vincent 

elismerően bólintott. Aztán bólintott együttérzően is, amikor a 

nő Tommy iszákosságáról, hímsovinizmusáról és magas 

vérnyomásáról panaszkodott. Az elmondottak alapján Tommy 

meglehetősen hétköznapi pasasnak tűnt. Nancy azt mondta: – 

Tommy szeretett volna velünk vacsorázni, de sajnos nagyon 

elfoglalt. – Kis szünet. – Azt hiszem a számítógépén játszik. 

Imádja a Donkey Kongot. – Vincent figyelt, bólogatott, és lassan 

kezdett derengeni neki, hogy nem kell hozzá sok, és hamarosan 

komoly ajánlatot fog kapni. Nancy saját paramétereit sorolta elő. 

Volt pénze, befolyása, bejárása a jobb helyekre, kiegyensúlyozott 

élete, stílusa, és rendkívül dekoratív külseje. Mi van még? Túl 

hevesen csókol, de meg lehetett szokni. És alig várta, hogy 

megszabadulhasson a férjétől. Csak egy bökkenő volt… 

Nancy felvitte a férfit az épület tetőteraszán lévő Penthouse 

Szalonba, amit általában a kiváltságos nagymenőknek, és 

vendégeiknek tartanak fenn. A terem ma csöndes volt, szinte 

teljesen üres, a halványan derengő fények félhomályban hagyták 

az üveggel borított teret. A férfit gyakorlatilag Atlantic City 



 

 

legtetejére invitálta Nancy, hogy egy pohár konyak fölött végül 

kibökje: – Gazdaggá tehetnélek. 

– Mindig is erre vágytam – jegyezte meg Vincent. 

A nő habozott. – Nem viccelek – mondta végül elszánt 

tekintettel. 

– Miért? – kérdezte Vincent. Ez a kérdés fontosabb volt 

számára, mint a hogyan. 

– Szórakoztató lenne. 

– Ha neked dolgoznék? 

– Ha a Spade’s-nek dolgoznál. 

– Semmit sem tudok az egészről. 

– Akárcsak legalább a fele azoknak, akik csúcspozícióban 

vannak ebben az üzletágban. Korábban valami mással 

foglalkoztak, ennyi. Te például rendőrnyomozó voltál. 

– Most is az vagyok. 

– Hogy került hozzád tizenkétezer dollár összegumizott 

gurigákban? 

– Szerencsém volt. 

– Nekem is. Innen tudom, hogy ez neked való lenne. 

– A pohár karimája fölött Nancy a férfire nézett. – Nem 

akarsz játszani a kaszinóban, igaz? 

– Nézd, én arra a meggyőződésre jutottam, hogy egyszerűen 

képtelen vagyok veszíteni. 

– Ravasz pasas vagy te, Vincent. Sokan félreismernek. De azt 

hiszem, én kiismertelek, és a megérzéseim rendszerint nem 

csalnak. – A nő belekortyolt a konyakjába. – Bármikor színészt 

faraghatnék belőled, és garantálom, hogy féléven belül 



 

 

filmszerephez is juttatnálak. Ezért vagyok ennyire biztos benne, 

hogy működne a dolog. Hasznomra lehetnél. 

Vincent épp ettől tartott. 

– Hamar megszeretnéd ezt a helyet. 

– Miért pont én? 

– Ne légy álszerény. 

– Komolyan kérdezem, zsaru vagyok. 

– Nem, már nem. Egy hajszál választ el attól, hogy alelnök 

legyél a… Még nem tudom, melyik részlegen, de kitalálok 

valamit. Kezdő fizetésként mit szólnál mondjuk úgy 

százötvenezerhez? Na, hogy hangzik? 

– Szolgálati kocsi? 

– Természetesen. 

– Öltönyben kell bejárnom? 

– Még segítek is kiválasztani egy megfelelő darabot. – Nancy 

lefegyverzően mosolygott. 

– Hol laknék? 

– Ahol csak szeretnél. Longport igazán szép. Majd találunk 

valamit. 

– De ugye nem akarsz bedugni egy apartmanba? 

A nő arcáról lefagyott a mosoly. – Ez nem volt szép tőled. 

– És egy héten hányszor kellene lefeküdnöm veled? 

Azt hitte, a nő ráönti a konyakját, de nem. Az asztalra tette a 

poharát, és felállt. Háta mögött Atlantic City fényei. Mikor a 

kijárat felé indult, Vincent utána szólt: – Nancy? 

Háttal a férfinak megállt egy pillanatra, aztán lassan, 

kimérten visszafordult annyira, hogy Vincentre nézhessen. 

– Tessék? 



 

 

Azért az ingyen lakosztály még jár? 

Hát ez tényleg nem volt túl szép tőle. Tapintatosabb is lehetett 

volna. Egy egyszerű „kösz, nem” igazán nem került volna 

semmibe. 

Csak hát úgy érezte, hogy a válasz nem volt semmivel sem 

otrombább, mint maga az ajánlat. Elég átlátszó volt, ahogy 

Nancy azzal a felkiáltással kívánta a cég egyik alelnökévé 

kinevezni, hogy különös adottsággal bír a szunnyadó tehetségek 

felfedezésére. Ugyanakkor az nem volt egyértelmű, hogy 

húsáruként kezelte, tekintettel a nő körül legyeskedő jólfésült, 

öltönyös, dörzsölt szépfiúk hadára. Hacsak nem az volt a cél, 

hogy friss húsból faragjon magának való társat, afféle kan-

gyurmakészletből, amiből a vevő megformálhatja álmai pasiját. 

Lehet, hogy hibát követett el. Nem a válasszal, hanem azzal, 

hogy feltételezésekbe bocsátkozott arról, mit is akarhat a nő. 

Vincent a lakosztályába ment, hogy inget váltson. Ki akart 

bújni a fehér ingből, amit már második este viselt. Felvette kék 

farmeringét – jól fog menni az új sportzakóhoz –, és magához 

vette a pisztolyát. Már fél tíz volt, Linda pedig tízkor Először Lép 

Fel a Bally’s- ben. Egy pillanatig nézte az öltözőszekrénykén álló 

rozsdamentes acélurnát, benne Irisszel, akin nem volt se 

gyémánt, se semmi olyan holmi, amiért idejött… 

Megszólalt a telefon. 

Nyilván az igazgatóhelyettes fogja hivatalos hangon közölni 

vele, hogy el kell hagynia a lakosztályát. 

De csak Dixie Davies telefonált, hogy gratuláljon neki, igaza 

volt, elsőként tudatja vele, hogy: – Frank Cingorót egy órával 



 

 

ezelőtt agyonlőtték egy olasz étteremben a Fairmont Avenue-n. 

Ezeket semmi nem tudja leszoktatni az olasz kajáról. Egy 

nagydarab, sötét hajú, bőrzakós fickó volt, jött és ment. Senki 

nem látta rendesen az arcát, de kíváncsi vagyok, kire tippelsz. 

Kiküldtünk egy kocsit Ricky házához, de nem volt otthon. 

– Brigantine-ban volt egész idő alatt – mondta Vincent. – 

Legalább nyolc tanú tudja igazolni. 

– Ahelyett, hogy otthon nézném a tévét – mondta Dixie –, 

most itt van nekem ez az ügy, meg ráadásul egy másik is, 

aminek utána kell nézzek, rögtön, ahogy itt végeztem. A 

Kentucky Avenue-n találtak egy idős asszonyt a Boardwalk 

alatt. Egy hajléktalan akart bemászni oda, de megbotlott a 

tetemben. Úgy néz ki, harrisburgi az illető hölgy. Úgyhogy 

ellenőriznünk kell a távolsági buszokat, hátha egy csoporttal 

érkezett, és kiderül, ki látta utoljára, satöbbi. 

Vincent gondolatai Ricky és Frank Cingoro körül forogtak, 

de azért megkérdezte: – Mi történt azzal az asszonnyal? 

– Agyonverték, kirabolták, és mivel a bugyit is letépték róla, 

talán meg is erőszakolták. 

Ricky és a Szenyor egyszerre nem voltak sehol, csak egyetlen 

név jelent meg most Vincent előtt. Ösztönös, reflexszerű 

képzettársítás volt ez, semmi több. De kétségtelenül ott volt, és 

először magában, aztán hangosan ki is mondta: – Teddy Magyk. 
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Rendőrautók fényszórói világították be a helyszínt, láthatóvá 

téve a Boardwalk alatti faszerkezetet. A Kentucky Avenue 

zsákutcába torkolló végén jó néhány alak állt a gerendák közt. A 

sötétben égő kézilámpák fénysugarai benyúltak a Boardwalk 

alatti tér mélyébe, pásztázták a helyszín külső határait. A 

várakozó Vincent közelében recsegve kapcsoltak ki-be a 

rendőrautók rádióadóin, és a kézi adóvevőkön sugárzott 

üzenetek. Aztán csönd lett, és felhangzott az örökkön jelenlévő 

óceán zúgása. A rendőrkocsik közt várakozva Vincent 

végigfuttatta agyában mindazt, amit Teddy Magykről tudott. 

Próbálta összeszedni emlékeit, rájönni, Teddy hogy kerülhetett 

ide, vagy legalábbis ide a közelbe. Sok volt a bizonytalan elem, 

de ez mit sem számított. Teddyt először New Jerseyben ítélték el, 

és anyja is New Jerseyből érkezett a Miamiben megtartott 

tárgyalásra. Hiába, Vincentet az ösztönei hajtották. Nem tudott 

egy helyben állni, egyik cigarettáról a másikra gyújtott. A 

valószínűség itt nem számít. 

Látta maga előtt Teddyt abban a Datsunban, San Juanban. 

Teddyt az óceánparton. Először taxival járt ki, aztán egy bérelt 

autón. Látta Teddyt a nyolc év előtti tárgyaláson, és azt a vaskos, 

szőke asszonyt is az első sorban. Vincent azt hajtogatta magában, 

hogy még a legjobb esetben is csak távoli eshetőségekről van szó. 

Mert ha Teddy ittléte most ilyen logikusnak tűnt, akkor miért 



 

 

nem gondolt erre már korábban? Az ösztönei viszont azt súgták: 

ne törődj semmivel. Itt van. 

Dixie lépett ki a fénypászmákból, és azt mondta: – Az 

egyetlen jó az egészben, hogy csak nemrég történt. Általában 

napok telnek el, mire rátalál valaki itt lent egy holttestre. 

Ugyanaz, mint a vízi hulláknál. Fogalmad sincs, hol kéne 

kezdeni. 

– Mindkét ügyet lezárhatod még ma éjjel – mondta lazán 

Vincent, mintha csak most jutna ez eszébe. – Rábízhatnád magad 

a szerencsére. Gyűjtsd be Rickyt. Tudod, hogy ő a te embered. 

– Persze, tudom, hogy Ricky volt, naná, de életemben nem 

hallottam erről a másikról. Teddyt mondtál? 

– Magyk. A Yardville-ben ült nemi erőszakért. 

– Hol lakik? 

– Nem tudom, de bekérhetnéd az adatait, elég, ha odabent 

bekapcsolja valaki a számítógépet. Ha beütnek öt betűt, kiderül, 

hogy megütöttük-e a főnyereményt. A fickó ismert bűnöző. 

Miami Beachben megerőszakolt egy idős asszonyt, aztán 

majdnem agyonverte. 

– Hol követte el azt a bűntényt, amiért bekasztlizták? 

– Ezt sem tudom, de eredetileg camdeni lakos. Meg kéne 

találni az anyját. A fickó leutazott San Juanba. Ezt rakd össze, 

épp csak kijön a sittről, és van elég pénze szállodára meg kocsira. 

Talán az anyjától kapta. 

Dixie a fénycsóvákkal szemben állt, a homlokát ráncolta. A 

fejét Vincent felé fordította, hogy a szemébe nézhessen. – Ez az a 

csávó, akiről azt mesélted, hogy nagyon rád van izgulva? 



 

 

– Még az is lehet, hogy ő volt az, aki a múltkor megpróbált 

elintézni. Alig láttam valamit belőle, olyan sötét volt, de 

könnyen meglehet, hogy az a fickó lesz, akiről beszéltem neked. 

Sőt, az a személyleírás, amit Jimmy Dunne adott a futárról, az is 

ráillik. 

– Álljunk meg itt egy percre – mondta Dixie. – Egyetlen 

pillanatra. Eddig abban a hitben voltam, hogy erről az 

asszonyról beszélünk, itt előttünk. 

– Hogyne, ez az emberünkre vall – mondta Vincent. 

– Nézd, előadtad ezt nekem telefonon, és az egész úgy 

klappolt, mintha te azt mondtad volna: meleg, én meg 

rávágnám, hogy hideg. Érted, mire akarok kilyukadni? Azt 

mondod, hogy van itt egy idős nő, akit megerőszakoltak és 

halálra vertek. Én meg azt mondom: Teddy Magyk. Az első 

dolog, ami eszembe jut. De itt lényegesen többről van szó, mint 

ez az eset. Ezzel a gyilkossággal kapcsolatban másra sem tudok 

gondolni, csak hogy ő tette. 

– Többről van szó? 

– Ismerte Irist. Látta velem. 

Dixie a bajszához emelte kezét, és lassan pödörni kezdte a 

végét. – Tényleg? 

– Teddy aznap lépett le San Juanból, amikor a lány is 

elutazott. Ellenőriztesd az Eastern járatait, lehet, hogy 

ugyanazon a gépen utaztak. Tudd meg, mi volt az úti célja. Ha te 

nem teszed meg, megteszem én. De neked lényegesen 

gyorsabban menne. 



 

 

Dixie, úgy tűnt, egyetért. Bólogatva merült el gondolataiban. 

Aztán felnézett. – Mitől vagy olyan biztos benne, hogy ez a 

fickó… 

– Nem vagyok benne biztos. Az ösztöneim súgják, én meg 

hallgatok rájuk. 

– Rendben, akkor hogyan lehet, hogy az ösztöneid ennyire 

biztosak benne, te meg még egyszer sem említetted ennek az 

embernek a nevét? 

– Mert amikor belevágtunk ebbe, csak a nehézfiúkban 

gondolkodtunk, csak őket gyanúsítottuk. Biztosra vettük, hogy 

közülük volt valaki. Ha Teddy valaha is egy szobában volt 

Rickyvel, Jackie-vel, bármelyikükkel, senki észre sem vette 

volna. Ránézel az ürgére, és azt hiszed, hogy egész nap a 

csengettyűjét rázza, és jégkrémet árul. Ha szembe jön veled az 

utcán, simán elmész mellette. Senkinek eszébe nem jutna 

belekötni. Egy igazi seggfejt esetleg kedved támad megfingatni, 

de őt soha. Abszolút ártalmatlannak tűnik. És ez a 

legveszélyesebb benne. 

Erre Dixie ismét bólogatni kezdett. – Rendben, 

leellenőrizzük. 

– Mikor? 

– Amint csak lehet. Majd felhívlak. Hol leszel? A 

lakosztályodban a fürdőkádban? 

Vincent elgondolkozott. – Igen, ott. 



 

 

* * * 

Linda körül jártak a gondolatai, miközben kinyitotta a 

lakosztálya ajtaját. Linda ki fogja nyírni, amiért nem volt ott… 

Már épp belépett volna, amikor ledermedt. Bent égett a villany. 

Rezét a kabát alatt a csípőjéhez csúsztatta. Egy hang, amiről 

DeLeonra ismert, így szólt: - Semmi gáz, gyere be nyugodtan. 

Senki sem fog bántani. 

Látta DeLeont, kezében ital, az egyik modern karosszékben 

üldögélt, kinyújtott lábait a koktélasztal üvegjén pihentetve. 

Látta LaDonnát a kanapén, a hatalmas üvegablak előtt, amely a 

lámpafényben visszatükrözte a szobabelsőt. LaDonna félig 

elfordulva ült a kanapé alacsony támlájának támaszkodva. 

Vincentet nézte, tekintetében – ünnepélyesség? Üresség? Nehéz 

volt eldönteni. A poharat két kézzel emelte maga elé, közben egy 

pillanatra le nem vette a tekintetét Vincentről. 

– Mi van? Az a kérdés, hogy lekapcsoltad-e a lámpát, amikor 

elmentél? – DeLeon otthonosan ejtőzött székében. – Nincs vész, 

tök sötét volt, amikor bejöttünk. 

– Van is egy figyelmeztető felirat a bárnál – mondta Vincent. 

– Egy kis tábla. Az van ráírva, hogy kérjük a villanyt leoltani, ha 

senki nem tartózkodik a szobában. Energiatakarékosságból. 

Végtére is folyamatosan ég az alsó szinten… mennyi is? Úgy 

ezer izzó? 

– Legalább – felelte DeLeon. – Hát ja, őrült egy hely ez. – 

Leemelte fényesre sikált csizmáit az asztallapról, és anélkül, 

hogy széke karfáin megtámaszkodott volna, felállt. – Mit kérsz 

inni? 



 

 

– Scotch-ot – mondta Vincent, LaDonnára nézett, és elindult 

felé. – Mi a gond? 

– Hogy is szokták ezt mondani? – kérdezte DeLeon. 

– Ja, igen. Megrázták az események. 

– Kis híján megöltek – mondta LaDonna. 

DeLeon a bár mellől a nőre nézett. – Ejnye, ejnye, hát szabad 

így hazudni, kislány. Mondd csak el neki az igazat. 

– Hát, igenis, hogy meg is ölhettek volna – jelentette ki 

LaDonna. – Pontosan az történt, amitől féltem. Emlékszik? – A 

nő teljesen hátrafordult, poharát a kanapé támlájának támasztva 

nézett Vincentre, akinek tekintete megállapodott a nő lila 

ruháján. Túlságosan ép és egészséges volt LaDonna ahhoz, hogy 

ennyire neki legyen keseredve. 

– Emlékszem. 

– Hát most megtörtént. 

Vincent nézte a nő szemét, arcát. Sírt, csak ez látszott rajta. 

Végre megértette, hogy a nő mit akar neki mondani, és azt 

kérdezte: – Ott voltak a Szenyorral? Maga és Jackie? 

– Majdnem ott volt – felelte DeLeon. – Hé, honnan tudsz te 

erről ilyen hamar? – Átnyújtotta Vincentnek az italát, és szorosan 

mellette állva nézett le rá kifejezéstelen arccal. – Szóval a 

rendőrökkel vagy, azok meg elmondanak neked mindenfélét… 

Hát, azt hiszem ezzel így még nincs is baj. Foglalj helyet, 

barátom, meg kell beszélnünk egy-két dolgot… LaBébi, menj a 

hálószobába, és pihenj le. Meglátod, jót fog tenni neked. 

– Istenem – mondta LaDonna. – Előttem van az egész. 



 

 

– Kislány, nem is láttál semmit. Menj csak be, és hunyd le 

azokat a gyönyörű szemécskéidet. Majd rád nézünk, hogy jól 

alszol-e. 

A lány a padlón hagyta a cipőit, és durcás tekintettel, 

végtagjait maga után vonszolva megkerülte a szófát. Vincent 

vállon veregette. A nő önsajnálattal a szemében nézett vissza rá, 

és megpróbált hősies mosolyt erőltetni az arcára. Az egészben 

csak az volt a szomorú, hogy ahhoz azért túlságosan sudár, és 

erőteljes alkat volt, hogy kisbabát játsszon. DeLeon bekísérte a 

hálóba, megnyugtatta, hogy persze, égve hagyhatja a villanyt, ha 

akarja, és nem, nem csukja be teljesen az ajtót. Aztán Vincenthez 

visszatérve így szólt: – Hát nem egy agytröszt, de helyes kis 

bögyös csajszi ez, igazam van? 

– Segítségre van szüksége – mondta Vincent. Talán beszélni 

kéne vele. A szófához lépett, miközben DeLeon visszaült a 

karosszékbe. – Milyen magas is vagy? Százkilencvenhat? 

– Zokniban plusz másfél centi. 

– És úgy száztíz kilót nyomhatsz. 

– Ha megszabadulok némi fölöslegtől. 

Vincent előrehajolt, hogy az asztal üvegtáblájára tegye az 

italát, aztán a kabátja alá nyúlt, és csípője mellől előhúzta 

automata pisztolyát. Maga mellé helyezte a kárpitra, kezét 

gondosan a fegyveren tartva. 

– Most már én vagyok kettőnk közül a nagyobb –mondta. – 

Nézd, megkérdezhetném tőled, miből gondoltad, hogy csak így 

besétálhatsz ide, és kényelembe helyezheted magad nálam. És ha 

nem tetszik a válasz, vagy akár csak a hangnem, akkor 

egyszerűen kidoblak innen, aztán panaszt teszek az 



 

 

igazgatóságon. – Hát ezt nem ártott tisztázni. De az is 

kikívánkozott belőle, hogy: 

– Annak ellenére mondom ezt, hogy nagyon kíváncsivá 

tettél. Annak ellenére, hogy csupa fül vagyok. 

DeLeon elvigyorodott. – Te vagy az én emberem. Tudtam én. 

Rögtön tudtam, ahogy bepofátlankodtál ide, ebbe az ingyen 

lakosztályba. Azt gondoltam magamban, íme a gondolkodó 

rendőr. Először is azért kell bocsánatot kérnem tőled, mert 

leütöttelek. Tényleg nagyon sajnálom. Másodszor azért, hogy 

idejöttem. Biztos megérted, vigyáznom kell LaBébire. Igazából 

haza kellett volna vinnem, ki Longportba. De haladéktalanul fel 

kellett keresnem téged egy bizonyos ügyben, ami nem várhat. 

Különben eszem ágába se lett volna meghívás nélkül betenni ide 

a lábam. 

– Ez így azért már valamivel jobb – mondta Vincent, és 

levette a kezét pisztolyáról, hogy a poharáért nyúljon. 

– Lesz ez még jobb is – közölte vele DeLeon. – A zsaruk tehát 

elmondták már neked, hogy a Szenyort agyonlőtték, igaz? 

– Voltak olyan előzékenyek – mondta Vincent. – De te 

nyilván többet tudsz náluk. Azt állítod, majdnem ott voltál, vagy 

legalábbis a közelben. Így van? 

– Nem majdnem. Ott voltam. Pontosan ott. Érted, mit 

mondok? Láttam az egészet. LaBébi meg Jackie a kocsiban 

veszekedtek, mert a kislány nem volt hajlandó bejönni. Úgyhogy 

Jackie beküldött, hogy mondjam meg a Szenyornak, rögtön 

jönnek. Szóval bent vagyok, és látom Rickyt teljes 

életnagyságban, ahogy az asztalhoz megy, és lelövi a Szenyort. 

Haver, én még ilyet életemben nem láttam. 



 

 

– Más, mint a filmeken – mondta Vincent. 

– Össze sem lehet hasonlítani. 

– Aztán elhúztál onnan. 

– Várd ki a végét, oké? 

– Bocs, folytasd. 

– Látom Rickyt munka közben. – DeLeon szünetet tartott. – 

De Ricky nem lát engem. Érted? Vele átellenben a fogason lógó 

kabátok mögött állok, az oldalsó kijárat közelében. Ricky arra 

jön, ki akar menni. A pisztolyt otthagyta az asztalon. Nem vesz 

észre egészen addig, amíg már épp az orrom előtt nem áll. 

Kilépek a kabátok közül, beküldők neki egyet, mire eldől, mint 

egy krumpliszsák. 

Vincent felhúzta szemöldökét. – Akkor innen jön, hogy ha a 

földre döntik az irányítót, arra azt mondják, kizsákolták. 

DeLeon komoly arccal meredt maga elé. – Igen, azt hiszem, 

igazad lehet. Igen, eldől, mint egy zsák… 

– De Ricky már nem volt ott, amikor a zsaruk a helyszínre 

érkeztek. 

– Hm-hm. És tudod, miért nem? Mert magammal vittem. 

Jackie nem tud róla, és LaBébi sem. Kihoztam onnan, és betettem 

a csomagtartóba. 

– Kihoztad onnan – mondta Vincent. 

– Fájt mindene. Több jutott neki a könyökömből, mint az 

alkaromból. Mert sportszerűségből kicsit lehajoltam, hogy ne 

legyek fórban a magasságom miatt. Érted? A fickó olyan 

mélynövésű, hogy ki se látszik a földből. Valószínűleg eltörtem 

az állkapcsát, és lehet, hogy kiugrott a válla, vagy az is eltört. 

Fájt neki, az biztos. 



 

 

– Még mindig a csomagtartóban van? 

– Nem, már kiszedtem, és a garázs mellett egy raktárba 

tettem. Onnan nem tud kijönni, de a biztonság kedvéért 

megkértem La Tunáékat, hogy tartsák rajta a szemüket. 

– A zenekart? 

– Igen, tudod hárman a tunák közül rasztafárik. Képben 

vagy? Tudod, jamaikaiak, rasztatincsekkel, ilyen csimbókos 

hajhurkákkal. 

Vincent bólogatott. 

– Hailé Szelassziében hisznek, aki Etiópia császára volt. Azt 

tartják, hogy isten volt. Ne kérdezd, miért, de ebben hisznek. 

Rájöttek, hogy onnan származom, ott születtem, és oltárt 

akarnak nekem építeni, hogy ráállítsanak, és gandzsát fújjanak 

rám. Haver, ezek azt hiszik, én vagyok Jézus. 

– Valamivel nagyobb vagy nála – mondta Vincent. 

– Teljesen szétszívták az agyukat, de jó arcok. 

– Kérdezhetek valamit? – mondta Vincent. – Miért hoztad 

ide Rickyt? 

DeLeon kihúzta magát székében. – Hát nem érted? Nem 

ismered fel a kínálkozó lehetőséget? 

– Hát, nem egészen – rázta a fejét Vincent. 

– Direkt neked hoztam el ide. Cserébe azért, amiért 

leütöttelek, mert az a hájseggű azt mondta. Nem kellett volna. 

– Nekem adod? 

DeLeon értetlenül nézett rá. – Ki akarod nyomozni, hogy ki 

ölte meg Irist, igaz? Itt van Ricky. Beszélj vele. Kérdezd ki addig, 

amíg majd’ beszarik fájdalmában, és mindent elmond. Értesz 

engem? Ha nem ő tette, akkor megmondja, hogy ki volt. Ki más 



 

 

tudhatna erről többet, mint Ricky? Tálcán kínálom neked, haver. 

Fogadd el, nem kérek érte semmit. 

– Értékelem a fáradozásod, de már beszéltem vele – mondta 

Vincent. 

– Igen? 

– Nem tud semmit. 

– Várd ki a végét. Most égni fog a vágytól, hogy beszéljen. 

Teljesen lökött, érted? 

– Tudom. 

– Saját szememmel láttam, hogy kinyírja a Szenyort. 

– Lehet, hogy tőlem vette az ötletet – mondta Vincent. – Iris 

halálához nincs köze. Semmiképp. Hosszan elbeszélgettünk. 

A szobára csend telepedett. Vincent felállt, a bárhoz vitte a 

poharaikat, mindkettőbe jeget tett, és Scotch-ot öntött rá. DeLeon 

azt mondta: – Két lépessel előttem jársz, igaz? Olyan dolgokról is 

tudsz, amikről én nem. 

– Vincent beszámolt Rickyvel folytatott beszélgetéséről, hogy 

mi hangzott el Ricky kocsijában, az esőben. DeLeon vigyorgott. 

De várjunk. Mihez kezdenek most Rickyvel? Vincent azt 

tanácsolta DeLeonnak, dobja ki az olaszt egy kórház előtt, a 

rendőrök előbb-utóbb rátalálnak. DeLeon azt mondta, előbb még 

szívesen letaposná Ricky másik térdét is, nehogy még elsétáljon 

a saját lábán. Vincent azt mondta: – Én nem tenném. 

– Mérföldekkel előttünk jársz. Jackie meg mindenki előtt. – 

DeLeon a fejét ingatva folytatta: – Mire jó ez az egész felvágós 

baromság? Érted, miről beszélek? A kaszinó, meg az egész 

glancos-flancos felhajtás. Itt mindenki azt hiszi, hogy ő szarta a 



 

 

spanyolviaszt. Te meg közben csendben végzed a dolgodat. Ha 

nem lépek le, hamarosan teljesen elhülyülök Jackie mellett. 

– Pedig szórakoztató figyelni a manust – mondta Vincent. 

– Persze, szórakoztató egy darabig, de egy idő múlva teljesen 

lefáraszt, ha vele vagy. Érted? Haver, én szabadúszó vagyok. 

Vagy nem? Elmehetnék valami szép helyre, mondjuk Puerto 

Ricóba. 

– Hát, ott én is el tudnám képzelni az életemet. 

– Emberrablásból simán meg lehet élni arrafelé. 

Kortyolgatták az italukat, aztán elfogyott egy újabb kör is, 

amíg Vincent Teddy Magykről beszélt. DeLeon egyszer sem 

szakította meg az elbeszélést, mozdulatlanul hallgatta Vincentet, 

aztán bólintott, azt jelezve, hogy igen, ez a lehetőség nagyon is 

valószínű. 

– Azért tette Iris bugyijába a neved, hogy idehozasson, mi? – 

mondta DeLeon. 

Vincent bólintott. – Szinte látom magam előtt az egészet. – 

De ha tényleg ezt tette, mit forgatott Teddy a fejében? 

– Te vagy az életcélja – mondta DeLeon. 

– Hát éppen ez az. Miért vagyok ennyire fontos neki? – 

Kíváncsi volt DeLeon véleményére, úgyhogy rákérdezett: – Te 

ültél a drogos ügyeid miatt, igaz? 

– Fél évet a Dade-ben, aztán még ráhúztam valamennyit egy 

rehabilitációs otthonban. Nem voltam bent annyi időt, hogy 

belebolonduljak. Vagy csak szerencsém volt, mert beláttam, 

hogy ezt én basztam el. Hagytam magam, hogy megvezessenek 

az ilyen nagyvilági ficsúrok, azok a sportos macsók a 

jachtjaikkal, a kis szőke pipikkel, meg a zártkörű klubjaikkal. 



 

 

Érted, mit mondok? Olyan mélyre ástam magam ebben a 

szarban, amíg már csak egy kiút volt belőle, az pedig a megyei 

börtönön át vezetett. Vágod? Azt akarod megtudni tőlem, hogy 

mi járhat azoknak a fejében, akiket bekasztliztak, akik bent 

hűsölnek, az olyanoknak, mint Teddy? Honnan tudhatnám? Kár 

is megkérdezni tőlük, az első szótól az utolsóig hazugság lesz, 

bármit is válaszoljanak. Mást nem ismernek a süketelésen kívül. 

– Mert így másra háríthatják a felelősséget. 

– Bárki másra. Erre én képtelen lennék. Az anyám egyszer 

eljött meglátogatni – nem az igazi anyám, de olyan, mintha az 

lenne. Ott ülök a kaptárban, tudod, milyen a hely. Elég volt a 

szemembe néznie, egy poligráfot előbb vernék át, mint őt. 

Lefoglalták a házát, mert az én nevemen volt. Egy szóval sem 

hozta föl. Csak egy dolog bántotta, hogy az ő drága kisfia saját 

magát csapta be. Érted, mit mondok? – DeLeon mélyen 

elgondolkozott. – Vettem neki egy új házat Miamiban. És 

küldöm a pénzt rendesen minden hónapban. 

– Az én anyám Észak-Miamiban él. Ingatlaneladással 

foglalkozik, a második férje tavaly halt meg… Idősebb vagyok, 

mint az apám. Hallottál te már ilyet? 

– Megértelek- felelte DeLeon. – Nálam is dettó ez a helyzet. 

Életembe’ nem láttam apámat. 

– Én sem. Csak a róla készült fotókat. 

– Anyu – folytatta DeLeon –, mármint akit anyámnak 

szólítok, imád kertészkedni. Egész nap az udvart túrja. 

– Épp Teddy anyja jár a fejemben – mondta Vincent. 



 

 

– Lehet, hogy támogatja a fiát. – Elmondta DeLeonnak, hogy 

már csak a megyei rendőrség visszajelzésére vár, találtak-e 

valamit Teddyről, vagy sikerült-e kideríteni, hol lakik az anyja. 

Mire DeLeon: – A telefonkönyvet már próbáltad? 



 

 

22 

Az anyja arca tornyosult fölé. Teddy, fejét a párnájába fúrva 

próbálta ellökni magától az asszonyt. Még a gondolata is 

rémisztette annak, hogy elég csak kinyitnia a szemét, és már kap 

is a szájára egy anyai csókot. Késő éjszaka volt, Teddy 

szobájában égett a mennyezeti világítás. Megcsapta az orrát az 

anyja szájszaga, ahogy az asszony azt suttogja: – Van itt néhány 

ember, veled akarnak beszélni. 

– Kik? – kérdezte Teddy mogorván. Azt kívánta, bárcsak 

elhúzná már az anyja az arcát az orra elől. 

– Rendőrök. Igazolták magukat. Kisfiam…? 

– Mi van? – Miért nem megy már odébb? Rámeredő szemek, 

rengeteg haj csavaró… 

– Miért kereshetnek? 

– Fogalmam sincs. – Mogorván. Teddy mogorva 

hangulatban volt. – Ha nem haragszol. Jézusom. – Az anyja 

végre felegyenesedett. Fogta Teddy japán köntösét, és széttárta, 

hogy fia belebújhasson. 

– Tessék, nehogy megfázz nekem. 

Teddy a nappaliba ment, kezét a köpenye ujjaiba csúsztatta. 

A két nyomozó Buddyt bámulta, egyikük begörbített ujját 

odatartva-elhúzva heccelte a papagájt. Felnézett, mire Buddy 

gyorsan megcsípte az ujját (helyes), a másik meg azt kérdezte: – 

Mr. Magyk? – Aztán bemutatkozott, majd bemutatta a társát, aki 



 

 

fájdalmasan szopogatta az ujját. Mindkettő nagydarab, komor 

fickó volt, mint a zsaruk általában. Megkérték Teddyt, hogy 

tartson velük Northfieldbe a BÉO-ra (Bűnügyi Életvédelmi 

Osztály – ezek imádják a rövidítéseket). Mintha az csak néhány 

percnyire lenne innen. 

– Miért? Valami probléma adódott? – kérdezte Teddy tágra 

nyílt szemekkel. Ennél ártatlanabb már nem is lehetett volna. És 

udvariasabb sem. 

A nyomozó azt felelte, hogy nem kell semmit se mondania 

nekik, ha nem akar. Teddy azt válaszolta, hogy rendben, de a 

rendőrök azért még elmondhatnák neki, hogy miről is van szó… 

A nyomozó közölte Teddy-vel, hogy vagy a beleegyezését adja, 

hogy velük jön, vagy megvárja, amíg megszerzik az elfogató 

parancsot a városi bíróságtól. Már ha Teddy tényleg mindenáron 

ragaszkodik hozzá, hogy ilyen kibaszottul megnehezítse a 

dolgukat. Még hogy megnehezítse? A két fickó szinte betonná 

kövült, mozdulatlan, kemény tömeggé, hogy legyen mibe 

ütköznie, ha esetleg fejjel akarna menni a falnak. Esélye nem 

volt, ha ezek szívózni akarnak vele. Persze azért dühíteni, 

dühítette a dolog. 

– Be akarnak vinni azonosításra, mi? 

– És erre vajon mi okunk lenne? – kérdezte az egyik. 

– Ismerem én magukat. 

– Komolyan, Teddy? És mégis honnan ismersz te bennünket 

ilyen jól? 

– Itthon voltam egész éjjel – mondta Teddy. 

– Itt volt a közvetlen közelemben – tette hozzá az anyja. 



 

 

– Akkor velünk jössz, Teddy? – érdeklődött az egyik 

nyomozó. 

Bassza meg. Felöltözött, követte a két zsarut, azok 

dörmögtek egymás közt, ezt időnként megszakította a rádión 

egy női hang, valami értelmetlen locsi-fecsi, amúgy sötét és 

kihalt volt a Margate-Northield út menti szigetpart, sehol egy 

kocsi. A volán mögött a nyomozó a cigarettájához emelte az 

öngyújtót. 

Marie is hasonló mozdulattal gyújtotta meg Bic-jét aznap a 

Boardwalk alatti szemetes gaz fölé görnyedve. Azt mondta: – 

Nem látom itt sehol…- Teddy szerencsepénzét kereste. – Nem 

látom. Most már igazán mennem kéne. 

– Teddy egy keze ügyébe eső sörösüveggel hátulról sújtott az 

asszony koponyájára, aki erre kiejtette kezéből az öngyújtót, és 

meglepett, furcsa, nyekkenő hangot adott ki a torkán. Teddy 

megint ütött. A sötétben csak nehezen vette észre, hogy az 

asszony kezeit a fejéhez szorítva védi magát. A nő most 

hangosan felnyögött, jobb kezével belekapaszkodott, úgy kérte 

Teddyt: – Segítség, ó, kérem! – Még mindig nem fogta föl, hogy a 

támadóját kérleli. Ő pedig újra és újra ütni próbált, csak épp nem 

látta, hogy mit csinál. Belemarkolt a kosztüm elejébe, mert az 

asszony két karjával biztonságot keresve olyan szorosan ölelte 

magához, hogy Teddy hiába csapdosott, képtelen volt bármit is 

eltalálni, ha csak nem löki el magától áldozatát. Az asszony vagy 

azt nyögte, hogy jaj, vagy azt, hogy ne, vagy azt, hogy jaj, ne: 

Teddy meg egyre verte. A Kentucky Avenue-n, úgy fél 

háztömbnyire feltűnt két fényszóró, s most a sötétben elegendő 

fény esett a szemüvegétől megfosztott nő összevagdosott arcára. 



 

 

Teddy végre el tudta tolni kissé magától, felmérte, hogy 

mekkora köztük a távolság, és hatalmas ütést mért a fejére. De a 

sörösüveg az Istennek nem bírt eltörni. A mellette lévő támfának 

csapta, de a palack ettől sem adta meg magát. Teddy most már 

Marie-t lökte a támfának, jó néhányszor beleverte az asszony 

fejét, és ez láthatóan meg is tette a hatását. Már tapasztalta, hogy 

nem is olyan egyszerű valakit agyonlőni a saját hotelszobájában, 

és most azt is megtanulhatta, hogy a sörösüveg nem a 

legmegfelelőbb fegyver, ha gyorsan szeretnénk valakit leütni. Az 

volt a baj, hogy nem bírta a fejnek csapódó sörös palack hangját. 

Az történhetett, hogy mivel félt a tompa kis puffanásoktól, 

valószínűleg kivárt kicsit két ütés között, ahelyett, hogy gyorsan 

túl lett volna az egészen. Úgyhogy a dolog tovább tartott, mint 

gondolta, sőt, végül az egyik támfán kellett szétvernie az 

asszony fejét. De ahogy túl volt rajta, a beálló csöndben, a kocsik 

utcáról beszüremkedő halvány fényében egész otthonos volt 

idelent. Kicsit odébb söpörte a szemetet, aztán nekilátott Marie-

nak a nedves, homokos talajon. Istenem. Egyedül van ezzel a 

nővel, és azt tehet vele, amit csak akar. Levetkőzteti, hogy 

mindenhol végigtapizhassa. Aúúú, de szottyos. Bizonyos 

testrészeket meg is kellett nézni. Kigombolta a ruhát, lehúzta 

róla a nadrágot, meg a bugyit, ami akkora nagy volt, mint 

amilyeneket az anyja szokott kiteregetni a fürdőszobában. 

Aztán, hogy jó közelről megnézhesse, előkereste a szállodai 

reklámgyufát, meggyújtott egy szálat, s addig tartotta a kezében, 

amíg csak a körmére nem égett. Aztán jött a következő 

gyufaszál. Nem tervezte, hogy szeretkezni fog Marie-vel, de 

kezdett felizgulni, ahogy a punciját nézegette, azon tűnődött, 



 

 

hogy mikor kaphatták el a rinyát utoljára. Csiki, csiki, csiki. Elég 

lestrapáltnak, meg pókhálósnak tűnt – furcsa volt. Hát igen… 

A Northfield felé a csatornákon, és mocsaras szigeteken át 

vezető úton Teddy egyre azon töprengett, hogyan is kéne ezt 

csinálni legközelebb. Valahogy ébren kéne tartani a nőt, vagy 

félig eszméletén, amíg szeretkezni nem kezd vele. Csinálná egy 

darabig, aztán a legjobb pillanatban szétütné a fejét. Persze nem 

sörösüveggel. Azzal többet nem próbálkozik. Ki kellett volna 

kérnie bizonyos illetők véleményét, még akkor, amikor 

Railfordban volt. Az összecsukható székeket körbe állítják, és 

csoportmegbeszélés keretében érintik a fontosabb témákat. 

Amikor rákerül a sor, ő azt mondja a többieknek: tedd biztos 

helyre a pénzt, mielőtt élvezkedni kezdesz, ez az első szabály. A 

végén még elszalad veled a ló, és elfeledkezel a lóvéról. Neki is 

majdnem sikerült. 

Cedric, La Tunáék góréja a kaszinó hátsó részének 

betonfolyosóján várakozott. Kinyitotta a raktárajtót. A 

használaton kívüli nyerőgépek sorfalai közt leszegett fejjel, karját 

a testéhez szorítva Ricky üldögélt a padlón. Lassan felemelte a 

fejét: a kifejezéstelen tekintet ismét a helyén… csakhogy ekkor 

meglátta Vincentet. 

– Próbálja kinyitni a száját – mondta DeLeon. – De fáj neki, 

csak mammogni tud. Csigavér, Ricky, nemsokára megyünk a 

kórházba. 

Ricky egyre csak Vincentre meredt, meg akart szólalni, 

szerette volna tudni, hogy mi a fene folyik körülötte. És közben 

még mindig próbált szigorúan nézni. 



 

 

Vincent sajnálta kicsit Rickyt, mert erről a nézésről az jutott 

eszébe, hogy ezeknek mit össze nem kell erőlködniük, hogy 

ilyen szigorúnak tűnjenek. – Lefogadom, hogy a mi Frankünk 

nagyon meg volt lepve. Ha a zsaruk rákérdeznének, hogy miért 

tetted, feleld csak azt, hogy tévedésből – mondta Vincent. 

– Hogy valaki megzavarta a tisztánlátásodat – tette hozzá 

DeLeon, és Vincentre nézett. – Szerintem még az is beletelik egy 

kis időbe, amíg értelmesen ki tudja mondani ennek az illetőnek a 

nevét. 

– Az lenne a legjobb, ha leírná az egészet – mondta Vincent. – 

„Annak, akit illet. Miért végeztem a Szenyorral?” 

Ricky anélkül próbált kinyögni egy szót, hogy mozgatná a 

száját. 

– Mit mondtál, Rick? – kérdezte Vincent. – Hangosabban. 

Mintha azt mondta volna, hogy „lófaszt”. 

– Felőlem ezt is leírhatja – mondta DeLeon. – De elintézhetek 

neki még egy térdműtétet arra az időre, amíg az állkapcsa össze 

lesz drótozva. 

Vincent elhagyta a helyiséget, elhaladt Cedric mellett, aki 

gandzsaillatú füstaurájából sugározta kifelé a mély és nyugodt 

bölcselem fényességét. DeLeont Mon királynak szólította, és azt 

hajtogatta, hogy nem más ő, mint az öröm forrása, maga a 

megtestesült jó… 

Az biztos, hogy a fickó nem volt rossz. Kimondottan jól jött a 

segítsége. Vincent liftbe szállt, megnyomta az emelet 

választógombját, a kelleténél kicsit tovább ott tartva ujját, hogy 

az ajtók mielőbb becsukódjanak. Azt mormogta: – Gyerünk. 

Gyorsabban. – Majdnem fél három volt, de nem tűnt annyinak. 



 

 

Dixie még mindig nem jelentkezett. Fel kéne hívni, és ha Dixie 

még nem tudná, hol lakik Teddy anyja, akkor majd ő 

felvilágosítja. Margate-ben. Hihetetlen, de igaz. A Marvin 

Gardensben, alig öt mérföldnyire innen. Nincs más Magyk a 

telefonkönyvben. 

Linda a hálószoba ajtóban állt. Ugyan megfordult, amikor 

Vincent megérkezett, de nem szólt egy szót sem. Nyugodtnak, 

türelmesnek látszott, a férfinak meg nem volt takargatnivalója. 

Eszébe jutott Nancy Donovan, felvillant benne egy kép, amint 

szétnyíló ajkakkal néz rá a nő, de hamar kitörölte ezt a képet, 

nem volt gond, csak feltűnt, és eltűnt. 

– Látom, azon tűnődsz, hogy mit kereshet Miss Oklahoma az 

ágyunkban, igaz? – Kedve lett volna kicsit elhülyéskedni vele, 

kicsit cukkolni ezzel… tiszta volt a lelkiismerete, és szívből örült, 

hogy látja a lányt. – Mindjárt elmesélem. De először is, hogy 

ment? 

Linda azt felelte, hogy nem, előbb Miss Oklahomáról 

szeretne hallani néhány szót. Így aztán Vincent beszélt neki 

LaDonna félelmeiről, hogy min ment keresztül, mi is folyik itt 

tulajdonképpen. Linda érdeklődve hallgatta, időnként kérdőn 

felvonta szemöldökét, kíváncsian figyelt, de nem vitte túlzásba. 

Micsoda nő. Egy kicsit többet is beleadhatott volna, de Vincent 

ennyivel is épp beérte. Linda nem színészkedett, ha nem volt 

színpadon. – Na szóval, hogy ment? 

– Elsöprő siker. 

– Ezek szerint tetszett nekik. 



 

 

– Vincent, egyszerűen imádták az egészet. Kezdetnek két 

hétre szerződtettek minket. A srácok nagyon jók, sokkal jobbak, 

mint amire számítottam. Belekezdtünk, és az egész hangzás 

annyira tömör volt. Szinte… na, tömör és kész. Csak hárman 

vagyunk, és mégis nagyszerű volt az egész. Velük végre zenélni 

fogok. 

– És te jó voltál? – kérdezte Vincent. 

– Mondjuk, hogy nem rossz. Megyek és lefürdök. És te? Nem 

vagy koszos? 

– Inkább mocskos. Rögtön jövök, csak elintézek egy telefont. 

Northfieldben egy férfihang azt válaszolta a telefonban, hogy 

sajnos Davies százados jelenleg megbeszélésen van, és csak 

akkor tudja majd visszahívni, ha vége lesz. Vincent rákérdezett, 

hogy sikerült-e kideríteniük egy bizonyos Teddy Magyk hollétét. 

A hang válaszolta, hogy ezzel kapcsolatban nincsenek 

információi. Vincent letette a telefont, és egyre csak nézte a 

jegyzettömbre nagy, nyomtatott betűkkel felírt nevet: MAGYK, 

meg az alatta lévő számot. Felemelte a kagylót, megnyomta a 

kilencest az interurbán híváshoz… 

Három rövid kopogás, és az azt követő csönd jelezte, hogy 

valaki áll az ajtónál. DeLeon ennyi idő alatt nem érhetett 

vissza… Vincent a szobán keresztül az ajtóhoz lépett. 

Nancy Donovan volt az. 

Ezúttal lezser ruhában: tengerészstílusú blézert, és bő 

pantallót viselt. – Nem hívsz be? – kérdezte egy filmcsillaghoz 

illő pillantás kíséretében olyan puhán, amilyennek a férfi még 

soha nem hallotta a nőt. 



 

 

Vincent egy pillanatig elgondolkodott, hogy mit is feleljen. – 

Persze, miért is ne? – mondta. 

Nancy erre elbizonytalanodott. – Esetleg zavarok? 

– Nem. Gyere csak be. Ülj le, töltök egy italt. 

– Kérhetnék egy kis konyakot? – Ezt már a szobában mondta, 

miután leült a kanapéra. Azt kér, amit csak akar, felelte Vincent, 

és bőven töltött a poharakba. Forgalmas estének ígérkezett ez a 

mai. Átnyújtotta a konyakos poharat a nőnek, aki azt mondta: – 

Tudnod kell, hogy sajnálom… 

– Nem kell bocsánatot kérned. 

– Nem kérek bocsánatot. – Egy pillanatig úgy tűnt, Nancy a 

férfire önti az indulatait, de végül visszafogta magát. – Azt 

akartam mondani, hogy sajnálom, ha félreértés volt köztünk. 

Sajnálom, ha téves kép alakult ki benned rólam. Semmi okot 

nem adtam arra, hogy azt mondd, amit végül mondtál. 

A kanapé végén ült, elegánsan, mintha csak skatulyából 

húzták volna elő. Vincent DeLeon székébe ült, olyan közel a 

nőhöz, hogy a térdük szinte összeért. 

– Tényleg nem kellett volna ilyeneket mondanom. Ne 

haragudj. 

Az asszony egy pillanatig nem szólt, éles, metsző tekintete 

sóvárgóvá változott. – Azért lehetünk barátok? 

– Persze, miért is ne? 

– Kezdjük elölről? – Amikor a férfi erre bólintott, és azt 

felelte, naná, a nő arcán végre megjelent egy mosoly. – Rád 

ijesztettem? Egy kicsit talán mégis. Erre a férfi lazán vállat vont, 

mire a nő: – Végiggondoltam utána az egészet, és azt hiszem, 

már értem, hogy miből gondolhattad esetleg, 0hogy – hát, 



 

 

mondjuk így – kikezdtem veled. De őszintén, hidd el, nem 

akartam semmi rosszat. – Nancy kissé lehajtott fejjel nézett a 

férfire a pohár karimája fölött. Vincent már látta ezt a pillantást a 

Penthouse Szalonban. Nancy belekortyolt konyakjába, öblös 

poharában forgatta kicsit az italt, aztán megint a férfire nézett. – 

Amikor nem sokkal előtte együtt leskelődtünk a kaszinó fölött, 

úgy tűnt, hogy mi ketten…- A nő most leengedte vállait, amitől 

egész picire összement. – Olyan közvetlenül viselkedünk 

egymás társaságában, mégis annyira intenzív volt ez az 

együttlét. Abban a pillanatban, Vincent, én azt éreztem, hogy 

ismerlek, és bizonyosságot kaptam arról, hogy az első pillanattól 

kezdve jók voltak a veled kapcsolatos megérzéseim… Már San 

Juanban, amikor felkerestél a házamban. Már akkor tudtam… 

– Úristen – mondta LaDonna a hálószobából kijövet. Fehér 

lábait alig takarta a rövidke kis köpeny, amit a nőn Vincent meg 

sem ismert. – Mennyit aludhattam? 

– A köntös vagy inkább strandköpeny csak Lindáé lehetett. 

Vincent a felegyenesedő Nancyre pillantott, aki neki háttal, a 

kanapé támlája felé fordulva nézett az érkezőre. 

– Ó, szia. Meg tudja valaki mondani az időt? – kérdezte 

LaDonna. Miközben álmosan nyújtózkodott, a gyapjú köntös 

felcsúszott tejfehér combjain. 

– Kettő negyvenöt – mondta Nancy. – Azt hiszem ideje is 

indulnom. – Vincenthez fordult: – Sajnálom. 

Vincentnekel kellett vennie LaDonnáról a tekintetét, hogy 

Nancyre pillanthasson, aki már távolról sem azon a finom 

hangon beszélt, mint egy pillanattal korábban. Elképesztő – az 

előbb még úgy összezsugorodott, hogy szinte eltűnt 



 

 

tengerészblézerében, most pedig ismét lezseren zsebre vágott 

kézzel feszít a rá jellemző nemtörődöm közömbösséggel. 

De nem sokáig. 

Mert hogy Linda sasszézott ki ruhátlanul a fürdőszobából 

dögösen riszálva meztelen csípőjét. Törölközővel a kézben a 

Pointer Sisters Automatic című számának egyedi feldolgozását 

adta elő; mély, torokhangon dúdolva adta világ tudomására, 

hogy „egyetlen működő rendszerem sincs, sincs, sincs… ” 

Amíg meg nem látta, hogy hallgatósága van. 

Vincent büszkén figyelte, ahogy a lány anélkül, hogy egy 

pillanatra is kiesett volna a ritmusból, megfordul, maga köré 

tekeri a törülközőt, a végét még gondosan be is tűri, majd 

megszólal: – Mit gondoltok? – És karjait széttárva pózba áll. – Ez, 

vagy inkább a banánruha? 

Vincent elképzelte, ahogy baráti társaságban meséli ezt az 

éjszakát. Mondjuk Buck Torresnek vagy Lorendo Paznak San 

Juanban. És? És aztán mi lett? 

Aztán Nancy Donovan elment. Még szép. Hogyan is 

szállhatott volna itt versenybe. De azért stílusosan csinálta, nem 

kapkodta el. Körbepillantott, és azt mondta: - Azt hiszem, 

búcsúznom kell – majd ezzel kisétált. És? És aztán Linda meg 

LaDonna beszélgetni kezdtek. Lábukat maguk alá húzva ültek a 

kanapén zsebkendőnyi frottír cuccaikban, és 

magánbeszélgetésbe merültek, úgy, hogy én is jól hallhattam 

mindent. Lindát, ahogy azt mondja, te nem nézel tükörbe? 

Igazán szerencsés vagy, hogy ilyen alakkal vagy megáldva. 

LaDonna azt feleli, tudom. Mire Linda: te nem csak gyönyörű 



 

 

vagy, hanem kedves és érzékeny, egy igazán értékes ember. 

LaDonna meg: hát igyekszem azzá válni. Linda győzködi, hogy 

ne sodródjon tovább, kapja össze magát, és kezdjen végre valamit 

az életével, és így tovább. Igen, Linda aranyat ér… Aztán megjött 

DeLeon, miután letette Rickyt a kórháznál. A kezeit 

ragasztószalaggal összekötözte, a kabátjára meg üzenetet tűzött. 

A bejáratnál álló biztonsági őr előtt lökte ki a kocsiból. Aztán 

végre-valahára megszólalt a telefon úgy hajnali négy körül. 

Dixie Davies volt az. – Tudod, hol szedtük össze az 

emberedet…? Megmozgattunk minden követ, és begyűjtöttük az 

összes nemi erőszakért elítélt toplistást, köztük őt is. Sorba 

állítottuk őket azonosításra a harrisburgi csoportnak. Semmi. 

Behoztuk Jimmy Dunne-t, hogy vessen egy pillantást Teddyre. 

Lehet, hogy ő volt, lehet, hogy nem. Órákig tudja mesélni, hogy 

milyen volt Victor Herberttel trombitázni, de arról, hogy a múlt 

héten mi történt, már gőze sincs. Teddy azt mondja, hogy az 

egész éjszakát otthon töltötte. Az anyja is azt mondja, hogy az 

egész éjszaka otthon volt. Még a papagáj is ezt szajkózza. Az a 

kurva madár megcsípte az egyik emberemet. Még annyit sem 

tudok felhozni Teddy ellen, hogy poligráfos vizsgálatra küldjem. 

– És mi a helyzet a kocsival? – kérdezte Vincent. 

– Az viszont úgy néz ki, használható nyomnak bizonyult… 

– Ő volt az – jelentette ki Vincent. – Jesszus Úristen, ő volt az, 

igaz? 

– Egy hetvenhetes, sárga Monte Carlo, az anyja nevén. 

– Nem számít, kinek a nevén van. Nem számít, hogy mit 

akarsz még mondani. Ő volt az. 

– Ellenőriztük az Eastern… 



 

 

– Ugyanazon a gépen utaztak. 

– Úgy néz ki. 

– Szerezd meg a házkutatási parancsot – mondta Vincent. – 

Túrd fel a házát. 

– Mit keresek? 

– Ha megtaláltad, egyből tudni fogod. Ne csináld már, tudod 

te ezt magadtól is. 

– Talán ezt mondjam a bírónak is, amikor elé teszem a 

parancsot, hogy írja alá? Ez nálunk errefelé nem így működik. 

Fel kell mutatnom valamit, a fickó gyanúsított, konkrét 

bizonyítékra van szükségem. Egyáltalán nem vagyok biztos 

benne, hogy ő ölte meg a lányt. Másért pedig nem tarthatom 

bent. 

Vincent egy pillanatig habozott. – Még ott van nálatok? 

– A zöld szobában ül. Igazán készséges fiatalember. Azt 

mondja, sajnálja, hogy nem tud segíteni. 

– Tartsd még bent egy órát. Ennyit csak megtehetsz, nem? 

– Minek? 

– Beszélni akarok az anyjával. 
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A bejárati ajtó kémlelőnyílásán keresztül Verna May Magyk egy 

szakállas, hippikinézetű fehér férfit látott, mellette pedig a 

leghatalmasabb színes bőrűt, akivel valaha is találkozott. Az 

asszony összerázkódott, a hátán végigfutott a hideg. – Édes jó 

Istenem! – mondta, és majd’ kiugrott a szíve a helyéből, amikor a 

csengő újra megszólalt. A verandán égett a villany, úgyhogy jól 

megnézhette magának a két férfit. Amikor azok ketten odébb 

léptek, hátha meglátnak valakit a házban, az asszony 

megpillantotta a bejárattal szemben parkoló fekete autót. 

Nagyon hosszú volt, és még a sötétben is valósággal csillogott. 

Biztos egy temetkezési vállalkozó kocsija, nem is vitás. Teddy 

mamája ettől kissé megnyugodott, de nem nagyon. Azt mondta 

az ajtón át: – Rossz helyre jöttek. Nálunk nincs halott. 

De rögtön rá kellett jönnie, hogy hibát követett el, mert a 

hippi külsejű szakállas azt mondta: – Mrs. Magyk? Szeretnénk 

váltani önnel néhány szót. Megtenné, hogy kinyitja nekünk az 

ajtót? – Pont úgy beszélt, mint azok a rendőrök, akik Teddyért 

jöttek. 

– Hol van a kisfiam? – kérdezte az asszony, azok meg 

egymásra néztek. 

– A fia jól van, és nemsokára itthon lesz. Bejöhetnénk, hogy 

beszélhessünk önnel? 



 

 

Azt felelte, hogy egy perc, és körülbelül ennyi időbe is telt, 

amíg kireteszelte a biztonsági zárat, és kinyitotta a külső ajtót. 

Ugyanolyan udvariasak voltak, mint azok a másikak. Beengedte 

őket, a nagydarab, színes bőrű ember körbenézett, a szakállas 

meg Buddy kalitkájához ment, és azt mondta, nagyon is meg 

tudja érteni, hogy Buddy megcsípte az egyik nyomozót. Ettől 

Buddy ideges lett, és odébb tipegett a rúdján. 

Teddy mamája kijelentette, hogy Buddy sosem tenne 

olyasmit. Buddy tündi-bündi kis madárfiúka. Ugye, hogy ugye, 

mi? Ugye-ugye? Azt mondta: – Édes kis madárkám, édes kis 

madaram. – Mire Buddy így felelt: – Helló, May. Kérsz inni? – 

Hát nem ennivaló? Teddy mamája az ajkai közé szorított egy 

szotyolát, és azt gügyögve, hogy – Puszikát mamucinak, puszit a 

mamikának!-, hagyta, hogy Buddy kicsippentse a magot. Közben 

szorosan összefogta maga előtt a kimonóját, nehogy a férfiak 

beláthassanak. – Na? Ugye hogy nem csípett meg? 

– Nagyon szép madár – állapította meg a színes bőrű. 

Teddy mamája azt mondta: – Meg kell kurtíttatni a csőrét, 

hogy nehogy még megsebesítse magát vele, igaz, mi? Mi, 

Buddy? Tízre van megbeszélve, hogy odamegyünk. Bizony ám, 

odaviszlek. 

– Buddy Teddyt, vagyis Teddy Buddyt Puerto Ricóból hozta 

önnek? – kérdezte a szakállas. – Magam is jártam arra egyszer. 

Teddy mamája azt mondta, hogy nem, Buddy már tizenkét 

éve családtag náluk, de Teddy küldött neki onnan egy gyönyörű 

kézzel faragott papagájt, aminek már rég meg kellett volna 

érkeznie, de sosem ért ide. 



 

 

– Hát ez érdekes – tűnődött a szakállas. – Jó lenne tudni, mi 

történhetett vele. 

Teddy mamája azon a véleményen volt, hogy ez cseppet sem 

érdekes, sőt, azon sem lepődött volna meg, ha kiderül, hogy 

Teddy el sem küldte neki. Gyakran füllentett, aztán meg olyan 

szánom-bánom arcot vágott. Mindig, ha bántotta Buddyt, egyből 

kiült az arcára a bűntudat. Ha a rendőrök kérdezgették erről-

arról, akkor is ez volt az arcára írva. Az asszony szerint ez a 

bűnbánó arckifejezés juttatta annak idején a börtönbe is. Pedig 

csak könnyen zavarba jön, ez az egész. Odaszólt a nagydarab 

színes bőrűnek, aki épp a nappalit vette szemügyre: – És most 

miért vették elő, mit csinált már megint? 

– Kicsoda, asszonyom? – mondta a nagydarab színes bőrű. 

– Hát a fiam, Teddy. 

– Á, csak beszélgetni akarnak vele, ennyiről van szó. 

Kíváncsiak a véleményére – felelte a férfi, és újra körbenézett. – 

Ezt nevezem. Itt aztán minden holmi a papagájokról szól. 

Értékes lehet egy ekkora gyűjtemény. 

Az asszony jó emberismerőnek tartotta magát, és 

megjelenése alapján ez a színes bőrű férfi igazán 

rokonszenvesnek látszott. Udvarias volt, öltönyt viselt 

nyakkendővel – a másik viszont nem –, és tisztának tűnt. 

– Szereti a papagájokat? – kérdezte tőle. 

– Rajongok értük. – A férfi a kandallópárkányon sorakozó 

porcelán papagájokat nézegette. – Szívesen venném, ha 

megmutatná, hogy még mi mindent gyűjtött össze a 

papagájokkal kapcsolatosan. 

– Hát, nézzük csak… 



 

 

A szakállas pedig megkérdezte, hogy használhatná-e a 

mosdót. 

A plafonon még égett a lámpa Teddy szobájában, ami egy kisfiú 

szobája volt, összekaristolt, szemes jávorfából készült 

bútorokkal, meg egy szimpla ággyal, amiben nemrég még 

aludhattak. Az ágy fejénél a falon egy akvarell nyomat függött 

egy papagájjal, háttérben dzsungel. De sehol egy plakát vagy 

lemezek, se hifi, rádió, sehol egy könyv. Teddy itt lakott ugyan, 

de nem költözött ide be. Vincent átkutatta a fiókos szekrényt, 

mindet, az összes fiókot, benyúlt a ruhák alá, a szekrényben 

végigtapogatta Teddy nadrágjait, zakóit, pulóvereit. Megtalálta a 

kameratokban a 38-as automata Coltot; anélkül, hogy 

hozzányúlt volna, alaposan szemügyre vette a mennyezeti 

megvilágításban, aztán visszatette a helyére. Egy új, bőrkötéses 

fotóalbum hevert az íróasztalon, lapjai üresen álltak. A fiókban 

papírképekkel teli borítékok, melyek közül a legtöbb a San Juan-i 

expressz fotósboltból került ki. Vincent az ismerős helyszíneken 

készült képeket nézte. Több mint tucatnyi képen látta magát és 

Irist az escambroni óceánparton. Itt volt székre akasztva a 

nádbotja. Iris, amikor egyre beszél hozzá, amikor ő meg olvasni 

akar. Együtt sétálnak. Ananászt esznek. Mintha csak egy jó barát 

készítette volna ezeket a képeket, kerülve a beállított pózokat. 

Az egyik képet a zakója zsebébe csúsztatta, és gyorsan 

végigfutott egy másik boríték tartalmán is. San Juan 

turistalátványosságairól voltak képek benne, ismerős épületek, 

szűk utcácskák, műemlékek, virágágyások, fák, ősrégi fák, 

amelyek az egekig érnek… 



 

 

Vincent keze megállt. 

Felkapcsolta az asztali lámpát, és az egyik kép fölé hajolt. 

Aztán egy másikra nézett. A két kép szinte teljesen egyforma 

volt. Ugyanaz az alak mindkét képen, ugyanaz a testhelyzet. De 

neki a háttér volt az ismerős. Emlékezett rá valahonnan régről, 

egy képről, amelyen egy másik ember állt. De ez a háttér örökké 

változatlan marad. Vincent látta maga előtt akkor is, ha nyitva 

volt a szeme, és akkor is, ha behunyta. 

Pirkadt, mire Teddyt hazavitték. Integetett egy darabig a távozó, 

világosbarna Fairmont után, amelyen se felirat, se sziréna nem 

jelezte, hogy rendőrkocsi. Seggfejek. Az anyja ébren várta, hogy 

beszámolhasson neki a hippiről meg a nagydarab színes bőrűről, 

aki itt járt, amíg ő távol volt. Persze, anyukám. És mit vittek el? 

A hűtőt, vagy beérték a tévével is? Azt felelte, hogy nem vittek el 

semmit sem, mert ez egy nagyon rendes színes bőrű volt: nagy, 

erős ember, a fejét majdnem beleverte a plafonba. Teddy azt 

mondta, hogy manapság ezeket így tenyésztik, a tagbaszakadtak 

kosarazni mennek, a girnyók meg abból lesznek milliomosok, 

hogy vécépapírt árulnak a slozikban. Teddy mamája egyre csak 

a színes bőrűről áradozott, hogy az milyen egy udvarias meg 

tiszta ember. Persze, anyukám. Ilyet, hogy a kivénhedt, meszes 

érrendszere így elvegye az eszét. Furcsa. Az oxigénhiánytól az 

agya megtölti a házat néger tolvajokkal. 

– Valamit csak el kellett vinniük. 

– Dehogyis. A rendőrök nem lopnak. Hát még ezt sem 

tudod? 



 

 

– Azt mondod, zsaruk voltak? – Hát ez új. – Megmutatták a 

jelvényüket is? 

– Azt mondták, hogy nemsokára hazaérsz, mert a többiek 

csak beszélgetni akarnak veled. 

– Ja, tudni akarták, hogy mit gondolok a nagyvilág 

történéseiről. És a házban körülnéztek? 

Az anyja azt felelte, hogy ő azért rajta tartotta a szemét a 

színes bőrűn, mert hát sose lehessen tudni. De el kell ismerni, 

hogy mind a ketten nagyon udvariasak voltak. Még az a 

szakállas, hippiforma is. 

– Megkérdezte, hogy használhatná-e a mosdót, és még azt is 

hozzátette, hogy „kérem”. 

– Jesszus Mária – mondta Teddy, és a hálószobájába rohant. 

A kameratokban megvolt a pisztoly. Fú, ez nagy 

megkönnyebbülés volt. Vagy jobban el kell dugni, vagy meg kell 

szabadulnia tőle. Aztán arra gondolt, hogy: de miért is? Rálőtt 

vele a rendőrre. És akkor mi van? Egyetlen embert ölt meg a 

pisztollyal, de itt amiatt nem fenyegetheti veszély. Persze a 

zsaruk elég sunyik tudnak lenni, és a végén még bevarrják két 

évre, csak azért, mert egyáltalán a birtokában van a fegyver. 

Ellenőrizte a fiókokat: a ruhák helyükön. Az asztalhoz lépett. Ha 

a szakállas pasas Vincent volt, akkor ki lehetett az a nagydarab 

feka, aki az anyja szerint olyan udvarias? Sunyi egy bagázs ez, az 

már biztos. 

Mikor annak idején elrakta a fényképeket, a borítékokat 

megszámozta, és sorrendbe rakta, hogy lebuktassa az anyját, ha 

esetleg kedve támadna a cuccai közt matatni. 



 

 

Hát most nem voltak sorrendben. Kezdett rajta eluralkodni 

az idegesség, ahogy átnézte az escambroni parton készült 

fotókat. Úgy tűnt, mind megvannak. Külön megszámolta azokat, 

amelyeken a zsaru Irisszel van. Úgy emlékezett, hogy húsz volt 

belőlük… De nem volt meg mind. Kétszer is átszámolta, de csak 

tizenkilencig jutott. Tizenkilenc vagy húsz, tök mindegy, 

mielőbb meg kell szabadulni tőlük. Bármitől, ami kapcsolatba 

hozhatná Irisszel. Biztos, ami biztos. Teddy átnézte a maradék 

néhány borítékot is, bennük a napfényes Puerto Ricóról készült 

képeslapfotók. Egy kép a Carmen Apartments aljában lévő 

italboltról. Emiatt csak nem ütheti meg a bokáját, igaz? Neem. 

Mi van még? Még több anziksz… Várjunk csak. Sietve lapozta 

végig a borítékban lévő képeket, azt remélve, hogy mindjárt 

meglesz, amit keres. Két kép hiányzott. Átvizsgálta az összes 

borítékot, biztosra akart menni. De a két kép csak nem lett meg. 

Egyik sem. Jesszus. Hacsak nem ő maga dobta ki őket. Nem 

emlékezett biztosan, túl régen volt már az, amikor lent járt délen. 

Pedig azok a képek semmit sem jelenthettek a zsarunak. Hogy is 

jelenthettek volna bármit is? 

Reggel nyolckor Vincent felhívta a Hato Rey-i bűnügyi 

osztályt, és Lorendo Pazt kérte a telefonhoz. Várt. A vonal másik 

végén spanyol nyüzsgés. 

Linda aludt. DeLeon hazavitte a szemeit álmosan dörzsölő 

LaDonnát, hogy aztán maga is pihenhessen pár órát, mielőtt 

visszajön. Vincent íróasztalánál várt, az asztal lapján ezüst kávés 

bögre, mellette a két fotó; napfény süt be az ablakon, az üveg 



 

 

dohányzóasztalon másnapos ital szárad a poharak alján. 

Elnyomta a cigit, amire pedig csak az imént gyújtott rá, amikor 

felemelte a kagylót. Megint le kell szoknia. Mielőbb. Csak annyi 

kéne, hogy könyvvel a kezében kiülhessen a napra. Szívesen 

elüldögélne Lindával a tűző napon egy könyvet olvasgatva. De 

hogy ez valaha valósággá váljon, azt elég nehéz volt elképzelni. 

Majd pont Linda fog egy percre is egy helyben megülni a 

fenekén, mondjuk Candado Beachen… 

Lorendo beleszólt a telefonba: – Vincent! És egyből elkezdte 

Irisről faggatni. Vincent azt mondta, várjon egy kicsit, nem a 

megfelelő kérdéseket teszi fel. 

– Folyamatban van nálatok egy nyomozás – mondta Vincent. 

– Azzal a holttesttel kapcsolatban, amit a Yunque esőerdőben 

találtatok… 

– Igen, egy taxisofőr, a neve Isidro Manosduros. Négy árva 

maradt utána. 

– Hogy haladtok? 

– Azonosítottuk, ennyi. Úgy tudjuk, négy teljes napon át 

furikázta ugyanazt a személyt, egy amerikait. Sajnos a nevét nem 

tudjuk, fogalmunk sincs, ki lehetett az illető. Isidro magántaxis 

volt, és nem vezetett listát az utasokról. 

– Tudjátok, hogy néz ki ez az amerikai? 

– Csak annyit, amennyit Isidro felesége mondott el nekünk. 

Érthető módon azt állítja, hogy az utas nagyon gazdag volt. Sok 

helybéli szemében az ilyenek mind gazdagnak tűnnek. Nem 

fiatal, de nem is túl öreg. Egy hotelben szállt meg, de az asszony 

nem tudja, melyikben. Isidro azt mondta neki, hogy az utasa 

igazi főnyeremény, nagyvonalú, ajándékokat vásárol az 



 

 

anyjának. De azért kicsit fura volt neki. A felesége azt mondta 

Isidrónak, hogy vigyázzon az amerikaival. 

– Tényleg? És miért? 

– Ki tudja. Az asszony Loízában született. Ja, és még valami. 

Isidro azt mondta, hogy az amerikainak volt egy tetoválás a 

karján. Fent, a vállánál. 

– És az van odatetoválva, hogy „Mr. Magic”? 

Pillanatnyi csend után Lorendo döbbent hangon szólalt meg: 

– Vincent, ezt nem hiszem el! Honnan tudtad? Mondd meg, de 

azonnal. 

– Várj még. Milyen Isidro külseje? Sötét bőrű? 

– Nagyon sötét, szinte fekete. Vékony, középtermetű, erős 

csontozat. A fogai elég rosszak. Itt-ott őszült. Vincent… 

– Van róla egy képem – vágott közbe Vincent –, ami az 

esőerdőben készült, épp a fölött a hely fölött, ahol rátaláltatok. 

Egy szikla szélénél áll, ahonnan mindent látni. 

– El Yunquében. Ez biztos? 

– Holtbiztos. 

– Jártál már ott, úgy ismertél rá a helyre? 

– Nem, végül nem jutottam el oda. Talán nem emlékszel, de 

mondtam, hogy szeretném megnézni a Roosevelt Roadsot, ahol 

az apám a háború idején állomásozott… 

– Igen, emlékszem. 

– Meg akartam nézni a Yunquét. Az apámról készült ott egy 

fotó sok-sok évvel ezelőtt. 

– Vincent… 

– Várj. Nincs nálam a kép, de minden egyes részletét látom 

magam előtt. Állandóan ezt bámultam, amikor kissrác voltam. 



 

 

Az apám volt a képen, az apám, akivel sohasem találkoztam. 

Egy világosbarna hajú fickó tengerész zubbonyban, fent a 

hegyekben. Látszik a talaj, néhány fa, de mögöttük nincs semmi 

más, csak felhők. A távolban pedig hegyek. 

– Igen, az esőfelhők. Mindennap zivatar van arrafelé. 

– Pontosan ugyanitt készült az a fotó, ami nálam van. A 

képen egy sötét bőrű Puerto Rico-i áll, és mosolyog is meg nem 

is. 

– Küldd el, amilyen gyorsan csak lehet. 

– Isidro az – mondta Vincent. – Nem is kérdés. 

– Oké, és a fickó, aki a képet készítette… 

– Teddy Magyk. Kábé ötmérföldnyire lakik tőlem. 

– Á, Magic. Szóval ez a neve. 

– Biztos nem emlékszel rá. 

– Miért? Kéne? 

– Egyszer már elkaptuk – felelte Vincent. – Tudod, az a volt 

sittes, akire rá akartam ijeszteni. A te ötleted volt, hogy vigyük ki 

a loízai kompra. 

– Igen, igen, Teddy. Már emlékszem. 

– Nem hiszem, hogy mondtam volna a vezetéknevét is. 

Akkor teljesen lényegtelennek tűnt. 

– Értem – mondta Lorendo. – Figyelj, azonnal lépnem kell az 

ügyben… Várjunk csak, hogy jutottál az Isidróról készült 

fotóhoz? 

– Elloptam. 

– Gondolhattam volna. Nézd, hallani akarom az egész 

sztorit, de majd elmondod később. Be kell indítanom a 

gépezetet. Először is értesítem Atlantic Cityt, hogy tartoztassák 



 

 

le Teddyt, mint szökésben lévő bűnözőt. Mit szólsz hozzá, így jó 

lesz? Mielőtt még meglépne, és bottal üthetjük a nyomát. Aztán 

kérjük a kiadatását, én meg érte megyek. 

– Az jó pár hétbe beletelik – állította Vincent. – Már ha 

szerencséd van. Meg kell győzni a bíróságot nálatok, és nálunk 

is. Időközben Teddy szerez egy ügyvédet, aki elhúzza az ügyet. 

Hónapokig fog tartani. És még akkor sem lehetünk biztosak 

benne, hogy elkapjuk. 

– Nem is tudom. Mindenesetre küldd el a képet, rendben? 

– Van egy jobb ötletem – mondta Vincent. – Mi lenne, ha én 

is odarepülnék a képpel együtt? 

– Jó. Ha nem a legjobb. 

– Plusz Teddyt is magammal viszem. 
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Teddyt azzal keltette fel a mamája, hogy el kell vinnie Buddyt a 

kisállat-kereskedésbe, mert ideje megkurtítani a madár csőrét, 

nehogy véletlen megsebesítse magát. – Aludtál? – kérdezte. 

– Próbáltam. Jéézus. 

– Mintha füstszagot éreztem volna az előbb. Égettél valamit a 

kandallóban? 

– Csak pár régi holmit, amire már nincs szükségem. 

Kitakarítottam a fiókokat. 

– Hát ilyet! Igaz, hogy nagy lustaság vagy, de mindig 

rendszerető gyerek voltál. 

– Anyu, ne… 

– Te kis álomszuszék – mondta az anyja, és elvitte Buddyt a 

kalickájában. 

Alighogy a Chevy kifarolt a bejárón, és elhajtott – végre egy 

kis nyugalom –, megszólalt a bejárati ajtó bim-bam csengője. 

Biztosra vette, hogy csak zsaruk lehetnek, a nappali műszak 

nyilván átvette a stafétát, és most elviszik Northfieldbe, hogy 

átvegyék újra a tegnapi rutint. Jártál múlt éjjel a Sapde’s 

kaszinóban? Igen, uram. Ez mikor történt? Voltam a Bally’s-ben, 

a Claridge-ben és a Sands-ben is. Ki figyeli az idő múlását játék 

meg szórakozás közben? Nyertél? Jól ment. Ezeknek mindegy, 

csak zaklathassanak valakit. 



 

 

Beállítják egy sorba az embert részegesek, meg zsernyákok 

mellé, aztán belevilágítanak a szemébe. Ha most bemegy velük, 

nyilatkozatot tesz: már válaszoltam a kérdéseikre. Amit most 

velem tesznek, azt zaklatásnak nevezik. Minden további 

kérdésükkel forduljanak az ügyvédemhez. Ez jól hangzik. 

A bejárati csengőre úgy látszik, ráfeküdt valaki. 

Majd az anyja szerez neki ügyvédet, nem hagyja, hogy a 

bíróság rendeljen ki egyet. Úgysem tudnak felhozni ellene 

semmit. Az ki van zárva. 

Az a rohadt csengő, ez az újra és újra ismétlődő bim-bam – a 

francba is – addig idegesítette, hogy ki kellett másznia az ágyból; 

felhúzta a fekete alsógatyáját, és a bejárathoz ment, hogy 

kilessen a kémlelőnyíláson. Alig egy méterre tőle egy ménkű 

nagy fekete fickó állt a verandán. Csöndben kellett volna 

maradnia, időt hagyni, hogy gondolkodhasson egy kicsit, de a 

fickó látványa annyira meglepte, hogy Teddy megszólalt: – Mit 

akar? 

A fekete óriás azt mondta: – Téged, picinyem. Nyisd ki az 

ajtót. 

Egy zsaru nem így kezdi. Teddy az ablakhoz lépett, és 

meglátta a bejárón parkoló fekete limuzint… Ugyanolyat, mint 

amibe Iris is beszállt többedmagával, amikor az apartmanhoz 

indultak. És azon a bulin is volt egy fekete óriás. Na, ez most 

aztán teljesen összezavarta. Ha ez volt az a hatalmas színes bőrű 

fickó, akiről az anyja beszélt, akkor hol volt az a szakállas, aki a 

mosdót akarta használni? Ha a szakállas pasas a miami zsaru 

volt, akkor meg hogy kerülhetett össze a Spade’s ászával? Ő 

miért pikkel rá? Hát ez egyre zavarosabb volt. 



 

 

Teddy a konyhába szaladt, és kinézett a hátsó udvarra. Ott 

nem volt senki. A fekete óriás dörömbölni kezdett az ajtón, hogy 

a ház majd’ szétesett, azt hajtogatva, hogy – Teddy? Nyiss ajtót. 

Haverom vagy. 

– Ennél hülyébb dolgot nem is csinálhatott volna, minthogy 

megkérdezi a pasast, mit akar. Eszébe jutott, hogy esetleg 

felhívhatná az igazi zsarukat. Az nem lenne semmi, mi? De úgy 

döntött, hogy ő mégiscsak szóló játékos. Mr. Magic. Egyszer 

látsz, egyszer nem. Kapkodva felöltözött, bepakolt egy vászon 

táskába néhány kötött pólót, pár alsót meg egy tartalék farmert, 

és felhúzta kék Nike cipőjét. A Marie-től kapott pénz a tárcában. 

A francba is, a kameratok. Megvan. A vállára akasztotta. Mi 

kellhet még? 

Az öltözőszekrény fiókjából kivette anyja Visa kártyáját, 

aztán az oldalajtón át kisurrant az üres garázsba. Hogy pont ma 

kellett Buddy csőrét rendbe rakatni. Ha a mamája itt lenne, 

biztos kitalálna valamit. A hátsó udvaron keresztül eljuthat az 

East Drive-hoz, onnan meg egészen a Ventnorig. Teddy kitárta a 

hátsó udvarra nyíló ajtót, kidugta a fejét, először jobbra nézett a 

ház mögött, aztán balra… 

– Hello, Teddy, felcuccoltál? – érdeklődött Vincent, a zsaru, 

és elvette a táskát, meg a kameratokot Teddytől. 

Teddynek vissza kellett mennie kinyitni a bejárati ajtót. 

Nézte, ahogy ez a zsaru, Vincent kiveszi a Coltot a fényképező 

tokból, és átnyújtja a fekete óriásnak. A csávó testközelből még 

hatalmasabbnak tűnt. A zsaru egyenesen a nappaliba ment. 

Teddy pontosan tudta, hogy miért megy, és nem állhatta meg, 

hogy utána ne kiáltson: – Hé, sok szerencsét. 



 

 

Teddy dudorászni kezdte George Thorogood Bad to the Bone-

ját, hátha a fekete óriás ismeri, és mond rá valamit, de a fekete 

óriás elmélyülten tanulmányozta az automata Coltot. Teddy azt 

mondta: – Csak óvatosan azzal, ha nem értesz a fegyverekhez. 

A fekete óriás felnézett, egyenesen Teddyre szegezte a 

pisztolyt, és így szólt: – Emlékeztetsz valakire. Láttam egyszer 

egy karikatúrát: egy vézna kis éhenkórász áll egy nagydarab, 

kőgazdag csóka mögött, és pisztolyt nyom a hátába. Azt mondja 

a kiscsávó: „Fel a kezekkel! Ez egy vízipisztoly. Akarom 

mondani rablótámadás.” A csórikámnak ezek után annyi. Na, 

pont rá emlékeztetsz. 

– Jól van, ne szórakozzál már velem, ’e. 

Vincent, a zsaru üres kézzel tért vissza. Természetesen. 

Teddy azt mondta: – Mi van, nincs meg, amit kerestél? Hát ez 

igazán szomorú. 

– Eltüntettél mindent – állapította meg Vincent. 

– Ja, a képekre gondolsz? Azok valahogy tűzben égtek. 

Bizony, hol vannak már azok az emlékek, a ricói élmények. 

Mintha meg sem történtek volna. 

– Még szerencse, hogy megmentettem párat – vett ki Vincent 

két képet a kabátzsebéből, és magasra tartotta őket. – Nem 

hiányoztak? Vagy úgy égettél el mindent, hogy meg sem nézted, 

mit csinálsz? 

– Hé, várjunk egy kicsit… – kezdte Teddy. 

A zsaru feltartott kezében lévő két képen Isidro, a taxisofőr 

volt, és ennek így nem volt semmi értelme. Mi köze a sofőrnek 

Irishez? Teljesen össze akarta zavarni a zsaru, vagy mi? A zsaru 



 

 

azt mondta, hogy reméli, Teddy tett el nyári ruhát is, mire Teddy 

újra csak azt ismételte: – Hé, várjunk egy kicsit… 

* * * 

Rosemary bejön az irodájába, hogy aláírasson vele néhány 

levelet. Kővé mered, alig hisz a szemének: – Mr. Garbo, mit 

csinál? – Mire a férfi azt feleli neki: – Faszán szteppelek az asztal 

tetején. Mégis mit hitt? 

Jackie az ágyból kikelve úgy képzelte, így indul majd ez a 

reggel. Élete talán legszebb napja állt előtte: Frank Cingoro 

halott, Ricky Catalina előzetesben, a piócák lerázva. De a 

megérzései azt súgták, itt valami nem stimmel. Bűzlik az egész. 

A hotelben maradt éjjel, mert nem találta a Fasírtot. Ma reggel 

már háromszor is hívta LaDonnát, de nem vette fel. Erre most itt 

ült az irodájában ez a kábszerellenesnek kinéző rendőr 

Miamiból, neki meg muszáj apait-anyait beleadni, hogy 

szívélyesnek tűnjön, ha már egyszer a zsaru leperkált tizenkét 

gurigát a pénztárnál. 

– A Fasírt azt állítja, hogy hibát követtem el. Elnézést kell 

kérnem. 

– Erre nincs semmi szükség – mondta Vincent. – De volna itt 

éppen valami, amiben segíthetnél. – Jackie agya azt zakatolta, 

szerezz neki nőt, jegyet egy show-ra, autogramot, juttasd be az 

öltözőkhöz… végül azt mondta: 

– Felfigyeltél már a dedikált portrékra itt a falon? 

Mindegyikük elsőrangú sztár. – Jackie a galériához lépett, 

kezével a képek felé bökött. – Itt van például az én nagyra 



 

 

becsült barátom, Lee, százötvenezer dolláros zakójában. Aztán 

mellette láthatod az utánozhatatlan Engelbertet, ő az itt. Ha meg 

tudsz nevezni akár csak egyetlen hozzájuk fogható ’agyságot – 

ahogy az én drága barátom, Norm Crosby szokta volt mondani –

, és a mondott híresség neve nincs itt a falon, akkor, tisztelt 

uram, egy vadonatúj, ropogós százdolláros üti a markodat. 

Vincent várt egy pillanatot, aztán azt mondta: – Joe Cocker. 

– Joe Cocker? – mondta Jackie. – Most át akarsz rázni, igaz? – 

Az ajtóban álldogálló DeLeonra nézett. 

– Na, végül úgy döntöttél, hogy tiszteletedet teszed? – Jackie 

rosszallóan rázta a fejét. Nézte, ahogy a Fasírt a szófához megy. 

– Hol a fenében voltál? 

– El kellett intéznem ezt-azt, Mr. Garbo. Uram. 

– Ahogy itt végeztem, el fogok beszélgetni veled kicsit, drága 

barátom. – Az asztalnál ülő Vincenthez fordult. – Még egyszer, 

milyen nevet mondtál? 

– Joe Cocker. 

– Csak tréfálsz velem. – Jackie DeLeonra nézett. – Te hallottál 

róla? 

– Persze, Joe Cocker, simán. 

– Átütő sikere volt, amikor elénekelte a With a Little Help from 

My Friends-et – mondta a miami zsaru. – Erről a kis baráti 

segítségről jut az eszembe. Nem állítom, hogy a legjobb haverok 

volnánk, de mivel úgy tűnik, alkalmam volt téged kisegíteni, 

talán elvárhatom, hogy viszonozd a szívességet. 

Jackie az asztalára támaszkodva bólogatott, mintha fontolóra 

venné ezt a lehetőséget. – Kisegített engem…- Kérdőn DeLeonra 

pillantott. – Te tudod, hogy ez miről beszél? 



 

 

– Figyelj a srácra, érdemes. 

– Még hogy kisegített – most szórakozik velem? A csávó 

besétál ide, felbőszíti az egész vezetőséget, Donovanéket, Dick és 

Jane iderohan a kibaszott óceánpartra, lépni sem tudok anélkül, 

hogy valamelyik meg ne próbálna kicsinálni, de az a picsa, az 

kurva élet, hogy belebetegszik, ha nem jön össze neki. Egyik 

oldalról ők kúrogatnak, a másikról a Cosa Nostra, esküszöm, 

többen akarnak agyonbaszni, mintha sarki kurvának álltam 

volna… ez meg itt azt mondja, hogy kisegített. 

– Még most sem figyelsz – mondta DeLeon. – Csak jár a szád. 

– Hé, Fasírt, neked meg nincs jobb dolgod? Menj, azt’ 

suvickold ki a kocsit, vagy mit tudom én. Jézusom, manapság 

képtelenség normális segítséget szerezni, komolyan mondom. 

Felkelek reggel, emésztés rendben, gyomorégés nuku, még 

szorulásom sincs… 

Vincent azt mondta: – Csak azért, mert lekésted a vacsorát a 

Szenyorral. Piszok nagy mázlid volt. 

– Igen, úgy gondolod? Hát altkor mondok én neked valamit. 

Három dolog tett engem sikeressé az életben. Az első, hogy soha 

nem rágódom a múlton, azon, amin nem lehet változtatni. Kettő, 

nem vagyok haragtartó. A bosszú a veszteseknek való, akiknek 

nem akad jobb dolguk. Három – és talán ez a legfontosabb –, 

hogy féltem a seggem, és mindig hátranézek, nehogy váratlanul 

valaki mögém kerüljön. És minél jobban figyelek, barátocskám, 

annál mázlisabb vagyok. 

– A francba is – mondta DeLeon ajakbiggyesztve, amit Jackie 

az elismerés jelének vett. Egészen addig, amíg DeLeon hozzá 



 

 

nem tette: – Épp ez az úriember volt az, aki megmentette a 

bőrödet. 

– Valóban? – kérdezte Jackie. – Ez az úriember? Én csak azt 

láttam, hogy ez az úriember idejött, és addig csetlett-botlott, 

amíg az egész szaros kóceráj kis híján rám nem dőlt. Ha 

szerinted ezzel megmentette a bőrömet… 

A miami zsaru az óráját nézte. 

– Igazán nem akarlak tartóztatni – mondta Jackie. – Ha sietős 

dolgod van, csak nyugodtan. 

– Rögtön. Csak annyit akartam még mondani, hogy van 

némi igazság abban, amit beszélsz. Rossz nyomon jártam, és ez 

komoly bajba sodorhatott volna téged… már az alapján, ahogy 

tapasztalataim szerint a dolgok mennek itt nálatok. Arra 

gondolok, mi van, ha egy tanúvallomásból kiderül, hogy játékot 

szerveztek a kaszinón kívül? Mondjuk annak a kolumbiai 

úriembernek. Ha kipattan az összefonódás Frank Cingoróval, 

meg a maffiózóival. De eddig minden kedvezően alakult a 

számodra. Végül is elmondhatod, hogy jól jöttél ki az egészből. 

Frank halott, Ricky kap vagy huszonöt évet… hacsak nem köt 

vádalkut, és nem mond el mindent, amire ott bent kíváncsiak. 

Szóval, ami az én csetlésemet-botlásomat illeti, mindent 

összegezve, tulajdonképpen csak tisztára mostalak vele. Nem 

patyolat tisztára, de legalább nem kapod két oldalról az áldást. 

Ezt azért csak tudod értékelni, nem? 

– Hallod ezt? – kérdezte Jackie DeLeon felé fordulva. 

– A srác azt mondja, hogy tartozol neki. 

Jackie megint Vincentre nézett. Mit akarhat egy ilyen évi 

harmincezren tengődő zsaru? Idejön ez a rendőr, hogy megvágja 



 

 

egy kicsit, és még azt is elvárja, hogy a nagymenőkkel 

egyenrangú elbánásban részesítse? „Mi a kívánságod, egy 

száznyolcvanas táncoslány? Vagy mit szólnál egy olyan 

picsához, aki a hónaljszőre fölött bajuszt is hord? Úgyis ehhez 

vagy szokva, nem? Amit csak akarsz, a haverom vagy.” 

– Csak annyit kérek – mondta Vincent hogy hármunkat 

utaztasd le San Juanba egy céges repülőgépen. Talán négyen is 

leszünk, de ez a maximum. Ebédre meg hasonlókra nem tartunk 

igényt. Esetleg vendégül láthatsz minket egy italra, és ennyi. Na, 

mit szólsz hozzá? 

Jackie azt kérdezte DeLeontól: – Hallod ezt? 

– Tudd meg tőle, hogy mi van, ha nem mész bele. 

– Gondolod, hogy ez volna a leghelyesebb? 

– Szerintem hasznos lehet. 

– Most ezt ne úgy nézd, hogy mi lesz, ha nemet mondasz – 

javasolta Vincent. – Állj pozitívan a dologhoz. Tekintsd egyfajta 

biztosításnak. Azért kell belemenned, mert így senki nem 

tanúskodhat ellened az Ellenőrzési Bizottság előtt. Senki nem 

beszélhet az üzelmeidről, és így az engedélyedet sem vonhatják 

be. Pontosan erről van szó: bebiztosíthatod az engedélyed. 

– Ácsi – mondta Jackie. A füléhez nyúlt. – Húzd csak ide a 

fülembe még egyszer ezt a nótát. Ismerős a dallam. Azt hiszem, 

ezt játszottad tegnap is. Igen. Mert mi is változott? Még mindig 

azon mesterkedsz, hogy lenyúlj egy kis lével, az Isten 

szerelmére. Abban a pillanatban, amikor betetted ide a lábad, 

tudtam, hogy tarhálni akarsz. Most is ez van. 

– Nem, most azért másról van szó – közölte a férfivel 

Vincent. – Van egy tanúm, aki rád húzhatja a vizes lepedőt. 



 

 

– Hát ez nagyon érdekes – mondta Jackie. – És mégis ki? 

– Ő – mondta Vincent hüvelykujjával a szófán pihenő 

DeLeonra bökve. – Úgyhogy tankold csak fel azt a gépet. 

Most alkalma volt megfigyelni, ahogy Jackie szerepet vált, 

ahogy a kemény fiú átadja helyét a tragikus sorsú kaszinó 

igazgatónak, aki magas támlájú foteljébe süllyedve immár 

elveszett, fájdalmas tekintettel mered DeLeonra. 

– Ne, csak a Fasírt ne. Ezt nem hiszem el. Nem mondod, 

hogy mindazok után, amin együtt keresztül mentünk, annyi 

hosszú év után, most egyszerre elárulsz engem? 

– Elárullak téged? 

– Ezt mondta. Én is hallottam. – mondta Vincent, és az 

íróasztala mögött ülő Jackie-re nézett, aki új szerepében már 

megközelítőleg sem volt olyan szórakoztató, mint annak előtte. 

Vincent azt mondta neki: – Csak nyomást gyakorolunk rád, 

Jackie, ez minden. Puskaporos hordón ülsz, és tudod, hogy jobb, 

ha nem ficánkolsz. Hogy jobban teszed, ha meglapulsz, amíg a 

dolgok elcsendesednek. Csak annyit kell tenned, hogy felhívod a 

repülőteret, és intézkedsz. Rendben? Tartsd szem előtt a sikereid 

titkát. Te nem foglalkozol azzal, amin nem lehet változtatni, nem 

pocsékolod az időd bosszúra. Ezek jó támpontok. Ami pedig az 

óvatosságot illeti, hát most nem vigyáztál eléggé. De azért még 

mindig nagyon szerencsésnek mondhatod magad. 

– Éppen ő – mondta Jackie, és kinyújtott karral DeLeonra 

mutatott, elővillantva arany mandzsettáját. – Ő az árulóm. 

– Imádja ezt a szót – jegyezte meg DeLeon. 

Vincent így szólt Jackie-hez: – Figyelj, eszed ágába se legyen 

DeLeonra neheztelni, ellenkező esetben felhasználom Rickyt. 



 

 

Meg tudom oldani, hogy Ricky kitálaljon abban a hitben, hogy 

vádalkut köthet. Persze erről szó sincs, de a zsaruk így is 

mindent kiderítenek rólad, aztán már rohannak is a 

Szerencsejáték Felügyelethez – tudod, milyen összetartók tudnak 

lenni ezek a kopók –, te pedig megnézheted magadat. Szóval 

akkor miről is beszélünk? Csakis némi nyomásgyakorlásról. 

– Kapd be a faszom – indítványozta Jackie. 

– Kezdi összeszedni magát – állapította meg Vincent, és 

DeLeonra nézett. Aztán ismét Jackie-hez fordult. – De amiről ez 

az egész szól, és amit észre sem vettél, mert csak magaddal 

voltál elfoglalva, az Iris ügye. Emlékszel még Irisre? 

– Soha nem kényszerítettem semmire, amit önként és dalolva 

meg ne tett volna magától is – jelentette ki Jackie. – Pontosan 

tudta, mi az ábra. 

– Én csak annyit kérdeztem, hogy emlékszel-e Irisre. 

Jackie nem válaszolt mindjárt. – Jó, emlékszem rá. És? Mit 

akarsz hallani? 

Vincent elgondolkozott ezen. Nézte Jackie-t, ahogy ott 

terpeszkedik az íróasztal mögött, és azon tűnődött, hogy eszébe 

jut-e egyáltalán néha az a kis tyúk, aki valaha egyszer neki 

dolgozott. 

– Igazad van. Tőled inkább egy szót sem – mondta Vincent. 

Háromnegyed tizenkettőkor Vincent, kezében a tizenkétezer 

dollárt tartalmazó kék vászontáskával hagyta el a 

pénztárablakot. Valaki másnak a tizenkétezrével, és továbbra is 

kérdéses volt számára, hogy milyen alapon tartotta meg. Ha már 

egyszer Rickynek nem adhatja vissza, New Jersey Állam felé 



 

 

meg nem érez annyi lojalitást, hogy beszolgáltassa nekik, akkor 

végül is ki maradt? Életében nem tett zsebre egyetlen cent 

lefoglalt pénzösszeget sem, és kenőpénzt sem fogadott el soha. 

Mikor a Wolfie’s-ban ebédelt a Collins Avenue-n, nem szólt, 

hogy csak a fogyasztás feléről állítottak ki számlát. Viszont a 

teljes összegre adott borravalót. Becsületes zsaru volt, ez pedig 

egy kivételes helyzet. Tulajdonképpen ebben az esetben a 

tizenkétezer munkaeszköz volt. Többé-kevésbé. 

A kaszinóból a szalonon keresztül Vincent az előtérbe ért. 

Észrevette Tommy Donovant, ahogy a bárpult mögött társalog a 

felszolgálóval. Arra gondolt, miért is ne? A pulthoz lépett 

néhány bárszéknyire Tommytól. A pincér látta, de nem akarta 

megszakítani a főnököt. Végül Tommy Vincent felé fordult, 

miután a pultos mondott neki valamit, és a dolgára ment. 

– Csapolt sört – mondta Vincent. 

Tommy üdvözlésre nyújtott kézzel lépett hozzá. – Tommy 

Donovan. Hogy van ezen a szép délelőttön? 

– Köszönöm, jól – felelte Vincent. 

– Épp most mondtam Eddie-nek, hogy életemben nem 

láttam még kék színű koktélt. És maga? 

– Nem hinném – mondta Vincent. – De nem is szeretnék, azt 

hiszem. Egy ital legyen aranyszínű. Borostyán. Van, amelyik 

színtelen, és azzal nincs is semmi baj. De én a magam részéről 

maradok a borostyánszínűeknél. 

– Maga az én emberem. Mit kér? A ház vendége. 

A pultos elé rakott egy pohár sört. – Ez jó lesz – mondta 

Vincent. – Nem iszom semmi keményebbet estig, vagy addig, 

amíg le nem tettem a lantot. 



 

 

– Én sem – felelte Tommy. – De azt hiszem magával 

meginnék valamit. – A pultosra nézett, aki ment, hogy töltsön 

még egy sört. – Az embernek vigyáznia kell, nehogy 

összekeverje a kellemest a hasznossal. Egyrészről társasági életet 

kell élnem, másrészről viszont nem árt, ha tudom, mi történik 

körülöttem. Érti? Az én pozíciómban. 

– Csak nem ahhoz a Tommy Donavanhez van szerencsém? 

– Mindenesetre én vagyok itt az egyetlen ezen a néven. 

– Akkor a magáé ez a hely. 

– Igen, itt dolgozom. 

– A pult mögött? 

– Pontosan tudom, mi zajlik ennek a komplexumnak minden 

egyes részében. Az én szememben a bár ugyanolyan fontos, mint 

mondjuk a kaszinó. Nem engedhetem meg magamnak, hogy az 

alkalmazottaim spóroljanak az italokkal, vagy udvariatlanul 

bánjanak a vendégekkel. Eddie-vel – a pultos egy korsó csapolt 

sört helyezett Tommy elé – éppen kitárgyaltuk a különböző 

italféleségeket, hátha elő tudunk rukkolni valami újdonsággal. – 

Érdekes feladat lehet – mondta Vincent – egy ilyen boltot 

elvezetni. – Távol tartja az embert a zűrös dolgoktól. – Tommy 

nagyot húzott a söréből, aztán megtörölte egy szalvétával a 

száját. 

– Most érkezett hozzánk? 

– Nem, épp készülök elhagyni a szállodát. 

– Hát ezt szomorúan hallom. És hogy ment? 

– Nem panaszkodom. Megkaptam, amiért jöttem. 

– Vincent a pultra emelte a vászontáskát, és elhúzta a 

cipzárját. – Pillantson csak bele. 



 

 

Tommy közelebb hajolt a félhomályban. – Uram- atyám! – 

hördült fel. – Remélem, ezt nem mind nálunk nyerte. Persze ha 

mégis, hát így jártunk, a játék az játék. És mennyit nyert? 

– Tizenkétezret. 

– Á, igen, tudtam, hogy valahonnan ismerős nekem. 

– Elhalmozott bónuszokkal – mondta Vincent. 

– Már emlékszem. Felhívták magára a figyelmemet. - Épp 

San Juanba tartok. Ott is szerencsét próbálok. 

– Ó, ha valóban így áll a dolog, akkor remélhetem, hogy ott 

is a Spade’s-ben száll meg? Ragaszkodom hozzá. Természetesen 

ugyanolyan kiváltságokat élvez majd ott is, mint amiben eddig 

része volt. Az adatai komputeren vannak, csak be kell ütniük a 

nevét odalent – vigyorgott Tommy. – Adjon egy esélyt, hogy 

kiegyenlíthessük a számlát. Igen, ismerős volt az arca. Épp csak 

nevet nem tudtam társítani hozzá. 

– Vincent Mora. 

Tommy erre bólogatni kezdett. – Így igaz, pontosan. Mora, 

azt hiszem, …Bostonból jött ide le hozzánk? 

– Miamiból utaztam fel. 

– Igen, Miami. Nézze, el kell ismernem, hogy a nevekkel 

hadilábon állok, Vinnie. De az arcokat soha nem felejtem el. A 

helyzet az, hogyha egyszer már ittam is az illető vendéggel, 

akkor már a nevét sem felejtem el többé soha. Legközelebb, ha 

találkozunk, teljesen képben leszek. Vinnie Mora Bostonból. 

Tommy, Jackie, Rickie, Teddie, Eddie… Vinnie. Ideje volt 

innen lelépni. Vincent megitta a sörét, és búcsúzóul kezet 

nyújtott: – Egy élmény volt, Tommy. – Egy pillanatra 



 

 

elkalandozott a tekintete a bártól, aztán visszafordulva azt 

mondta: – Ja, és üdvözlöm a kedves feleségét. 

Tommy csak állt, és nézett a távozó Vincent után. 

Óvatosan az ágy szélére ereszkedett, nem akarta a lányt 

felébreszteni, legalábbis még nem. De látta, hogy szemei 

kinyílnak, mielőtt megcsókolhatta volna, érezte, ahogy a nő két 

ölelő karja megfeszül, magához húzza, hogy szorosan tarthassa. 

Linda azt mondta: – Nem foglak ám elengedni. 

– Gyere velem. – Vincent kiszabadította magát a karok 

öleléséből, hogy a lány szemébe nézhessen. 

Linda nem válaszolt. Tekintetük egymásba fonódott a 

behúzott függönyök mögötti félhomályban. A lány szemében 

valami megváltozott. Vincent nem szerette volna, ha ez a 

pillantás lenne az utolsó emléke, amit magával visz Lindáról. 

Voltak azok a csodás pillantások, azokból már bespájzolt jó 

néhányat. Ez viszont komoly volt, szinte szomorú; azt üzente, 

hogy fontos neki a férfi. Vincent azt mondta: – Nem kérhetlek, 

hogy hagyd ott a munkád. – Már hogy a bulikat – próbált a lány 

mosolyt erőltetni az arcára. 

– Chiquita Banana. Tudod, hogy kell szórakoztatni a 

népeket. 

– Én ugyan még nem adtam nevet neked – mondta –, de 

majd csak kitalálok egyet. El kell menned, igaz? 

– DeLeon elviszi Teddyt a limuzinnal. Te csak használd az én 

kocsimat, amíg itt vagy. Hitelkártyára bérelem, és gazdag 

vagyok. Rendben? A kulcsok az asztalon vannak… Valószínűleg 

arra fognak kérni, hogy távozz innen… 



 

 

– Majd találok valami helyet, ne aggódj. – Megint szomorúan 

nézett a férfira. – Vincent – mondta tétován. 

– Tessék? 

– Minden rendben fog menni? Azzal, amibe belekezdtél? 

A férfi úgy érezte a nő mást akart kérdezni, de az utolsó 

pillanatban meggondolta magát. – Muszáj. Nem látok 

semmilyen más esélyt. 

– Vincent – mondta újra Linda. 

A kezei a férfi vállára siklottak, hogy magához vonja a testét. 

Szorosan tartották egymást, ameddig csak lehetett, aztán a férfi 

így szólt: – Mennem kell. 

Az ajtócsukódás a férfi hiányát visszhangozta a csöndben. Linda 

látta maga előtt, ahogy Vincent fehér alsójában vállmagasságba 

emeli pisztolyát a sötétben, aztán önmagát, ahogy a Holmhurst 

310-es szobájának ablakából nézi Vincentet egy szál kisgatyában 

az utcai lámpák fényében gomolygó hideg ködtől körülölelve. 

Végül sosem mondta el, hogy mit mondott neki az a részeg alak, 

aki a hotelből jött ki, és ilyen furcsa helyzetben találta. Inkább 

szeretkeztek. Egy fegyveres rájuk támadt, többször belőtt a 

szobájukba, ők meg takarók alatt szerelmeskedtek a betört 

ablakon bezúduló hidegben. Vincent nem mesélte el, mit 

mondott az a részeg, és voltak dolgok, amelyekről ő sem beszélt. 

Pedig sok mindent ki kellett volna mondaniuk. Lehet, hogy nem 

volt kötelező, de biztos jól esett volna hallani. Linda felkelt, és a 

nappaliba ment. 



 

 

A kocsi kulcsai az asztalon hevertek egy boríték tetején, 

amire az volt írva: CHIQUITA. Benne huszonegy darab 

százdolláros bankjegy, és egy papiros, rajta üzenet: 

Drága Chiquita! 

Ez csak az alapdíj, a minimális szabott ár azért, hogy rád lőttek, és 

részt kellett venned ebben az egészben. Remélem, ami köztünk történt, 

csak a kezdet, és még rengeteg minden vár kettőnkre. De hogy tényleg 

így lesz-e, azt már rád kell bíznom. A Spade Isla Verdéjében vagyok. 

Még az is lehet, hogy egy ingyen lakosztályban. 

Vincent, a Bosszú Angyala 

Vincent kiszállt a liftből, elbizonytalanodott, aztán ahelyett, hogy 

jobbra, az előtérbe ment volna, a balra eső kaszinó felé vette az 

irányt. Harminc perccel múlt dél, a terem ilyenkor már 

zsibongott, benne a sok játékos, mindenütt villódzó fények, 

csengő-bongó nyerőgépek. Kezdte otthon érezni magát itt. 

Bedobott egy negyeddollárost az első útjába kerülő félkarú 

rablóba, és megrántotta a fogantyút. A tárcsákon pörögtek-

forogtak a cseresznyék, harangok, narancsok, aztán megálltak a 

korongok. Semmi. Bedobott egy újabb negyeddollárost, 

meghúzta a kart, a sok tárcsa ismét forgott, s leblokkolt. Csend. 

Nem cseng. Bedobta az utolsó negyeddollárosát is, megrántotta 

a kart, és közömbösen odébb állt, készen arra, hogy védekezőn 

összehúzza vállait, ha esetleg hátulról utána vetné magát a 

pénzérmék záporozó csatazaja, a jackpot-csengők csattogó 

ricsaja… 



 

 

Végül is annyiféle lehetősége lesz még majd San Juanban, 

hogy kipróbálja a szerencséjét. 
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Modesta Manosduros, Isidro özvegye, azt állította, igen, le tudja 

írni annak a férfinak a külsejét, és fel is ismerné, ha találkozna 

vele. Világos hajú amerikai, vékony orrcsont, és olyan sápadt 

bőr, hogy szinte átütnek rajta a csontok meg az erek… Arra 

kérték, hogy várjon egy keveset. Egy szoba sötétebbik végébe 

vezették, ahol öt férfi állt a szemben lévő fal felől rájuk vetődő 

erős megvilágításban. Megkérdezték, felismeri-e köztük azt a 

férfit, aki a férjével volt. Azt felelte, igen, és Teddyre mutatott. 

Az öt férfit kivezették, és megkérdezték az asszonyt, hogy hol 

találkozott vele már korábban. 

– Még sohasem láttam, úgy, ahogy maguk gondolják – 

mondta Modesta. 

A rendőrök egymásra néztek. – Akkor hogyan 

azonosíthatná? 

– Nem a szemeimmel látom. – Ujjával a homlokára mutatott. 

– Itt bent látom őt. 

A nővel átmentek egy másik szobába, egy irodába, 

megkérték, hogy legyen kedves, foglaljon helyet, és mutattak 

neki pár fényképet. 

– A férjem, amikor El Yunquében járt az amerikaival. 

– Látta már ezt a képet korábban? 

– Nem, még soha. 

– Honnan veszi, hogy ez az El Yunque? 



 

 

– Ismerem El Yunquét. 

– Tudta, hogy a férje, az ön által azonosított férfivel együtt El 

Yunquébe megy? 

– Tudtam – mondta az asszony -, mert ez itt a férjem, ez 

pedig El Yunque. 

A rendőrök ismét egymásra néztek. Arra kérték, hogy 

maradjon ülve egy kényelmetlen széken, és kávét adtak neki, 

ami olyan híg volt, mint a víz. Miután már több mint egy órája 

beszélgetett velük, és elismételt mindent, amit Isidrótól hallott a 

valóságos főnyereményt jelentő utassal kapcsolatban, 

megéhezett, és azt mondta, hogy haza akar menni. 

Az egyik amerikai, akinek szakálla volt, felajánlotta, hogy a 

kocsiján beviszi Hato Reyből Puerta de Tierra-i házába. 

Bemutatkozott neki, és azt mondta, sajnálja, ami a férjével 

történt. Lassan vezetett, és hagyta, hogy a többi kocsi dudálva 

megelőzze. A férje autója, amikor még megvolt, sokkal nagyobb 

és kényelmesebb volt. Ebben a kocsiban alig fért el az ülésben, a 

szélvédő pedig olyan közel volt, hogy az út szinte az 

utasfülkében végződött. Még mindig a férje Chevroletje járt a 

fejében – sikerült eladnia kétezerötszáz dollárért –, amikor a férfi 

megkérdezte, hogy van-e elég pénze a megélhetésre. 

Odafordult, hogy lássa ezt a szakállas arcot, és azt felelte, 

igen, van pénze. Vett egy színes tévét, és új ruhákat is a 

gyerekeknek. 

Milyen lassan vezet… 

– Miért mondta a férjének, hogy vigyázzon azzal a férfival, 

Teddyvel? 

– Mert Mr. Magicnek hívják. 



 

 

– De hát az csak a neve. 

– Vagyis ő maga. 

– De hát nem mágus, csak így hívják. Csak a neve miatt. 

Valóban? Az asszony azt mondta: – Maga szerint mi fog 

történni vele? 

– Bíróság elé állítják, és gyilkossággal fogják vádolni. 

– Igazán? 

– Abban a pillanatban, ahogy a kerületi ügyész kezében 

olyan bizonyíték lesz, amit bemutathat a bíróság előtt. 

– Igen? 

– És akkor, nos, akkor Oso Blancóba zárják életfogytig. 

– Azt hiszi? 

Tévedett a férfit illetően. Ez sem tud semmivel sem többet, 

mint a többi rendőr. Csalódnia kellett. De kísérője legalább 

gazdag volt, és pénzt adott neki, amikor a házhoz értek. Öt 

százdolláros bankót, aztán még ötöt, amikor a gyerekek kijöttek, 

hogy megnézzék az autót. Bőkezű, és kedves volt hozzá, 

úgyhogy az asszony azt mondta neki: – Mondok én magának 

valamit. Tényleg nem hiszi, hogy mágikus hatalma van? 

A férfi tagadólag rázta a fejét: – Nem. 

– Akkor hogy lehet, hogy mégis szabadon fogják engedni? 

Ezúttal pontosan tudták a Cidrenóban vacsorázó nyomozók, 

amikor átpillantottak a szakállas, betegszabadságát töltő, de már 

bot nélkül járó amerikai asztalához, hogy miről is társalog 

Lorendo Pazzal. Lorendo megjelenése kifogástalan volt, mint 

mindig, a szakállas is ugyanúgy nézett ki, mint mindig. A 

nyomozók közt ugyanaz volt a téma, mint Lorendó és amerikai 



 

 

kollégája közt. Teddy Magyk ölte meg a taxisofőrt, ehhez kétség 

nem fér, és mégis, ma este hatkor már a Franklin Delano 

Roosevelt Avenue-n fog sétálni. – Pedig már a miénk volt ott a 

loízai kompon – mondta Herbey Malando az asztalnál vele 

szemben ülő társának. – Mi meg futni hagytuk. Az amerikai 

nyomozó, látod, hozzá sem nyúlt a vacsorájához. Tudom, mit 

érezhet. – Az amerikai ma viszkizett, és dohányzott. 

* * * 

– Meg kell értened, hogy micsoda befolyással bír a kerületi 

ügyész ebben a jogrendszerben, legfőképp az előkészítési 

szakaszban. 

– Ő tényező. 

– Tényező. Pontosan. 

– Vagyis nem vállal olyan ügyet, ahol a legkisebb veszélye is 

megvan annak, hogy veszíthet. 

Lorendo a fejét rázta. Nem. Egyszerűen nem akar abba a 

helyzetbe kerülni, hogy egy vádlottat valami technikai kifogás 

miatt mentsenek fel, ezért arra törekszik, hogy a lehető 

legtárgyilagosabban értékelje a rendelkezésre álló 

bizonyítékokat. Ha mégsem tárgyalják ezt az ügyet, majd jön egy 

másik, mit számít? Esetünkben úgy látja, hogy több hézag is van, 

és nagyobb az esélye annak, hogy szabadon kell engednünk, 

mint hogy lakat alá tudjuk csukni… Ugyan már, te is tudod, 

miről beszélek. Nincs ebben semmi újdonság… Még ha 

bizonyítani is tudnánk, hogy ő csinálta azt a képet közvetlenül a 

helyszín fölött, ahol a holttestre rátaláltak, hogyan állíthatnánk, 



 

 

hogy a fotó a gyilkosság napján készült? Nincs dátum a 

papírképen. A fotósboltban azt mondták, talán megvan nekik 

még a megrendelő neve valahol, majd utánanéznek. De az sem 

bizonyítana semmit. Jó, és akkor ott vannak a tanúk, akik 

bizonyíthatják Teddy és Isidro kapcsolatát… 

– Például én – mondta Vincent. 

– Itt vagy például te. Az óceánparton láttad őket, nem a 

hegyekben. Aztán ott van a DuPont Plaza portása, aki talán 

egyszer vagy kétszer látta őket együtt. Az egyetlen személy, aki 

kétségtelenül azonosítani tudja Teddyt, az az áldozat felesége, de 

ő soha életében nem látta még a fickót. Szeretnéd hallani a 

tanúvallomását? 

– Előre látta, hogy Teddy meg fogja úszni. 

– Nekünk is tudnunk kellett volna mindjárt a legelején. Hogy 

lehettünk ilyen vakok? 

Vincent nem válaszolt. 

– Azt mondod, hogy a fickó vásárolt egy kézzel faragott 

díszpapagájt az El Yunque szuvenír boltban. Valóban így volt? 

És ez melyik napon történt? 

– Teddy fegyvere – mondta Vincent. 

– Csak feltételezzük, hogy azzal követték el a gyilkosságot – 

mondta Lorendo. – De egyetlen golyót sem találtunk a 

holttestben. Két lövés, és csak egy kimeneti nyílás; reméltem, 

hogy találunk egy töltényt az összehasonlító vizsgálathoz. – 

Lorendo megrázta a fejét. – De sajnos már erősen oszlásnak 

indult a tetem, több mint két hétig volt a vadonban, kikezdték az 

állatok. Nem tudom, mi történhetett a golyóval, de az egyetlen 

esélyünk, hogy bármit is bizonyítani tudjunk, ha megvan a 



 

 

töltény. Úgyhogy kiküldöm még egyszer a csapatot: fésüljék át 

újra a terepet, ha kell, a fogkeféjükkel. 

– Nem tarthatnád bent? Börtönben? 

– Semmiképpen. Még a fegyvertartásért sem. Te hoztad ide a 

pisztolyt, nem ő. Az ügyvédének csak meg kell kérdeznie, hogy 

ki is vagy te tulajdonképpen. Itt nincs hatásköröd. Teddy meg 

bármikor mondhatja, hogy ez nem az ő fegyvere, soha azelőtt 

nem látta, úgyhogy… A legtöbb, amit tehetek az, hogy 

megtiltom neki, hogy elhagyja Puerto Ricót a nyomozás 

lezártáig. Pár embert meg kivezénylek a repülőtérre a biztonság 

kedvéért. Aztán elhúzzuk az eljárást, mint a rétestésztát. Talán 

közben eszünkbe jut valami. Nem is tudom, Vincent, első 

pillantásra úgy tűnt, jól állunk, de lehetett volna annyi eszünk, 

hogy nem örülünk előre. 

– Ő a gyilkos – mondta Vincent. 

– Nekem nem kell bizonygatnod, én elhiszem. Ezen már 

egyszer túl voltunk. 

– Többször is – mondta Vincent. 

– Meg voltál győződve róla, hogy nem fog menni a kiadatás. 

Még mondtad is. Végig ez volt a véleményed. Szóval idehoztad, 

hátha nekünk sikerül elkapnunk, és rács mögé kerül. 

– Hátha – mondta Vincent. 

– Csakhogy ez nem így működik: sem itt, sem Miamiban, 

sem Atlantic Cityben. Mindenhol a rossz fiúk vannak 

lépéselőnyben. Megkérdeztem tőle, hogy akar-e hivatalos 

nyilatkozatot tenni. Tudod, mit felelt? 

– Csak azt tudom, hogy megölt három embert az elmúlt 

három hétben. 



 

 

– Igen. 

Ittak a poharaikból. A köztük támadt csendben felerősödött 

az étterem zsongása, a kések és villák csörömpölése. Lorendo 

átnézett az egyik asztalhoz, aztán vissza Vincentre. 

– Ismered Herbey Maldonadót… 

– A loízai kompról. 

– Igen. Herbey azt mondja, vigyük ki oda megint, és ezúttal 

ne hozzuk vissza. Kérdés, hogy mennyire gondolja komolyan. 

Ismered a típust, vannak köztük jó páran, akik szemrebbenés 

nélkül meg is tennék, pedig a jó oldalon állnak. 

Vincent nem mondott semmit. 

– Merem remélni – mondta Lorendo –, hogy te semmi 

ilyesmit nem forgatsz a fejedben. Te soha? Igaz, Vincent? 

Vincent nem mondott semmit. 

– Ne csináld. Kezdek aggódni érted. Hol vagy? Merre jársz? 

Itt is meg nem is. Vacsorája érintetlen. A hamutartó tele 

csikkel. Lorendóra emeli tekintetét. 

– Soha ne tépelődj olyasmin, ami már elmúlt, vagy nem áll 

módodban változtatni rajta. 

– Igen, én is ebben hiszek. 

– Ne légy bosszúálló. 

– Eszedbe se jusson. 

– A bosszú a veszteseknek való. 

– Mert azzal sosem nyerhetsz. 

– Pedig sajnos erről szól az egész. Teddy törleszteni akar. A 

taxisofőr rájött valamire, ezért megölte. Aztán megölte Irist, 

hogy engem az Államokba csaljon. Meggyilkolt és 



 

 

megerőszakolt egy asszonyt, mert pénzre volt szüksége. Lehet, 

hogy élvezetből. Nem sokkal azelőtt, hogy rám lőtt. 

– Mert lecsukattad. 

– Mert elmebeteg. Vagy nincs jobb dolga. Mit tudom én. 

Majd megkérdezem tőle, hátha megértem. Elbeszélgetünk egy 

kicsit. 

– Vincent. 

Ismét csend lett köztük az éttermi nyüzsgésben. 

– Várjunk, és majd meglátjuk, mi lesz. 

– Önvédelem lenne. 

– Nem, nem lenne az – mondta Lorendo. – Úgy nem, ahogy 

te gondolod. 

Hato Rey belvárosi üzletnegyedéből egyenesen Isle Verde 

turistaparadicsomába autózott, az óceánpart magasépítésű 

szállodái közt álló mecsetszerű kaszinóhoz. 

– Bemegyek – mondta DeLeon. – Kellett volna imaszőnyeget 

is hoznom magammal. Érted, mit mondok? Letérdelnék az 

előcsarnokban Mekka felé, ami… arra van. 

– Arra Miami van – mondta Vincent. 

– Akkor valamerre arra. Ahol régen laktam, onnan csak egy 

ugrás volt Mekka. Igaz, sosem jutottam el oda. Ez itt akár 

Egyiptom is lehetne – a vécéket leszámítva. 

Vincent egy műanyag nyugágy szélén ült, a vele szemben 

lévőn DeLeon nyúlt végig, sötétbarna bőrén vakított a fehér 

úszónadrág. Épp a kaszinó pikkalakú tornyára látott. Csak páran 

lézengtek a medence körül. A késő délutáni nap sugarai laposan 

estek a strand betonjára, a háttérben szétterülő óceán hullámaira. 



 

 

Teddy volt a téma. Időnként elfáradt a beszélgetés, ilyenkor 

abba-abbahagyták, hogy aztán egyikük ismét rákezdjen, ha 

eszébe jutott valami. 

– Rohadt egy ügy, mi? 

– Most röhög a markában – mondta Vincent. 

– Pofátlanul. 

Teddy azt mondta a zsaruknak, hogy ha akarata ellenére itt 

tarják, akkor lesznek szívesek, és kiegyenlítik a szállodai 

számláját. Így aztán a rendőrség felajánlott neki egy lakást a 

főépület háta mögötti bérházban. Az ott lakók örülnek, ha 

menzára futja. Teddy vetett a házra egy pillantást – így mondták 

Vincentnek –, befogta az orrát, és a DuPont Plaza éttermébe 

vitette magát. Kártyával fizet. 

– Be fog minket perelni – mondta DeLeon. 

– Lehet. 

– Kihozhatnánk ide – mondta DeLeon. 

– Már nekem is eszembe jutott. De hogy csinálnád? 

– Balesetet szenved. Véletlenül megbotlik valamiben, és 

beleesik egy liftaknába. 

Két napja, késő délután érkeztek, a repülőtéren átadták 

Teddyt Lorendo Paznak. DeLeon kiemelt ügyfélként mutatta be 

Vincentet az Isla Verdében – Ellenőrizhetik a számítógépen. – És 

jól is bántak velük egészen addig, míg a gép ki nem hozta, hogy 

dobják ki őket. 

– „EmberrablókZrt.” – mondta DeLeon. – Felüdülésként két 

meló között. És csak azon imádkoznánk, nehogy idő előtt 

letartóztassák a baromarcúakat. Hogy is hívják azt a csókát? 

– Herbey. 



 

 

– Neki van igaza. Bármelyikük szívesen megoldaná a 

problémád. Bevinnék azt a geciládát az erdőbe, aztán valahol 

útközben véletlen elveszejtenék. 

– Nem rossz ötlet – vélte Vincent. – Ha biztosan tudnám, 

hogy ezt akarom, még el is gondolkoznék rajta. 

– Miért nem lövöd le, és kész? – DeLeon könyékre 

támaszkodott, hogy közelebbről láthassa Vincentet. – Te hallod 

ilyenkor magadat? Azt mondod, hogy ki akarod nyírni, csak 

neked ne kelljen tudni az egészről. Ez meg mi a franc? 

– Nem akarom megölni. 

– Csak nem akarod kimondani, hogy meg akarod ölni. 

– Nem erről van szó. Ezen már túl vagyok – mondta Vincent 

bólogatva. – Akkor sem akartam megölni, és most se szeretném. 

Ennyi. 

– Tisztellek, haver, de most magaddal bújócskázol. 

– Nem, nem. Komolyan. Nem öltem volna meg. 

– Nem azt a múltkori esetet hozom fel. Az a kérdés, hogy mi 

legyen itt és most. Szerintem azt akarod, hogy Teddy tegye meg 

helyetted az első lépést, és így majd szépen támadási felületet 

nyújt. Akkor aztán szitává lőheted. Persze mindenre 

megesküszöl majd, hogy te nem ezt akartad, de azért valahogy 

mégis csak szitává lövöd. 

– Ez is eszembe jutott már. 

– Csak a saját dolgodat nehezíted, nem? Mert neked muszáj 

mindent úgy csinálnod, ahogy a nagy könyvben megvan írva. 

Még soha közeli barátságban nem voltam rendőrrel, fogalmam 

sem volt, mi jár a fejetekben. Ti, zsaruk fegyvert viseltek, és én 



 

 

még azt hittem, hogy azért, mert viszket a tenyeretek. Tévedtem. 

De akkor mégis miben bízol? 

– Rájuk kell ijeszteni. 

Hát, tessék, ismét sikerült előállnia a Mora-féle életmentő 

stratégiával. Buck Torres megkérdezné, mégis honnan tudod, 

hogy abban a pillanatban is működik-e az elméleted, amikor 

dönteni kell, hogy vagy meghúzod a ravaszt, hogy mentsd az 

irhád, vagy nem, és akkor lehet, hogy belehalsz. 

– Eléggé rá kell ijeszteni ahhoz, hogy megtörjön, vagy 

vallomást tegyen. 

DeLeon azt mondta: – Ez most komoly? Mégis hogy 

képzeled? Rendőrök jobbról, rendőrök balról, mindent 

megpróbáltak, hogy elkapják Teddy tökét, de sajna nem megy. 

Most már szentül hiszi, hogy varázsereje van. Hogy rajta nem 

fog a golyó. 

– Mr. Magic. 

– Elég ránézni, látszik, hogy selejtes, de valamit nagyon tud. 

A gyilkolászó kis gecije. Az ilyenek a legveszélyesebbek. Sunyi 

patkányok. 

Vincent megkérdezte a férfitől, hogy mit tervez ma estére. 

DeLeon azt mondta, hogy elnéz San Juan óvárosába 

hullámvasutazni. Vincent azt szerette volna tudni, hogy 

hajlandó lenne-e tenni egy kis kitérőt útközben. – 

Meglátogatnánk Modestát, a taxisofőr özvegyét. Kíváncsi 

vagyok, mi a véleményed róla. 

– Persze – mondta DeLeon. – Csinos? 

Mihez képest. Kis termete ellenére az asszony nyomott vagy 

egy mázsát, széle-hossza egy, szennyes ruhaszagot árasztó 



 

 

otthonkája előbb elfogyott a derekán, minthogy a térdéig elért 

volna. Kikandikáló vékony, inas lábak, furcsa csomók a sípcsont 

tájékán. Egy feketénél is feketébb afrikai asszony sötét körvonala 

az utcára néző bejárati ajtóban. Azt mondta: – Jöjjenek be, kérem. 

Megkönnyebbültek, amikor végül sarkon fordulhattak, és 

megint kint voltak ebből a sült zsír szagú lármából, amibe 

belevegyült a mosógép kattogása, a meleg levegőt kavaró 

ventilátor zaja, a feltekert tévé üvöltése. A gyerekek a Szerelmi 

kapcsolás új fordulóját nézték, és azon izgultak, hogy az ifjú 

hölgyversenyző vajon az informatikus pasit választja-e, vagy a 

pultos pasit, esetleg netalántán az autókereskedő pasit… 

Vagy egyiket sem, gondolta DeLeon, amikor a kinti fényben 

Vincentet meg az asszonyt követve átvágott a szeméttel borított 

udvar salakján. Ahogy kiértek az utcára, az asszony azt mondta: 

– Most már értem. 

– Mit? – kérdezte Vincent. 

– Álmomban megjelent egy szekér, ami elé nem voltak lovak 

fogva. Egy fekete szekér – mondta, ahogy DeLeon limuzinjához 

lépett. – Látom magam benne, most is, ahogy beszélünk. 

Kapcsoljuk be a zenét, és a légkondicionálót is. 

DeLeon Vincentre pillantott, ő meg visszanézett rá, 

miközben az asszony a szomszédoknak integetve elhelyezkedett 

a hátsó ülésen. Vincent beült mellé. Az asszony letekerte az 

ablakot, hogy kiintegethessen rajta. Vincent megkérdezte, 

honnan tudta, hogy Teddyt szabadon fogják engedni. A kérdés 

annyira meglepte az asszonyt, hogy még integetni is elfelejtett. 

– Mert ő Mr. Magic. De ezt már mondtam. 



 

 

– Jó, ezért szabadult ki. De maga honnan tudta? Hogy tudta 

meg? Megálmodta? 

– Egyszerűen csak itt volt a fejemben. Meg a rendőrök is ezt 

mondták. 

– Ja… – felelte Vincent. 

DeLeon a volán mögül félig hátrafordulva figyelte a 

jelenetet, Vincent ránézett, kifejezéstelen arcán némi 

csalódottság. Végül is mire számított? Vincent láthatóan 

reménykedett valamiben. Azt kérdezte a nőtől: – És most mi fog 

vele történni? Most, hogy már szabad? 

– Nem tudhatom, csak ha szemtől szembe látom. 

– Az asszony odaintegetett az egyik szomszédnak. – Ha 

találkoznék vele, talán többet mondhatnék. Nem tudom. – 

Elfordult az ablaktól, és Vincentre nézett. – Óvakodjon tőle. 

Mikor Vincent újra ránézett, DeLeon megfogta az 

anyósülésen heverő kék vászon táskát, és hátraadta Vincentnek, 

aki kivette belőle a rozsdamentes acélurnát. 

– Tudja, hogy ez itt mi? 

Az asszony előrenyújtotta két kezét, és ujjhegyeivel 

megérintette az urnát. Gyengéden végigsimított rajta. DeLeon 

látta, hogy az asszony lehunyja a szemét. 

– Egy lányt látok… – szólalt meg az asszony. – Aki az égből 

zuhan alá. 

DeLeonon végigfutott valami borzongás. Vincent ránézett, és 

tekintetébe ismét élet költözött. 



 

 

* * * 

A ház ugyanazon a környéken volt, ahol régen Iris élt, az emeleti 

lakás is ugyanolyan volt, a spalettákról és a mocskos falakról is 

éppen úgy pergett a festék. Egy plafonról lelógó halvány fényű 

izzó világította meg a nappalit, ahol két nő meg egy trikós 

Puerto Rico-i nézte a Szerelmi kapcsolást, Teddy kedvenc 

műsorát. 

Teddy éppen a konyhában boltolt egy másik ricóival, aki 

koszos pólót viselt, és szemébe húzva hordta keskeny karimájú 

szalmakalapját. A konyhát csak egy tálalópult választotta el a 

nappalitól, úgyhogy Teddy ha nem is látta, legalább hallotta a 

Szerelmi kapcsolást. Épp azt próbálta elmagyarázni a konyhában 

a Puerto Rico-inak, hogy nem, tényleg nem kell neki egy egész 

zacskóval, csak néhány jointra van szüksége. A ricói erre 

láthatóan elvesztette a türelmét, hogy akkor meg Teddy minek 

vesztegeti itt az idejét. 

Tíz dollárt adott a konyhai kisegítő srácnak a DuPont 

Plazában, hogy ajánljon egy jó házat. Ott bármit megkaphat, 

amit csak akar. Bármit? Bármit. 

Teddy szerint a lány meghibbant, hogy az autó-kereskedőt 

választotta, azt a beképzelt majmot, aki pajeszt visel a harmadik 

évezredben. Már taliztak is, és most mindenről beszámoltak 

Chuck Woolery-nek, a Szerelmi kapcsolás házigazdájának. Hogy 

fullra lerobbant az autókereskedő verdája, tök égő, úgyhogy 

egyből bekezdett egy kétórás késéssel. Aztán elvitte a lányt 

valami japán étterembe, ahol a csaj totál ki volt bukva attól a sok 

gusztustalanságtól. A közönség nagyon cukinak találta, amikor a 



 

 

lány azt mondta, hogy bocsi, de a nyers hal, meg a meleg bor 

szerinte annyira undorkány. Chuck Woolery ártatlanul a 

közönségre nézett, és azt kérdezte az autókereskedőtől, hogy 

ezután jobbra fordultak-e a dolgok, sor került-e esetleg egy kis 

romantikázásra is. Most felvételről bejátszották, ahogy az a 

seggfej kereskedő azt mondja a színpad mögött, hogy ugyancsak 

elharapózott ám az a búcsúpuszi a végén… 

Teddy a szalmakalapos ricóinak magyarázott rendületlenül. 

– Értsd meg, nem tudom, meddig maradok. Lehet, hogy csak 

néhány napról van szó, és a füvet nyilván nem vihetem haza 

magammal a repülőn. Így van? Sodorj nekem öt dzsókert, oké? 

Lefogadom, hogy hibátlanul sodorsz. – A ricói elővett egy cipős 

dobozt… 

Teddy képzeletben látta magát, ahogy Chuck Wooleryvel 

beszélget a show-ban. Chuck kérdésére, hogy hogyan ment a 

randi, azt válaszolná: hát, tudod, Chuck, az az igazság, hogy a 

luvnya nem igazán díjazta a nyers halat, bezzeg amikor a 

kolbászt tövig bevertem neki, akkor aztán fülig ért a szája. 

Kiváncsi lett volna, mit mondana erre a jó öreg Chuck. 

A nappaliban az egyik nő a cingár ricóival vitatkozott a 

műsoron, spanyolul üvöltöztek egymással. Közben a 

szalmakalapos a nyitott cipős doboz tartalmát mutogatta, mi 

mindene van még, ami jól jöhet még akkor is, ha csak rövid ideig 

marad. Volt itt kokain, metakvalon, kodein… Nem vesztegetheti 

tovább az idejét, lépnie kell. Meglépni azt, amiért idejött. 

Felnézett a dobozból, és azt mondta: – Nem, kösz nem kérek. 

Viszont van valami, ami érdekelne. – Elővett tíz darab 

összegöngyölt húszdollárost a zsebéből, és nekiállt a 



 

 

bankjegyeket egyenként leszámolni. – Fogadni mernék rá, hogy 

van eladó pisztolyod. Egy pistola. Igazam van, vagy nincs 

igazam? 
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Vincent elhaladt az étterem nyitott teraszát szegélyező 

virágosládák mellett. Vállán a kék vászontáska. Egyből kiszúrta 

Teddyt piros kötött pólójában a függő kaspók és zöld műanyag 

abrosszal borított asztalok között. Egy turista, vállán 

kameratokkal, leszegett fejjel késői reggelit rendel. Vincent 

folytatta útját az Ashford Avenue-n, majd a Walgreen’s-hez érve 

tárcsázta a DeLeontól kapott számot. 

– Ajánlom, hogy fontos legyen. 

– Szívességet kérnék tőled 

– Ha égne a házad, azt is ilyen kimérten közölnéd, mi? 

– Szedd fel a taxisofőr feleségét, és tedd le a Consuladónál. 

Tudod, hol van? 

– Mindenki tudja, hol van a Consulado. 

– Teddy ott van. 

– Hm, erre kíváncsi vagyok. 

– Csak lazán. Nem az a cél, hogy mind a ketten egyből 

nekiessünk. 

– Csak egy kicsit gatyába rázzuk? Rá akarsz ijeszteni? 

– Sose lehet tudni. 

– Ha tudnád, hogy miben zavartál meg éppen. 

– Időnként rád is rád fér egy kis pihenés. 

– Nem mondod. 



 

 

Teddy egyik kezével palacsintát falatozott, a másikban egy 

műanyag kólás poharat tartott. Vincent nem volt benne egészen 

biztos, hogy tényleg látni akarja-e, ahogy Teddy letép egy nagy 

cafat tésztát, aztán kitátott szájába gyömöszölve rágni kezdi, és 

még akkor is nyammog rajta, amikor utána küld egy nagy korty 

kólát. Vincent egy négyfős asztalnál ült a Teddyvel szemben 

lévő sorban, a kék vászontáska ott lógott a széktámlán. 

Teddy a tányérja fölé hajolt, hátrafordított fejjel nézett át a 

válla fölött. – Ha még egyszer így összefutunk, te fizetsz. 

Ez tényleg ekkora gyógyegér, vagy csak megjátssza magát? 

Adja itt a kivasaltat. Eléggé vizenyős a tekintete ma reggel. Csak 

nem másnapos? Az is lehet. Láthatóan nem idegeskedett, nem 

érdekelte különösebben, hogy ő is itt van. Ezzel az erővel Teddy 

akár Vincent valami rég nem látott spanja is lehetett volna… Egy 

régi haver, aki mégis azon morfondírozik, hogy elég lenne csak 

simán hátranyúlni a zakója mögé, előkapni a jó öreg Smithét, és 

eltenni ezt a mocskot innen az útból. Egyetlen lövés. Ennyi. 

Aztán azt mondaná a pincérnőnek, hogy a főtt tojást keményen 

szereti. 

– Minek követsz engem? Mit akarsz? 

– Nem követlek. 

– Akkor meg mit csináltál egész délelőtt? Láttalak, amikor 

idejöttem. 

– Te szoktál engem követni – mondta Vincent. – Fotózgatsz 

is közben… Mire kellettek azok a képek? Megtudhatnám? 

– Mi van, most be vagy drótozva? 



 

 

– Felejtsd el, te is tudod, hogy megint megúsztad. Már nem 

próbálkozom semmivel. Egyszerűen csak kíváncsi vagyok, és 

kész. 

– Hogy mire kellettek a fotók? Hát azt éppen 

megmondhatom – felelte Teddy tele szájjal. Aztán kortyolt egyet 

a kólából, és nyelvével rendezgette kicsit a szájában az ázott 

tésztadarabokat. – A pofádat akartam látni. 

– Miért? 

– Hogy lássam, hogyan nézel az emberekre. – Teddy 

megfordult ültében, szembe Vincenttel. – Tudni akartam, hogy 

rájuk is úgy bámulsz-e, ahogyan énrám. 

– Miért, hogy nézek rád? Fogalmam sincs, miről beszélsz. 

– Szar ügy. Jelen pillanatban nem mondhatok többet ezzel a 

témával kapcsolatban. Lehet, hogy egyszer még előjön ez 

közöttünk, de ki tudja, ha egyáltalán, akkor is mikor… Most úgy 

veszem észre, nagyon szeretnél velem beszélgetni. Bezzeg a 

gépen, amikor szentül meg voltatok győződve róla, hogy rács 

mögé kerülök, akkor persze nem szóltál hozzám egy szót sem, 

igaz? Nem, á, dehogy. Te meg az a lóbaszó feka haverod csak 

ültetek ott vigyorogva, hogy na most aztán jól lesitteljük Mr. 

Magicet. Gondoltam is akkor magamban, hogyan is van az, hogy 

nem akarsz tőlem semmit se kérdezni. 

– Lehetek egészen őszinte veled? – kérdezte Vincent. 

– Ha megkérhetlek rá. 

– Volt bennem egy kis félsz, hogyha esetleg kinyitod a pofád, 

még ki talállak baszni a repülőről. De hidd el, ezen már túl 

vagyok. 



 

 

Teddy édesen az arcához húzta a vállát. – Akkor vége a 

haragszomrádnak? 

– Most mit mondhatnék erre? Tizenöt éve vagyok rendőr. 

Tisztában vagyok vele, hogy ha leteszem az állami ügyész vagy 

a vád képviselője elé a bizonyítékot, és ő erre azt mondja, hogy 

ez nem elég, akkor vennem kell a kalapom, és ennyi volt. Nem 

fogok törvényt szegni csak azért, mert történetesen tudom 

valakiről, hogy bűnös. 

– Akkor meg mi volt, amikor kirángattatok arra a kompra? 

Nem volt valami szép tőled. 

– Az teljesen más helyzet volt. Csak meg akartalak óvni attól, 

hogy elkövess valami butaságot. Érted? Próbáltam egy kicsit rád 

ijeszteni, hátha attól megjön az eszed. 

– Eltévedtem – mondta Teddy. – Két órámba telt, hogy 

visszajussak a hotelhez. Először kivisz az a két ricói zsaru az 

Isten háta mögé, azt sem tudom, hol vagyok. Aztán te szállsz ki a 

másik kocsiból… Azt hiszed, nem voltam megijedve? 

– Nem eléggé – felelte Vincent. Hátradőlt a székében, és az 

étlapba mélyedt. – De most már úgysem számít, igaz? 

– Mi nem számít? 

– Biztos voltam benne, hogy valamelyiken a három 

gyilkosság közül csak elcsúszol, de ezek szerint tévedtem. 

– Álljunk csak meg. Hogy hogy három? 

– A taxisofőr. Tudom, hogy te csináltad. De nem ez a lényeg, 

hanem az asszony és Iris. 

– Milyen asszony? 

– Akire a Boardwalk alatt találtunk rá. Agyonverték, és 

megerőszakolták. Ez rád vall, Teddy. 



 

 

– Talán csaknem Marie-nek hívták? 

– Anne Marie Hoffman. 

– Igen? Ez volt a neve? 

– És még ott van Iris. De nem hiszem, hogy Iris haláláért te 

lennél felelős. 

– Tényleg? És mégis miért nem? 

– Szerintem azt egy másik féreg tehette. Nem te vagy az 

egyetlen féreg ezen a világon. Több milliónyin lehettek. 

– Csakugyan? – kérdezte Teddy megfeszült rágóizmokkal. 

Felállt az asztalától, és a kameratokkal kezében átment 

Vincenthez. – Azt hiszed, valami féreg volt, mi? 

– Kihúzta a Vincenttel szemben lévő széket, leült, a 

kameratokot az ölébe tette, egyenesen Vincentre meredt, aki 

most elégedetten hátradőlve várta a fejleményeket. Jól alakultak 

a dolgok. – Azt hallottam, hogy kétszer is átbucskázott a fején, 

miközben lezuhant az erkélyről – mondta Teddy. – Úgy tudom, 

nem volt kimondottan rossz ugrás, mégsem ért többet nyolc és 

fél pontnál. És tudod, miért? Mert képtelen volt összeszorítani a 

combjait. 

Vincentnek egy kis időre volt szüksége. Felemelte a 

vizespoharat, és belekortyolt. Hogy lenyugodjon. 

– Úgy tudom, nem is sikított – mondta Vincent. – Vajon 

miért? 

Teddy vállat vont, és Vincentre nézett. – Talán addigra már 

halott volt, vagy csak nagyon közel volt hozzá. Nem lehet ezt 

valahogyan kideríteni? Ilyen meg olyan vizsgálatokkal? 

– Az időbe kerül – mondta Vincent. 



 

 

– Vagy mondjuk rajta volt valami cuccon, nyugtatót vett be, 

és elájult. 

– Iris nem szedett semmi ilyesmit. 

– Nem? Hát akkor lehet, hogy rábeszélték. Miután 

lebeszélték arról, hogy a szokásos pimasz ribancot adja. Ha 

pedig hulla fáradt volt, akkor hamar hat az ilyesmi. Érted? Ne 

mondd, hogy magadtól nem tudsz rájönni ilyen egyszerű 

dolgokra. Kispekulálhatnád. A francba is, kettőnk közül nekem 

kellett volna zsarunak mennem. De mondok valamit. A 

megfigyelés részét azért neked hagynám. Abból a melóból még 

csak véletlenül sem kérek. Hacsak nem egy fájós lábú, bottal 

közlekedő nyomorékot kell követni. Az teljesen más. 

– És mi a helyzet az asszonnyal? 

– Kivel? Marie-vel? 

– Igen. Vele mi történt? 

– Hogy mi történt? Valaki elkapta; úgy néz ki, az ilyen 

szószátyár kis nő könnyen összemelegszik egy barátságos 

idegennel, és ha ráadásul a nőnek van is valamije, ami kell ennek 

az alaknak, hát akkor lesz, ami lesz. 

– Ha jól jön például némi anyagi segítség. 

– Például. 

– De miért erőszakolták meg? 

– Hogy ez az illető miért tehette… amit tett? Fogalmam sincs. 

Talán, mert abban a pillanatban jó ötletnek tűnt. Talán akarta a 

nő is. 

– Már rég halott volt. 

– Hát az ilyen fajta vénleány nem igazán válogathat az 

időpontok közt, ha véletlen mégis hozzájuthat egy kis 



 

 

hancúrozáshoz. Érted, mit mondok? Fogadni mernék, hogy már 

hosszú évek óta nem látott faszt közelről. Már csak a kora meg a 

fazonja alapján. Egy ilyen vén szatyor nem sokszor jut hozzá. 

Érted? Még az is lehet, hogy fülig érő szájjal dobta föl a talpát, 

pont, amikor érezte, hogy mindjárt elmegy. 

Vincentnek ismét egy kis időre volt szüksége. – Azt hiszed? 

– Úgy tudom, sötét volt odalent. Ki tudhatja, ’e? Az ember 

azt hiszi, hogy tisztában van mindennel, aztán mégis bajba kerül. 

A fejedbe vetted, hogy kinyírtam azt a taxisofőrt, utána meg 

lelöktem egy szikláról, így aztán idehozatsz… Mindegy, végülis 

ingyen utaztam, és nem bánom, hogy itt vagyok. De a 

szállásomat azért kifizethetné valaki. Nem én tehetek róla, hogy 

itt kell lennem. 

– Te soha semmiről sem tehetsz, igaz? – kérdezte Vincent. – 

Lehet, hogy nem vagy normális, de akkor is tisztában kell lenned 

azzal, amit csinálsz. Elbaszott egy elmebeteg állat vagy te, 

Teddy. Soha nem találkoztam még hozzád hasonlóval. 

– Jobb is lesz, ha végre belátod – mondta Teddy szélesen 

vigyorogva. – A végén még túl nagy árat kell majd fizetned 

azért, hogy felfogd, nem viccből hívnak engem Mr. Magicnek. 

– Mégis kikről beszélsz? Én soha nem halottam, hogy bárki is 

így szólított volna. 

– Sok srác hív így. 

– Milyen srácok? A railfordi srácok? Az a sok bukott balek? 

Hát tudod, önmagában az, hogy lehúztál bent pár évet, még nem 

valami nagy varázsmutatvány. 

– Jól elboldogultam. 



 

 

– És kaptál néhány fantasztikus ötletet, mihez kezdj, ha 

kiszabadulsz. 

Teddy hunyorogva nézett rá. – Már megint ott van a 

szemedben, öreg. Megint az a nézés. Mintha tudnál valamit. 

– Annyit biztosan tudok, hogy téged el kell takarítanom az 

utcáról. 

– Ne nézz félre. Rám nézz! 

Vincentnek is ez volt a szándéka – Teddy végre előjött az 

árnyékból, hogy felfedje magát –, de ebben a pillanatban 

szétnyílt a sövény, és a résben megjelent egy széle hossza egy, 

élénk, csillogó piros mintás ruhába öltözött fekete asszony. A 

taxisofőr afrikai felesége körbenézett az étterem nyitott teraszán, 

arcát beárnyékolta a vörös bandana fölött tornyosuló széles 

karimájú kalap. 

Vincent ismét Teddyt nézte egy pillanatig, a tágra nyílt 

szemekben aggodalom, hogy valami nincs rendjén, közben 

ideges tekintetéhez nem illő, ingerült hangon közölte Vincenttel, 

hogy: – Szart se tudsz, aztán meg rólam jártatod a lepcses 

pofádat? Hazudozol összevissza. – Azt mondta Vincentnek, 

hogy egy buta tahó, és azt is hogy: – Nézz a szemembe! – Aztán 

meg azt: – Most meg hova mész? 

Vincent azt válaszolta: – Szeretnék bemutatni neked valakit. 

– És felállt, hogy üdvözölje az asztalhoz érkező piros ruhás, 

testes fekete asszonyt hatalmas kalapjában. 

Miután Vincent az asszony alá tolta a széket, kölcsönösen 

bemutatta a két ismeretlent egymásnak: Modesta Manosduros… 

Teddy Magyk. Egy pincérnő lépett az asztalukhoz, és vizet 



 

 

öntött a poharakba, közben Vincent figyelte Teddyt, aki anélkül, 

hogy egyszer is nyíltan szemügyre vette volna, jól megnézte 

magának az asszonyt. Teddy egyenesen ült a széken, keze a 

kameratokon. A pincérnő elment, Teddy hátradőlt, felemelte az 

egyik vizespoharat, és arcára visszatért a félig elnyomott vigyor. 

Megint önmaga volt. 

– A kis barátnőd? – Pimasz mosoly kíséretében. 

– Isidro felesége – mondta Vincent. 

– Ismerem ezt az embert – mondta az asszony. – Ő ölte meg a 

férjemet. 

Teddy rezzenéstelen tekintetét egyenesen Vincentre 

szegezte. – Soha életében nem találkozott velem. 

– Akkor is maga a férjem gyilkosa. – Az asszony Vincentre 

nézett, ő pedig bólintott. 

– Azt mondta a férjének, hogy óvakodjon ettől az embertől. 

– Igen, de nem hallgatott rám. 

– Engem is figyelmeztetett, hogy jobb, ha vigyázok vele. 

– Hátha maga hallgat rám, és akkor nem esik semmi baja. 

– Látom jól mulattok – mondta Teddy. – Na én megyek. – 

Megfogta a kameratokot, és egyik kezét a szék karfájára tette. 

– Nézze meg magának – mondta Vincent. – Nézze meg jól. 

– Igen? – mondta az asszony. 

– Van varázsereje? 

– Ő Mr. Magic – mondta a nő. – Soha rendőr el nem fogja. 

Teddy Vincentre vigyorgott. – Hallod, mit mond? 

– Mit lát? Mi fog történni vele? 

– Mr. Magic-kel? 



 

 

Vincent bólintott. – Nézze meg alaposan, és mondja el, mit 

lát. – Figyelte Teddyt, aki maradt még, arcán gúnyos kifejezés 

ült. 

– Alig látom – mondta az asszony félig behunyt szemmel. 

– Egyszer látsz – állapította meg Teddy –, egyszer nem. 

– Egy tárgy belsejében van – mondta az asszony, és két 

tenyerét egymástól közel tíz centire maga elé tartotta. 

– Pedig csak ilyen széles. – Ezután az egyik tenyerét úgy 

harminc centi magasságban az asztallap fölé emelte. – És azt 

hiszem ilyen magas. Mint egy olla. Maguk minek mondják? 

Kancsó vagy csupor? – Becsukta a szemét. – Látom is meg nem 

is. 

– Ez meg mi a fenéről beszél? – kérdezte Teddy. 

Vincent hátranyúlt a támláról lelógó kék vászon táskáért. Az 

ölébe tette, kicipzározta, és elővette az acélurnát. – Így néz ki, 

amit látott? 

– Igen, pont így – mondta az asszony. – Ugyanilyen volt, és 

fémből. 

– Tehát biztos benne – jelentette ki Vincent, és az urnát 

óvatosan az asztal közepére helyezte. Teddy homlok ráncolva 

nézegette. Az asszony azt mondta, igen, pontosan ilyet látott. 

Teddy felpillantott. 

– Megtudhatnám, mi van benne? 

– Iris – közölte vele Vincent. 

– Jesszus Mária – mondta Teddy –, csak szórakozol velem. – 

Egyre az urnát bámulta, s ahogy lenyugodott, lassan kezdett 

visszatérni arcára a gúnyos mosoly. – Ne basszál, most 

komolyan ebben van Iris? De mi, a porai? 



 

 

– Ami megmaradt belőle. 

– Jesszusom. Még életemben nem láttam ilyet. Te belenéztél? 

Én is szívesen belekukkantanék, ha kinyitod. 

– Undorító egy féreg vagy te, Teddy – mondta Vincent. 

– Tényleg? De akkor te is, ha egyszer ezzel a csomaggal 

sétafikálsz fel-alá. 

– A családjához viszem Mayaguezbe – mondta Vincent. – Ha 

csaknem akarod te elvinni. Elmondhatnád nekik, mik voltak Iris 

utolsó szavai. 

– Öreg, te aztán tényleg vicces fiú vagy. – Teddy az asztalra 

tette a kameratokot. – Hogy kitaláltad ezt a kis jelenetet, hogy 

összezavarj! Mintha legalábbis ez itt egy vudu varázslónő lenne, 

aki persze a jövőbe lát. Nyilván előre megmondtad neki, hogy 

mi legyen a szövege. Még annál is butább, meg tahóbb vagy, 

mint aminek hittelek, ha ilyen szarságokkal akarsz megetetni. 

Jobb lesz, ha végre megérted, hogy ezúttal Mr. Magickel van 

dolgod. 

– Most látom – kezdte Modesta. 

De Teddy felállt, és ezzel félbeszakította a nőt. – Nem sokáig, 

ha én látlak meg előbb, mami. 

Vincent azt mondta: – Várj. Hallgasd végig. 

– Még nem végzett a bemagolt szöveggel? 

– Látom egy nővel – folytatta Modesta. 

Teddy nem mozdult. – Na nem is olyan rossz. 

Vincent a fekete asszonyt nézte, aki szemeit lehunyta a széles 

karima árnyékában. 

– Látom, ahogy táncol. Akár egy tánc. Közel valakihez. 

– Jó? És mi történik azután? 



 

 

– Maga elfut. 

– Melyikünket látja hullazsákban? 

– Már nem látom. Nem látom magát többé. 

– Hát ennek igazán örülök – mondta Teddy, átvetette a 

kameratok szíját a vállán, és Vincentre nézett. – Egyszer látsz, 

egyszer nem. Talán még látjuk egymást… talán nem. 

Jesszus Máriám, gondolta Vincent. 

Teddy megeresztett még egy gúnyos mosolyt, felhúzta a 

szemöldökét – kétszer is, és azt mondta: – Szép napot – majd 

ezzel sarkon fordult, és odébb állt. 

Jézus Krisztus, gondolta Vincent, és meglehetősen zavarba 

jött attól, hogy a szemben lévő asztaloknál ülők még azt hiszik, 

bármi köze van Teddyhez. 

Íme a szörnyszülött gyógyegér keresztülvág az utcán, 

mégpedig rövidnadrágban, fehér rövid gatyában, a kameratok 

lóg a vállán, tenyerét előrenyújtva belegázol a forgalomba, mit 

sem törődve a folyamatos dudálással. Teddy rázza magát a 

színpadon. Egy középiskolás kamasz viselkedik így. Csakhogy 

ez egy gyilkos: három embert ölt meg az elmúlt három hétben. 

Odanézzenek. Olyan hetykén távolodik az utca túloldalán, olyan 

ruganyos léptekkel, hogy lábujjai szinte alig érintik a járdát. 

Ez nem a te dolgod, gondolta Vincent. Ütődött kölykökkel 

játszmázni. Esélyed sincs. Ki kell szállnod. 

Vincent az asszonyhoz fordult. – Amikor őt nézte, tényleg 

látta táncolni? 

Egy nővel, azt hiszem – mondta Modesta. – De nem sokat 

láttam, mert sötét volt azon a helyen. – Aztán azt mondta: – És 

most jól esne egy amburgesa. 



 

 

* * * 

Érezte, hogy kezd leereszteni, hogy baromira kifáradt. 

Hazavitte Modestát a limuzinnal, ment a zene, meg a 

légkondi is. Aztán mindkettőt lejjebb tekerte, ahogy kiértek a 

városból, és csöndesen Isla Verde felé fordultak, kényelmes 

tempóban. DeLeon pihent, Vincent próbálta összeszedni a 

gondolatait. 

– Hazamegyek. 

– Nem akarsz tovább sántítást szimulálni? 

– Elegem van ebből a játszmázásból. 

– És mit szólnál ahhoz, ha ledönteném Teddyt, te meg 

ráejtenél valami súlyosabbat? 

– Fáradt vagyok. 

– Már nem izgat, hogy el akar-e kapni, vagy sem? 

– Ha el akar kapni, akkor utánam kell jönnie Miami Beachbe. 

– Ennek az ingyen lakosztályosdinak, meg flancolásnak 

előbb-utóbb úgyis gyorsan vége lett volna. Semmit nem adnak 

ingyér’, nem igaz? Bassza meg – mondta DeLeon. – Szereznem 

kell egy új állást. 

Az óceánparton álló mecsethez értek. A szerencsejátékosok 

mekkája – ez lett volna az ötlet? Vincent még most sem volt 

benne biztos. A kocsit a bejáratnál hagyták… Vincent az elmúlt 

pár napban zsákutcába jutott, s most elért a mélypontra: nem 

akart gondolkozni. 

Aztán fokozatosan tért magához, nem is volt tudatában, 

amikor azt mondta: – Igyunk meg valamit a szalonban. 

Ameddig még elfogadják az aláírásomat. 



 

 

– A gondolat kicsit felvidította, de nem igazán. A fekete 

köpenybe és turbánba öltözött portás apait-anyait beleadva 

vigyorgott, szájában előtűntek a fogak ütött- kopott 

zongorabillentyűi. Ettől Vincent még jobban felvidult. Ahogy ez 

itt veri magát. A piacról él ő is, teszi a dolgát. És DeLeon veszi a 

lapot, amikor visszaszól: – Allah a mi Urunk, testvér. – A kapus 

egy elefántcsont- vigyorral viszonozza az üdvözlést: – És Jackie 

Garbo az ő prófétája. Azt üzeni, a szalonban van. Már alig várja 

magukat. 

DeLeon erre megállt. – Hoppá. 

De Vincentnek még ez sem tudta kedvét szegni, sőt. Még 

jobb kedve lett arra a gondolatra, hogy újra láthatja Jackie-t, 

hogy meghívhatja egy italra. Ugyan már. Lenyűgöző a maga 

módján, persze lehet, hogy nem mindenkinek. Viszont Jackie 

igazi volt: jó vagy rossz, de érthető, és szórakoztató. Jackie már 

csak Jackie… De kicsoda Teddy? Az egy értelmetlen állítás, hogy 

Teddy már csak Teddy… 

Teddy körül jártak Vincent gondolatai, képtelen volt kiverni 

a fejéből, miközben DeLeonnal az előcsarnokon át a szalonba 

mentek. Sötét volt, de Jackie-t el nem lehetett téveszteni a 

bárpultnál. 

Vele szemben ott áll ez a kis növésű mackó selyem 

öltönyben, megemeli az italát felé, villan a mandzsetta, kacsint a 

kisujján a gyémántgyűrű… Vincent hozzá lép. Rezet ráz vele, 

vállon veregeti, piszkálja kicsit, meghallgatja feltevéseken 

alapuló fejtegetéseit, az otromba kiszólásokat, és még élvezi is. 

Azután hall egy puha akkordot a zongorán, azután még egyet, 

majd még egy újabbat ezután… 



 

 

Jackie ránézett, és azt mondta: – Úgy látszik, ez bejön nekik. 

Ki küldte ide ezt a sok búval baszott bohócot? Most meg hova 

mész? 

A bárhoz – ez viccel? Az asztalok között a pici kis 

színpadhoz ment, egy lépés föl, még pár a zongoráig, ahol Linda 

egyből abbahagyta a játékot, ahogy meglátta őt. Szomorú vagy 

mosolyog? Vagy szomorúan mosolyog? Nem tudta biztosan. 

Annyit mondott csak neki: – Eljöttél… 

Ő pedig azt felelte: – Olyan nagyon hiányoztál, Vincent. 

Olyan rettenetesen hiányoztál nekem. 
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Mindaddig, amíg nézhette Lindát, amíg érintésnyi távolságban 

volt tőle, hajlandó volt türelmesen és udvariasan hallgatni 

Jackie-t, legalábbis addig biztosan, amíg a pezsgő kitart. Az volt 

az érzése, hogy Jackie-ben megváltozott valami. Csak hallgatta. 

– Ha tudván tudod, hogy kezd kiborulni a bili, de te csak 

tétlenül nézed, hát akkor igazán ne panaszkodj, ha a végén 

szaros lesz a gatyád szára. Értitek, mit mondok? 

Fogjuk rá. 

– Mélyen meg voltam bántva. Hadd valljak be önöknek 

valamit, hölgyeim és uraim. Nem emlékszem, hogy egész 

életemben bármikor is éreztem volna magam ennyire mélyen 

megbántva… 

Tényleg színpadon volt. A szélénél állt, közvetlenül fölöttük, 

egy néma mikrofont tartott a kezében, hogy erőteljesebb hatással 

legyen közönségére: a déltájban szinte teljesen üres szalonban 

felé forduló két világos, és egy sötét arcra. Linda, Vincent és 

DeLeon ülte körbe Jackie nagyvonalú ajándékát, az üveg 

pezsgőt. Jackie, a jó fiú folytatta: 

– …magam sem hittem el. Itt van ez a jószívű zsaru – 

felteszem, az és nyomást gyakorol rám – az ő szóhasználatával – 

oly módon, hogy azzal fenyeget: felhasználja ellenem az én öreg 

bajtársamat, bizalmas cimborámat, a Fasírtot. Elég volt annyit 



 

 

mondania, hogy „Mr. Garbo, használhatnánk a vállalati repülőt? 

Tényleg fontos lenne.” Úgy értem, csak kérnie kellett. 

– Jackie itt szünetet tartott, lehajtotta a fejét, aztán lassan 

felemelte. – Fasírt, mondd meg, ugye, hogy nem vagyok nehéz 

ember. Viszonylag könnyen ki lehet velem jönni, igaz? 

– Kenyérre lehet kenni – felelte DeLeon, tudomásul véve, 

hogy visszakapta régi munkáját, de új, kedvezőbb feltételek 

mellett. 

– Köszönöm. 

– Egy cukorfalat – mondta Linda Moon, aki Ma Este Fellép a 

Szultán Szalonban. – És jó füle van a zenéhez. 

– Ránézett Vincentre. Ő jön. 

De a férfinak nem jutott eszébe semmi, amit mindehhez 

hozzátehetne, míg DeLeon meg nem szólalt: – És bölcs is. Tudja, 

mikor kell olajra lépni. – Erre Jackie visszatette az állványra a 

mikrofont, és a színpadról lelépett az asztalukhoz. 

– Született előadóművész – jelentette ki Vincent. – Fel kellene 

állítani egy színpadot az irodájában. 

Jackie leült, és azt mondta: – Ha akarnám, itt is 

dolgozhatnék, ebben a teremben, mondjuk összedobhatnék egy 

műsort. Ez erről szól: vagy van benned tehetség, vagy nincs. 

Magabiztos fellépés, színpadi jelenlét…- DeLeonhoz fordult. – 

De egyáltalán nem léptem olajra, már ha arra céloztál, hogy 

cserben hagytam volna a Donovan házaspárt. 

– Nem, nem… – felelte DeLeon. – Te olyat soha nem tennél. 

– Csak az történt, hogy kimentettem magam – mondta Jackie. 

– És udvariasan magára hagytam Dicket és Jane-t, harapják csak 

át egymás torkát. Mármint inkább csak a nő Tommyét, mert a 



 

 

férjét sokkal inkább lefoglalja, hogy ütős szendvicsneveket 

találjon ki a büfé számára, ha épp nem a farkát veri. Ha 

egyszerre akarják a kaszinót is meg a hotelt is vezetni, hát csak 

tessék. Ők a főrészvényesek. Én meg innen irányítok mindent, ez 

a megállapodás. Majd amikor hajnali négykor kapom a 

kétségbeesett telefonokat, fogom magam, felugrok, azt’ rendbe 

vágom a dolgokat. Amúgy meg itt vagyok, és jól érzem magam. 

– Megváltoztál – mondta Vincent. 

– Te észreveszed, mert neked van szemed az ilyesmire, nem 

siklasz el semmi fölött sem. 

– Mégis mi történt? 

– A legnagyobb elismerést kapod tőlem, amit csak adhatok - 

mondta Jackie. – Amikor először találkoztunk, bejöttél a 

szobámba, leültél, és nem beszéltél túl sokat… 

– Mert kitessékeltek. 

– Csak magadat hibáztathatod. El kellett volna mondanod, 

mi járatban vagy, nem így megvezetni engem. Persze nekem 

meg jobban oda kellett volna figyelnem rád egyből: a stílusodra, 

arra, amit a viselkedésedből ki lehetett volna olvasni. És tudod, 

miért? Ezen elgondolkoztam később. Megértettem valamit. Azt 

mondtam magamnak, ez a fickó nem kapkod, nem forszíroz 

semmit, csak figyelmesen hallgat, és közben mindig megtud ezt 

meg azt. Végülis így jöttél rá mindenre, nem igaz? Azt 

gondoltam magamban, hát igen, így kell ezt csinálni. Nem kell 

idegeskedni, csak csigavér. Csak hegyezni kell a füled, és nem 

dumálni össze-vissza mindenféle faszságot. Ezt tőled tanultam, 

ez az egész kulcsa. Tudod, az ilyen magadfajta fickó biztos azt 

hiszi magáról, hogy nincs valami nagy hatással a körülötte 



 

 

lévőkre. Hát, csak annyit mondok, barátom, hogy nem kell 

szerénynek lenned. Nagyon is jól kezeled magad körül a 

dolgokat. Én mondom neked, ha így folytatod, nem lesz soha 

semmi gondod. 

– Kösz – mondta Vincent. 

Az előtérben pedig így szólt: – Már nem tudom sokáig 

visszafogni magam, mindjárt neked esek. – Mire a nő: – 

Remélem is. – A liftben a férfi azt mondta: – Nem bírom tovább. 

– Erre Linda azt felelte: – Én sem. – Úgyhogy átölelték egymást, 

csókolózni kezdtek, mohó ajkaik nem tudtak betelni egymással, 

még akkor sem váltak szét, amikor az ajtó kinyílt. Fellifteztek a 

legfelső emeletig, aztán vissza, gyorsan az előcsarnokon át 

Vincent szobájáig, egy szót sem szóltak, már nem volt idő arra, 

hogy: „nem bírom-én sem”, a lány kilépett nadrágjából, és kibújt 

a felsőből, a férfi meg lerúgta magáról a farmert, hogy végre 

összefonódjanak az ágyon, ezt nem lehetett eléggé elkapkodni, 

hogy így belélegezzék egymást, míg véget nem ér, és újra 

egymásra tudnak mosolyogni, és ismét lesz szavuk a beszédhez. 

Teddy attól tartott, hogy automataváltós kis bérelt Chevette-jével 

komoly nehézséget fog okozni Vincent követése. Fasza kis 

járgány, vagy húsz percbe telt, amíg a fordulatszám annyira fel 

tudott pörögni, hogy ez a tragacs magasabb fokozatba váltson. 

Amikor meglátta, hogy Vincentnek is Chevette-je van, nem bírta 

megállni röhögés nélkül. Halálos párbaj babakocsikon. A piros 

kocsi a fehér nyomában Isla Verdétől a forgalmas Condado 

Beachen át, a hídon keresztül egészen addig a környékig, ahol 



 

 

Vincent régen is lakott. Nagyon úgy nézett ki, hogy Vincent 

Lindával közösen – hogy honnan a fenéből került ez egyszerre 

elő? – ugyanabban az épületben szálltak meg, ahol Vincent 

azelőtt is lakott. A Carmen Apartmentsben az italbolt fölött. A 

zsarunak tényleg van stílusérzéke, igaz-e? Minden jel arra 

mutatott, hogy bőröndjeiket cipelve épp beköltöznek ide. Hát 

nem elragadó jelenet? 

Ugyanarra készült, amit már Atlantic Cityben is eltervezett, 

de aztán nem lett belőle semmi. Követi Vincentet, mire Vincent a 

nyomába ered. Beáll mellé egy jelzőlámpánál. Hagyja, hogy 

Vincent észrevegye. Esetleg elejt egy megjegyzést a lányról, vagy 

mond valamit Vincentről a lánynak – a csaj nem is nézett ki 

rosszul –, aztán kivezeti őket valahová a város szélére. Keres 

valami jó helyet. Megáll az út menti fák közt, kivárja, amíg 

Vincent odaér csevegni, hogy felsorolja, mit ír elő a szabályzat, 

mit szabadna, és mit nem. Vincent meg is teszi, amilyen sötét 

tahó. Ő megvárja a megfelelő pillanatot, és előhúzza vadonatúj 

Smith and Wesson 38-asát. Rozsdamentes acélból készült, 

állítólag egy katonai raktárból nyúlták le: a célnak megfelelt, 

semmi extra. Mr. Magicnek csak egyetlen munkára kellett: hogy 

a zsaru szeme közé lőjön vele, ahogy benéz Teddy kocsijának 

ablakán. Aztán kap egyet a jó öreg Linda is, nem, kapjon inkább 

kettőt egymás után 

– Jesszus aztán az első induló géppel végre búcsút inthet a 

napfényes Puerto Ricónak. Visszamegy Atlantic Citybe, aztán 

meglátja, mi a pálya. 

Az anyja azt állította a telefonban, hogy egyelőre semmi 

különös. Azt mondta, a rendőrség azóta sem látogatta meg, nem 



 

 

is telefonáltak, még az a kedves színes bőrű férfi sem, aki 

annyira el volt ragadtatva a papagájos gyűjteményétől. Mire ő 

azt mondta az anyjának: – Anyu, az a feka nem rendőr, hanem 

egy kibaszott emberrabló. – Mire a mamája azt felelte: – Az én 

házamban nem hallhattál ilyen istentelen beszédet. – Teddy arra 

kérte az anyját, hogy küldjön neki egy csekket, mert az 

ügyvédek nem fogadják el a Visa kártyát, márpedig ő bepereli az 

egész helyi rendőrséget, mivel jogtalanul tartják itt. A mamája 

azt mondta: – Micsoda? Nem hallak jól. Rossz a vonal… – Teddy 

így válaszolt: – Persze, anyu. De erre csak azt tudom neked 

felelni, hogy elég fos egy hozzáállás ez egy anyától. – Mire a 

mamája azt kérdezte: – Tessék? Mit mondasz? 

Teddy kocsija a Carmen Apartments utcájának szemközti 

oldalán, a Hiltontól kicsit lejjebb parkolt. Teddy felnézett az 

épületre, három szint tele ablakokkal meg kicsi erkélyekkel, 

egyike a sok régi épületnek ezen az utcán, amit egy indiánról, 

Calle Geronimo után neveztek el. Bár ennek nem sok értelme 

volt. Nem tartotta valószínűnek, hogy Geronimo Puerto Rico-i 

lett volna. Csak tudná, hogy melyik lakásban szállt meg a pár… 

És alighogy ezt végiggondolta, már tudta is. Linda lépett ki a 

második szint egyik erkélyére, éppen az italbolt fölött. 

* * * 

Vincent nem hozta szóba Miami Beachet, hogy ideje volt már 

hazamennie, hogy már régen indulnia kéne, erről egyelőre 

említést sem tett. Most végre együtt voltak, közelebb 

egymáshoz, mint bármikor, és ezt annak köszönhették, hogy egy 



 

 

ideig külön voltak. Escambron napfényes partján üldögéltek, 

felettük a tiszta égbolt, beszélgettek mindenről, ami eszükbe 

jutott. Teddy csak ritkán került szóba, ez a téma már lerágott 

csont volt. 

– Vége szakad a köztünk lévő játszmának. 

– Hál’ Istennek. De úgy látom, ez dühít téged. 

– Többről van szó. 

– Hogy végre el kellene feledkezned az egészről. 

És ő igyekezett is. Nézték a csillogó testeket az anyagköltség 

nélkül készülő, spagettipántos fürdőruhákban, bámulták a 

sütödéikben forgolódó árusokat, a pokrócaikon heverésző 

családokat, és elnéztek a parttól több tíz méteres távolban 

húzódó sziklasáv felé, hogy hunyorogva maguk elé képzeljenek 

egy rozsdás hajótestet, mondjuk egy hosszú, barna 

tengeralattjárót… Meg egy piros Chevette-et a hátuk mögött. 

Hátul, az ausztrál fenyők árnyékában parkolt. Az autó nem 

puszta képzelődés volt, ott állt, és Vincent érezte, hogy valaki 

figyeli őket a kocsiból. Igyekezett megfeledkezni Teddyről, de 

érezte a jelenlétét. 

Linda azt mondta, amikor meglátták egymást: – Nagyon 

hiányoztál, Vincent. Olyan rettenetesen hiányoztál nekem. – És ő 

mélyen hitte, hogy a lány igazat mondott. De aztán más 

igazságokra is fény derült. Az egyik igazgató a Bally’s-ben 

ráerőltetett egy zongoristát Lindára. – Egy pasast, aki régebben 

Jerry Vale-nek hangszerelt. Nem viccelek, ez komoly, magával 

hozta a slágerlistáját is, mély egyetértésben a góréval, érted, ő 

már játszott ott előttem is, úgyhogy nekem kellett volna 

elénekelnem az ő szerzeményeit: drámai erejű romantikus 



 

 

ömlengéseket ilyen bohókás, cuki kis olasz nótákkal 

fűszerezve… 

– Tehát nem azért léptél le onnan… – kezdte Vincent. 

– Várjál. Tényleg ki kellett szállnom, Vincent, ez így igaz. 

Sohasem hazudnék neked. De úgy hiányoztál, olyan nagyon 

hiányoztál. Komolyan. És ez még inkább igaz. Mehettem volna 

Orlandóba is, volt onnan egy ajánlatom… 

– Együtt jöttél Jackie-vel… 

– Tommyval kellett találkoznom egy munka miatt, és 

összefutottam Jackie-vel, aki épp készült lelépni. Azt mondta, 

hogy kezd forró lenni a lába alatt a talaj, fél, hogy a dolgok még 

jobban elfajulnak. Azt mondta, hogy keres valakit, akivel 

legalább elbeszélgethet, lehetőleg egy nőt. 

– Egészen megváltozott. 

– De tudod, miért? Ezt hallgasd meg. Először kiderül, hogy 

Miss Elbűvölő elhagyta. 

– Ki van zárva. 

– LaDonna visszament Tulsába. Jackie nem is értette, miért, 

mindazok után, amit érte tett. Sztárt akart faragni belőle. Aztán 

megtudtam, hogy Jackie-vel hosszan elbeszélgettek a zsaruk 

Rickyről, meg arról, akit Ricky lelőtt. 

– Szóval erről volt szó – mondta Vincent vigyorogva. 

Jackie-nek gyorsan el kellett tűnnie, mielőtt még kapcsolatba 

hoznák a rossz fiúkkal. Ez volt az ok, és semmi más. – A bőréből 

Jackie sem tud kibújni, csak épp most más arcát mutatja. 

– Pontosan. Még a szokásosnál is idegesebb volt. Már hogy 

akkor, amikor összefutottam vele. És egy percet sem 

vesztegetett, egyből rákezdett: Tudok neked egy munkát. Éppen 



 

 

egy ilyen lányra van szükségem Isla Verdében, nyolc héten belül 

sztárt csinálok belőled, ezt garantálom… A vegasi nagymenő. A 

repülőn előadta, hogy ő hány sztárt ismer, akik neki mind 

személyes jó barátai, hogy az irodája tele van a saját kezűleg 

dedikált fotóikkal, és mindenkivel fogadást köt, aki csak hozzá 

jön… 

Vincent bólogatott: – Tudom. 

– …hogy ad nekik egy százast, ha meg tudnak nevezni 

egyetlen olyan hírességet, aki nem szerepel a falán. Hát én 

fogadtam vele száz dollárban, hogy a San Juanig tartó út során 

legalább egyszer valamilyen formában ki fogja mondani azt, 

hogy „fasz”. 

– Vesztett. 

– Meg sem tudott szólalni. Belekezdett volna valamibe, aztán 

következett egy kiadós szünet, mintha csak idegen nyelven 

próbált volna beszélni. Végül azt mondta: „A faszba az 

egésszel.” A kezembe nyomott egy százast, és azt mondta, hogy 

ő inkább a maga módján szokik le a káromkodásról. 

– Hát ez volt az – mondta Vincent. – Már a szalonban is 

zavart valami. Nem arról van szó, hogy jobban odafigyelne a 

körülötte lévőkre, mint eddig. Csak nem káromkodott. Azt 

hiszem, talán egyszer sem. 

– De egyszer igen, emlékszem – mondta Linda. – De Jackie-

től ez azért így is nagyon fasza teljesítmény. 



 

 

* * * 

Miközben vacsorához készülődve felöltöztek, Linda észrevette, 

hogy Vincent becsúsztatja az automata pisztolyt nadrágja mögé, 

és a tükörben ellenőrzi, hogy a kigombolt, laza vászonzakó alatt 

nem dudorodik-e a fegyver. 

– Láttad ma valahol – mondta Linda. 

– Azt hiszem, igen. 

– Tudja, hol vagyunk? 

– Szerintem igen. 

– És mit fogsz tenni? 

– Semmit. 

– Teljesen kizársz engem ebből az egészből. 

Dehogy, csak tartotta a megfelelő távolságot. Rendőr volt, 

tudta, hogyan távolítson el magától valamit, ha csak hátráltatnák 

a saját érzései. Teddy ismét feltűnt, de nem állhatott közéjük. Ezt 

a lánynak is megmondta vacsora közben a Torreblanca spanyol 

étteremben. Teddynek most várakoznia kell, magyarázta 

Lindának, és hátha megunja, aztán egyszerűen hazamegy. Azt is 

mondta, hogy mindaddig nem aggasztja Teddy, amíg szemben 

ül a bejárattal. Linda azt mondta: – Még csak nem is láttam soha. 

– Szeretnéd? – tette fel a kérdést Vincent. 

Kiléptek az étteremből, megvárták, amíg a parkolóinas az 

utca felől eléjük tolat a fehér Chevette- tel. – Ott van fél 

háztömbbel lejjebb – mondta Vincent. 

– Bal oldalt. 



 

 

Készen arra, hogy a nyomukba eredjen. A Magdalena 

egyirányú forgalma keletnek visz, Vincentnek tehát jobbra 

kellett kifordulnia a feljáróról. 

De nem ezt tette. Balra fordult, éppen egyetlen autó sem járt 

arra, Vincent lassan a piros Chevette felé gurult, pont szemben 

állt vele, a fákon rikoltoztak a békák, a vakító fényszórók elől 

Teddy maga elé emelte kezét, tessék, itt van. – Ez Teddy? – 

kérdezte Linda, miközben Vincent kikerülte a szemben álló piros 

autót, és felgyorsított. Az épület végén lefordult a Magdalenáról. 

– Ez Teddy. 

Az Ashford Avenue éjszakai forgalmában, a Condado 

városrészen kocsikázó ricói aranyifjak között Teddy újra feltűnt 

mögöttük. Vincent a visszapillantóból figyelte. Linda az ülésben 

megfordulva hátranézett. 

– Ideintegetett. Láttad? 

Vincent nem felelt. 

A piros Chevette fényszórói kiléptek a visszapillantó 

látószögéből. Vincent oldalra pillantott. Teddy egyre közeledett 

hozzájuk jobbról. Megálltak egy lámpánál, és Teddy beállt 

melléjük. Szorosan. 

Linda megint azt kérdezte: – Ez Teddy? 

Vincent le nem vette róla a szemét, Teddy ujjaival a 

kormánykeréken dobolt a kocsirádió zenéjének ütemére. A 

lámpa zöldre váltott. Most Teddy feléjük fordult, arcán gúnyos 

vigyor. 

– És még csak egy pofont sem kapott tőled? Ezt egyszerűen 

nem hiszem el. 



 

 

– Ha egyszer megütném – mondta Vincent –, attól félek, 

sosem állnék le. 

– És mi lenne abban olyan szörnyű? 

A fehér és a piros Chevette egymás mellett vánszorgott a 

forgalomban, aztán megint megálltak a Holiday Inn közelében 

álló jelzőlámpánál. 

Teddy átnézett, és azt mondta: – Ez a barátnőd?… Csinos kis 

csaj. – Aztán várt, egyre csak bámult, Linda meg visszabámult 

rá. – Mi van, már nem is szólsz hozzám, ’e? 

Vincent inkább csöndben maradt, azt gondolta, mindenkinek 

így a legjobb. 

Linda feléje fordult. Azt mondta: – Vincent? – Aztán nem 

szólt többet. 

– Van olyan jó, mint az a ricói punci volt? – kérdezte Teddy. 

Váltott a lámpa. 

Vincent résen volt, a fehér Chevette a piros előtt ért a 

Condado Beach végére, ahol kiértek a szállodák és boltok sűrű 

sorából, át egy fölüljárón, ami úgy nézett ki, mint egy óceáni híd 

egyik szelvénye. Az Inlet fölött ívelt át, a túlsó végéről egyirányú 

út vezetett San Juan óvárosába. 

Vincent negyvenöt mérföld per órára gyorsított a fehér 

Chevette-tel, a visszapillantóban figyelte, hogy a piros felveszi a 

tempót, és a Linda melletti sávban ismét közelít. Rövid időre 

levette a lábát a gázról. A piros Chevette melléjük ért, közel 

hozzájuk, Vincent azt gondolta magában, csak egy kicsit kéne 

oldalról belekoccolni, az épp elég is lenne. Teddy a nyitott 

ablakon át üvöltötte feléjük a szélben: – Hé, tahókám! Kapj el, ha 

bírsz! 



 

 

Most, gondolta Vincent, és oldalra akarta rántani a kormányt, 

amikor Linda egy hajszállal megelőzte - Jesszusom! –, egy volt a 

gondolatuk, és egy az indulat is, amivel a nő két kézzel a 

volánba kapaszkodva egy gyors, kemény mozdulattal jobbra 

rántotta a kocsit, miközben azt kiáltotta: – Baszd meg, Ted! – 

Még ez is stimmelt, pontosan ezt akarta mondani ő is. Látta a 

piros Chevette sofőrjének tekintetében a vad rémületet, mikor a 

kocsija oldalába csapódott a fehér Chevette, fém hasított a fémbe, 

az ütközéstől Teddy autója letért az útról, megpattant az 

útszegélyen, irányíthatatlanná vált. A fehér kocsi lelassított, 

Vincent és Linda hátrapillantva hallgatta a fékek csikorgását, a 

dudák tülkölését, utoljára még látták, hogy a piros Chevette 

felszántja az ütközőkorlátot, kiszakítja a fémszalagot a betonból, 

és végül visszahuppan az útra. 

Éjszaka Vincent azt mondta a lánynak, hogy nem hajlandó 

elveszíteni őt. Azok után, amin keresztülmentek, soha. A lány 

azt válaszolta, hogy akkor sem veszíthetné el, ha akarná. 

Sokféleképpen elmondhatták volna egymásnak, hogy 

szerelmesek, hogy nem élhetnek egymás nélkül, boncolgathatták 

volna ezt az érzést, hogy itt nem csak a testiségről van szó, nem 

egyszerűen biológiai vágyról. Vagy mégis? Hát naná, hogy a 

testiség benne volt, mi az hogy, be sem tudtak telni egymással, 

de azért ennél többről szólt ez az egész. Hát nem? Dehogyis 

nem. Valóságos érzés volt. Egész éjszaka beszélgethettek volna a 

szerelemről, érzelmesen, azokkal az ismerős szavakkal, amelyek 

olyan varázsosan, és természetesen mondják el azt, amit nem 

lehet másképpen elmondani. 

De Vincentnek haza kellett mennie. 



 

 

Holnap már Mayaguezben lesz, egy nappal később pedig, 

délután indul a gépe Miamiba. 

A lány megértette. Nyolc hétre szólt a szerződése, pár hetet 

végigcsinál, akkor utánamegy Miamibe, és új munka után néz. 

– Nem követhetsz mindenhová, megakadályoz benne a 

munkád, és Vincent, te fontosabb vagy nekem, mint a 

zongorázás. De azt kívánom, bárcsak itt tarthatnálak magammal 

még egy kis időre. Olyan jó lenne, ha csak most kezdődne a 

szabadságod, én meg csak most kezdenék el itt zongorázni… 

Jobban játszom, ha a közelemben vagy… És akkor együtt 

lehetnénk minden nap, és minden éjjel, és nem törődnénk 

semmivel, csak egymással. Hát nem lenne klassz? 

– De. Nagyon klassz lenne – mondta Vincent. 

Később aznap éjjel megébredt, kiment az erkélyre, és jó pár 

percig csak állt, és nézte az üres utcát. 

Teddy felkelt éjszaka, hogy a fürdőbe menjen. „Bilikézni”, ahogy 

az anyja mondta – egy asszony az ő korában. Még Buddynak is 

ezt mondta, amikor összerondította a rúdját. – Buddy bilikézett? 

– Egy hájpacni, aki cuki akar lenni. És ő benne volt a méhében, és 

majdnem meg is ölte – így mondta az anyja –, amikor 

megszületett. Hát, már eeenézést. Azért még el lehetne igazítani 

a dolgot. Amikor alszik, az arcába nyomna egy párnát, hogy ne 

kelljen a szemébe néznie. Aztán ráfekszik a párnára, amíg meg 

nem szűnik a rángatózás, és akkor többé nem kell hallgatnia, 

hogy: „Puszikát mamikának” meg hogy „Buddy bilikézett.” 

Nem szabadna ilyesmikre gondolnia. Azt mondta a 

fürdőszobatükörbe: – Hát csinálnál ilyesmit a saját anyáddal? – 



 

 

Aztán rávigyorgott magára, és ide-oda forgatta a fejét, hogy 

mindenféle szögből megnézhesse ezt a vigyort. 

– Szia. 

– Szia, én. 

– Nem láttalak már valahol? 

– Egyszer látsz, egyszer nem. 

– Várj. 

Farkasszemet nézett önmagával a csendben, már nem 

vigyorgott. 

– Mikor teszed már meg? 

– Mit? 

– Tudod te jól, hogy mit. 

Önmagát nézte a csendben. 

Holnap. Nem mondtam még? 



 

 

28 

Egy mayaguezi barrióban, amit a helyiek Dulces Labiosnak 

neveztek, megtalálták Iris nagymamáját: egy hulladékfából 

épített, világoskékre festett viskóban élt. A nagymama elküldött 

valakit a többi rokonért. Amíg megérkeztek, Vincent és Linda a 

fehér Chevette piros festéknyomokkal kidekorált, horpadt 

oldalánál várakoztak. Elfáradtak az utazásban. A San Juanba 

vezető úton végig esett az eső. Nem szívesen gondoltak arra, 

hogy újabb órákig fog tartani, amíg a rossz utakon visszaérnek 

az araszoló forgalomban. De legalább együtt voltak, mindig 

együtt a kezdet kezdetétől, és ez most már összekötötte őket. 

Amikor az asszonyok végre megérkeztek, Vincent átnyújtotta 

Iris nagymamájának az acélurnát. Az asszony tétován elvette, 

aztán sietve adta tovább, amint meglátta saját arcát 

visszatükröződni a fényes fémfelületről. A többiek sorra 

elfordították tekintetüket, amint az urna hozzájuk került, nehogy 

megpillantsák benne saját arcukat, aztán sietve keresztet 

vetettek. Vincent azt mondta nekik, hogy Iris balesetben halt 

meg, egy éjjel kiesett a lakása erkélyéről. Azt is mondta, őszintén 

sajnálja, hogy ilyen hírt kell közölnie, és hozzátette, hogy Irist 

nagyon szerették a barátai, akiknek most már mindig hiányozni 

fog. Az asszonyok bólintottak. Egyikük sem kérdezte meg, hogy 

hogyan zuhanhatott le. Lezuhant, elfogadták a rideg tényt, és 



 

 

nem kívánták tudni a miértet, vagy hogy volt-e valaki vele 

abban a pillanatban. 

Túl voltak hát rajta. Megkönnyebbültek, de nem szóltak 

semmit, amíg maguk mögött nem tudták a barrio területét, amit 

Édes Ajkaknak hívtak az itt lakók. Vincenték elhagyták a kikötő 

dokkjait, lakatlan területre értek, már mélyen bent jártak a 

szigeten. A nyitott kocsiablakokon beengedték az erejét vesztett 

nap fényét, a beáramló szelet. 

– Ezt már máskor is csináltad – mondta Linda. 

– Még soha nem vittem házhoz senkinek a hamvait. 

– Úgy értem, már vitted el valakinek a halálhírét a 

rokonaihoz. 

– Túlságosan is sokszor. 

– Nagyon jól csináltad. Kimutattad a részvétedet. 

Vincent bekapcsolta a rádiót: recsegő sistergésen kívül 

semmi, kikapcsolta. 

– Örülök, hogy mégsem szóltam a halottasházban. 

Emlékszel? 

– Az ifjabb Bertoiának? 

– Butaság lett volna. 

– Inkább csak fölösleges. 

– Úgy megnyugszom, ha veled vagyok, Vincent – mondta 

Linda, majd egy pillanattal később hozzátette: – Kivéve az 

ágyban. 

Sötét éjszaka volt, mire visszaértek a Carmen 

Apartmentshez, és beállhattak az italbolt melletti parkoló 

területére. 



 

 

* * * 

Teddy hangosan azt mondta: – Na végre, már éppen ideje volt. 

Hol a fészkes fenében voltatok, városnéző körúton? – A francba 

is, ennyire megváratni. 

Az utca túloldaláról figyelte őket, egy sötétszürke Dodge 

Ariesből, amit a sérült Chevette helyett kapott a 

kocsikölcsönzőben. Mikor bevitte az autót, a két ricói, akik a 

Hertznél dolgoztak, körbejárták párszor, kezükkel 

végigsimították a karosszériát, ő meg várta, hogy végre 

megkérdezzék tőle, mi történt. Karambolozott? Bejelentette a 

rendőrségen? Azt mondta nekik, hogy a kocsival az utcán 

parkolt, és mire visszaért, már így talált rá. Valaki csúnyán 

meghúzta. Mire azok ketten: egyszerre mind a két oldalán? Ezen 

az oldalán, igen. Látják a fehér festéket? A másik oldala pedig 

valaminek nekicsapódhatott – nyilván az épületnek. Ne 

okoskodjanak itt neki. Nem kell magyarázkodnia. Azt mondta, 

szerezzenek neki egy másikat, de gyorsan, vagy a továbbiakban 

nem tart igényt a szolgáltatásaikra. Mindenesetre ezek nem 

kapkodták el a dolgot, az biztos. 

Vincent meg a kis barátnője, Linda kiszálltak a fehér 

Chevette-ből, és kart karba öltve elindultak. Hát nem édesek? 

Megálltak, egy pillanatra úgy tűnt, hogy bemennek az italboltba. 

Mégsem; meggondolták magukat, és továbbmentek a lakóépület 

bejáratához. 

Teddy kicsit lecsúszott az ülésben, hogy fölnézhessen a 

második szinten lévő erkélyre, éppen az italbolt fölött. Várta 

hogy felgyulladjanak a fények… Ez az. 



 

 

– Most pedig igyatok valamit – javasolta Teddy. Azt mondta 

nekik, hogy igazán megszomjazhattak a kiadós városnézésben. 

Hogy lazuljanak egy kicsit, fogják a poharaikat, és jöjjenek csak 

ki az erkélyre egy kis friss levegőt szívni. Hogy mindezt ülve 

teszik, vagy állva, neki édes mindegy volt. Már az sem volt 

fontos, hogy a zsaru szemébe nézhessen. A pokolba az egésszel. 

Teddy elszánta magát: ezúttal végigcsinálja. Ahogy kilépnek az 

épületből, keresztülvág az utcán, mintha csak arra sétálna, 

megáll, céloz a 38-assal, aztán három lövés mindkettejükbe, de 

legelőször Vincentbe; még többet is kap háromnál, ha kell. A 

nővel ráér utána is foglalkozni, sokféleképpen kinyírhatja. Majd 

eljátszadozik vele. 

Úgy tűnt, csak egy lámpa ég odafönt. Mit csinálhatnak? 

Teddy azt mondta: – Akármikor megkúrhatod, nem igaz, ’e? – 

szitkozódott Teddy. – Gyere már ki az erkélyre. – Várnia kellett. 

A picsába. 

Aztán megjelent valaki az erkélyen, és félrehúzta a függönyt. 

Az utca nappali arca nem mutatott semmit, csak egy leágazás 

volt a Caribe Hilton felé az épületsor végén, semmi más. 

Sötétben viszont már látszottak az élet apróbb jelei: elhaladt 

időnként egy-egy autó, a festett fémfelületek visszaverték az 

italbolt éjszakai fényeit. Az óceán egy épülettömbbel lejjebb 

rejtőzködött, illata szétáradt az éjszakai levegőben. Linda 

beszívta, és kiengedte ezt a levegőt, az erkélyen állt abban a 

világos színű frottír köpenyben, ami egyszer La Donnán is volt 

már; Linda nézte a Hilton fényeit, és LaDonnára gondolt, aki 

maga mögött hagyta a város zaját, és csillogó neonfényeit. 



 

 

Ugyan már, LaDonna egyszerűen csak elmenekült, most is 

ugyanolyan zavart, mint volt… hamarosan plázák bejárataiban 

lehet majd találkozni vele, hogy elmondja, vagy elénekelje, amit 

csak kell. Másként nem lehet, mivel LaDonna csakis szerepelni 

akar: káprázatos pózba vágni magát, hogy csilloghasson az 

elüzletiesedett világ tündöklő fényében. Ahhoz tehetség, és 

önálló stílus is szükségeltetik, hogy az ember saját fényében 

fürödhessen, hogy olyan közönség előtt léphessen fel, amelyik 

figyel is rá, érti, hogy mit akar; és ha a tehetség hiányzik, akkor 

sincs semmi gond, lehet szerepelni magadnak is, a férjednek 

vagy a szeretődnek. Mondjuk egy óceánparti házban, Rey 

Largóban. Linda egy vizespohárból kortyolgatta a burgundi 

jellegű chablis-t, hagyta, hogy a függöny visszahulljon az ablak 

elé. Vincent szólt neki. 

– Ez mind a tiéd. 

Vincent fehér alsójában a nappaliban állt, és az ingét 

gombolta. 

– Jó lábaid vannak. 

– Neked is. 

– Jók annyira, mint LaDonna lábai? 

– Ki az a LaDonna? 

A lány magasra emelte poharát. – Ebből kellene egy kis 

utánpótlás. 

– Már felírtam a listára. Még valami? 

– Kenyér? 

– Van zsömlénk. Empanadillad előételnek, vegyes saláta, 

alcapurrias. Mi kell még? DeLeon barátja hozza a piononost. Van 

bor, kávé, és veszek még piát… 



 

 

– Vincent, ugye nem kell megtanulnom Puerto Rico-i ételeket 

főzni? 

– Imádni fogod. 

Vincent bement a fürdőszobába, úgyhogy Lindának utána 

kellett kiáltania. 

– Ez nem válasz. 

– Ne vegyek cigit? – mondta Vincent. 

– De igen, kösz. 

– Valami mást esetleg? 

– Ez minden. Mikor érkeznek? 

– Még fel kell hívnom a Fasírtot. – Ezután egy darabig 

egyikük sem szólt. Linda kiitta a borát. Vincent visszatért a 

nappaliba, most már teljesen felöltözve, rajta az elmaradhatatlan 

kék ing, és a kopott khaki nadrág. – Nem tudhattam, mikorra 

érünk vissza. 

– Ne felejtsd el felhívni a szállodát. 

– Jó. Majd megmondom nekik, hogy rád jött a hasmars. 

Hogy a ricói kaja betett neked. 

– Vincent? 

– Tessék? 

– Ez az utolsó éjszakánk. 

– Csak itt az utolsó. – A férfi az ajtóhoz lépett, és kinyitotta. – 

Lesznek ennél még sokkal szebb napjaink is. Mindjárt jövök. 

Már kifele tartott, amikor a lány utána szólt: – Nem 

élhetnénk inkább valahol az óceánon? – Az ajtó becsukódott. 



 

 

* * * 

Teddynek hat darab 38-as tölténye volt betöltve a revolverben, 

még hat a jobb nadrágzsebében, másik hat pedig a balban. Ha 

nem tudja a melót megcsinálni – mennyi is összesen? –, 

tizennyolc lövésből, akkor kár is volt idejönnie. A pisztoly acélja 

annyira csillogott, hogy úgy gondolta, jobb lesz az utcán a 

nadrágba rejteni. 

Sehol egy autó. Az imént látta Lindát az erkélyen, cuki volt 

abban a rövid kis cuccban. De Vincent sehol. Bassza meg. Teddy 

azt mondta: – Gyerünk már, Vincent, hogy rohadnál meg. – Az 

erkélyről a tekintete az utcára siklott, Jesszus Krisztusom, ott 

van, az épület oldala és a parkoló kocsik sora mellett épp az 

italbolt felé gyalogol a sötétben. Hát nem ott megy Vincent az 

utca túloldalán. Biztos egy hatos karton dobozos sörért, vagy 

ilyesmi. Rajta meg nincs kabát. Sehova nem tudja elrejteni a 

pisztolyt. Sehova. Teddy a nadrágjába törölte a tenyerét. Felvette 

a 38-ast a mellette lévő ülésről. 

Keresztbe font karral átsétál az utca túloldalára. Elbújik az 

épület mellett az egyik ott parkoló kocsi mögé. Vár. Megvárja, 

amíg Vincent kilép a boltból. 

Linda épp feltűzte a haját, megeresztette a zuhanyt, aztán 

gondolt egyet, és belemosolygott a fürdőszobai tükörbe: – Csíííz. 

– És már szaladt is ki a fürdőből, magára kapta a törülközőt, 

miközben a nappalin át az erkélyre sietett, hogy még elérje 

Vincentet, mielőtt a bolthoz ér. Le akart szólni neki, hogy vegyen 

még sajtot meg valami nassot is, csipszet, gringóknak való 



 

 

rágcsát az empanadillashoz. A korláthoz érve lenézett. Késő, már 

bement. 

Meglátta Teddyt az utca közepén. 

A férfi még át sem vágott az utcán elhaladó autó mögött, 

Linda már tudta, hogy csak Teddy lehet. A férfi az italboltra 

szegezte a tekintetét, nagyon vigyázott, hogy távol tartsa magát 

a járdát megvilágító lámpák fénykörétől, és volt valami különös 

abban, ahogy ment. 

Az emberek ritkán sétálnak karba font kézzel. Linda látta 

maga előtt, ahogy Teddy leereszti karjait, látta a kezében 

megcsillanni a fényes fémet, és kiáltani akart – tiszta erővel 

belemarkolt az erkély korlátjába segítségért akart kiáltani, 

ráüvölteni Teddyre, kiabálni Vincentnek, amikor kijön – de már 

túl későn lett volna. Látta a pisztolyt Teddy kezében, aki egyre 

közeledett a parkolóban álló kocsik felé. Linda elengedte a 

korlátot, világosan tudta, hogy rohannia kell, de higgadtan, hogy 

futnia kell, ahogy csak a lába bírja, de nem fejvesztve, mert most 

nem csinálhat semmi ostobaságot. 

Vincent fegyvere az öltözőszekrényen volt. 

Súlyos volt, neki meg izzadt a tenyere. Mindenféle zárak, és 

pöckök voltak rajta, meg nevek és számok belegravírozva a 

fémbe. Látta a filmeken, több száz filmen, ahogy a szereplő 

hátrahúzza a pisztoly csövének felső részét, meg is tette, és 

ijedtében hátraugrott, amikor egy hüvely kirepült, aztán a sín 

visszasiklott a helyére. Vincent biztos nem hagyná itt 

kibiztosítva a fegyverét. Isten adja, hogy az a kallantyú a 

hüvelykujjánál a kibiztosító legyen. Megmarkolta a fegyvert, és 

feltolta azt a reteszt… 



 

 

Vincent látta, hogy baj lesz, és az járt a fejében: már megint, ezt 

nem hiszem el… 

A kezében lévő papírzacskó eszébe juttatta azt a korábbi 

esetet. Hearty burgundi, egy üveg szűrt narancslé meg spagetti 

szósz. Ezúttal chablais, J & B Scotch, Puerto Rico rum és 

kétliteres Coca-Cola. A zacskót két karjával maga elé szorítva 

vitte. Akkor régen csak annyi rémlett, hogy esetleg látta már azt 

a fickót az előzetesben. Most viszont pontosan tudta, hogy ki a 

támadó, és abban is biztos volt, hogy ezúttal nem fogja azt 

hallani, hogy dobja el a cuccát, és adja át a pénztárcáját. Ez a 

fickó semmi mást nem akart, csak hogy agyonlőhesse. Mit is 

tanult a múltkori esetből, ami most a segítségére lehetne? A 

kerek egy világon semmit. Mindebből legfeljebb annyi volt a 

tanulság, hogy soha ne ugorj le a boltba fegyvertelenül. De még 

ha volna is nála pisztoly… 

Teddy azt mondta: – Nocsak, nocsak. – Előlépett a sötétből, 

rávigyorgott, a fémesen csillogó fegyvert a derekánál a 

csípőjéhez szorította. 

Vincent egyenesen a szemébe nézett, és megpróbált 

tökéletesen meglepett képet vágni. Vajon mi történik itt? Most 

akkor mi van? Nem akart fenyegetőnek tűnni. Nem akart 

Teddynek okot adni arra, hogy elborulhasson az agya, és egy 

pillanat alatt beleürítse a tárat. A lelkére akart beszélni 

Teddynek, az értelmére hatni, vagy legalábbis megpróbálkozni 

vele. A gond csak az volt, hogy Vincent – aki leplezni akarta 

halálos rémületét – minden erejével azon volt, hogy 

ártalmatlannak tűnjön, meglepettnek, és arra már végképp nem 

tellett tőle, hogy bármit is kinyögjön. Dobd el, a kurva anyád, vagy 



 

 

szétloccsantom az agyad – leginkább ez járt a fejében. Végül is jó 

szöveg volt, csak épp most nem ment volna vele semmire. 

Szétloccsantja az agyát, de mégis mivel? 

Teddy így szólt: – A szemedbe akartam nézni, amikor 

elsütöm a fegyvert. 

– De miért, Ted? 

– Neked nem vagyok Ted. A nevem Teddy. 

Francba. – Értem. Akkor elmagyaráznád – ugyanis nem 

értem hogy miért? 

– Nem tudsz te semmit arról, hogy mit érzek, nem tudsz te 

énrólam semmit. Te csak azt hiszed, hogy tudsz rólam bármit is. 

– Ezt mégis miből gondolod? 

– Hagyjuk a süket dumát. Amikor elkaptál hét és fél évvel 

ezelőtt, üvöltött rólad, hogy azt hiszed, belém látsz. Hát tudd 

meg, hogy nem. 

– Nem, tényleg nem. És ezt itt helyben el is ismerem. Azt 

hiszem, valami félreértésről lehet szó köztünk…- Jézus Krisztus. 

Félreértés… 

Vincent tovább akart próbálkozni, hátha eszébe jut valami, 

bármi, amikor meglátott egy fehér alakot Teddy jobb válla 

mögött, ahogy a kijárattól a parkoló autók felé szalad. Azt 

mondta: – Szerintem ezt tisztáznunk kéne. 

– És mégis mit akarsz mondani? Egy kibaszott stukkert 

szegezek a gyomrodnak. 

Az alak most már Teddy bal válla mögé ért a kocsik között, 

és feléjük közeledett. Linda – Jesszusom –, Linda volt az rövid 

kis köntösében. 



 

 

– Biztosan nem szeretnéd, ha olyasmiért kerülnél gyilkosság 

vádja alá – tudod, ez azért elég komoly dolog amiről a végén 

kiderülne, hogy tévedés volt. Nem arra gondolok, hogy tévedsz, 

csak félreértesz valamit. Talán nem is rossz szándékból, de 

félreértelmezted, hogy én mit gondolok. 

Hallotta magát, de közben Lindát látta, Jézusom, két kezében 

az ő szolgálati fegyverét szorongatja, összegörnyedve lopakodik 

tőlük úgy öt méterre, és egyre közelít. Teddy azt mondta: – 

Lószart! – És ezt többször egymás után elismételte, indulatosan, 

mindent beleadott, hogy egyre jobban belelovalja magát. Azt 

kiabálta: – Nézz rám! Nézz a szemembe, a kurva életbe! – 

Vincent is ezt akarta. Felhúzott szemöldökkel nyitotta tágra a 

szemét, hülyén érezte magát, de nem törődött most ezzel, 

minden igyekezetével azon volt, hogy valahogy figyelmeztesse 

Lindát: a Smith & Wesson parabellum 39-es modelljének 

kibiztosítója a sín végénél van. Ha Linda úgy próbál tüzelni, 

hogy a csap le van nyomva, és Teddy meghallja a kattanást… 

Sőt. Akkor mi lesz, ha a pisztoly ki van biztosítva, és Linda 

belelő egy acélköpenyes kilencmilliméteres lövedéket Teddybe, 

aki most csak alig pár centire áll tőle… 

Teddy azt mondta: – Jobban nyisd a szemed! Gyerünk, 

tágabbra! – kiabálta, megvillantva saját szeme fehérjét. Teddy a 

dühkitörés határán… 

Linda előrenyújtotta mindkét karját amennyire csak tudta, 

kiegyenesedett, és tüzelt. 

Vincent becsukta, aztán kinyitotta a szemét, látta, hogy Linda 

kezéből a levegőbe röpül a fegyver, aztán a földre esik, 

miközben Teddy teljes testsúlyával rázuhan, kezében a pisztoly 



 

 

eldördül, csöve a közéjük kerülő, üvegekkel teli bevásárló 

zacskóba fordul, újabb dörrenés, az üvegek szétrobbannak, 

ahogy Vincent megpróbál a beléje csimpaszkodó Teddyn fogást 

keresni, és a földre nyomni, hogy végre ráléphessen a 

pisztolyára. De valami baj volt. A francba, pontosan tudta, hogy 

mi. A fájdalom nem jelentkezett, még nem, egyelőre vitte a 

lendület. De mindjárt elborítja az égető kín, ahogy az 

adrenalinszint visszaáll. A múltkor már megtapasztalta, hogy 

milyen is ez. Azonnal le kell fognia Teddynek azt a kezét, 

amiben a pisztolyt tartja. Megragadta Teddy karját, előre lépett, 

és akkorát taszított rajta, amekkorát csak tudott, de ez nem volt 

elég. Teddy hátratántorodott ugyan, de még állt a lábán. Vincent 

utána akarta vetni magát, de lábai megmakacsolták magukat, 

nem engedelmeskedtek. Maga Vincent rogyott a földre, és 

vaksötétben a járda betonján álló Linda csupasz lába felé kúszott, 

ahol a szolgálati fegyverének kellett volna lennie, de nem volt; 

hallotta, hogy Linda mond valamit sürgetőn, kétségbeesve. De ő 

nem tudott beszélni, képtelen volt felnézni, és meghallgatni a 

lányt, már nem, sem elmagyarázni, hogy mit is akar. De nem is 

kellett. Linda térdre rogyott mellette, kezében a Smith, és a 

pisztolyagyat a férfi tenyerébe nyomta. Tudott mindent. Vincent, 

kezét előre nyújtva hanyatt fordult, és fegyverét Teddyre 

szegezte. Egy pillanatig kivárt, és azt mondta: – Dobd el. – Hogy 

megadja neki ezt az esélyt. 

Teddy kábán dülöngélve, imbolygó kezében a csillogó 

pisztollyal célba vette őket, a cső egyikükről a másikra siklott 

alig öt méter távolságból. Úgyhogy Vincent lelőtte. Egy golyót 

küldött pontosan a solar plexus közepébe, és megölte ezt a 



 

 

nyamvadt kis nyápicot, aki elhitte magáról, hogy varázsereje 

van, és nem ismeri a félelmet. 
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Vincent a sürgősségi osztálytól a sebészeten át az intenzívig 

vezető kőrútján szinte alig látott valamit az Ashford 

Egészségügyi Központból. Reggel átszállították a régi épülethez 

csatolt új szárny egyik második emeleti, egyfős kórteremébe. Az 

ablakon át egy bizonyos szögből látszott a Howard Johnson’s 

motel magasba ívelő toronyháza, háttérben a kék égbolt. Jó jel. 

Úgy vélte, jogi értelemben nincs mitől tartania. Bár támadója 

belelőtt, vagyis gyilkosságot kísérelt meg ellene, ő még ekkor is 

elegendő időt adott neki arra, hogy akkor és ott az életben 

maradást válassza, vagy a halált. Ugyan nem olvasta fel neki a 

jogait, de a „dobd el” nagyjából ezt takarta. 

Arra a következtetésre jutott, hogy az egészsége körülbelül 

rendben lehet, bár a kórlapja valami traumára utalt, talán egy 

sérült belső szervre; kilógott belőle néhány cső, és kikívánkozott 

belőle egy igen fontos kérdés is. Tisztában volt azzal, hogy a 

fájdalmai el fognak múlni. Ha az állapota kritikus volna, akkor a 

kórterem dugig lenne monitorokkal, és nem nyílna innen kilátás 

a Howard Johnson’s motelre. 

Keményen leszedálták. Kinyitotta a szemét, és meglátta 

Lindát: DeLeonnal meg Lorendo Pazzal beszélgetett az 

előtérben. Lindát akarta látni. 

Amikor az ágyához jött, Linda nagyon bánatosnak tűnt, de 

aztán felderült, közel hajolt, illatozott, megcsókolta, 



 

 

megsimogatta az arcát, megkérdezte, hogy jobban van-e, hogy 

mire van szüksége. Vincent arra kérte, csukja be az ajtót. 

A lány elmosolyodott – nincs itt nagybaj –, becsukta az ajtót, 

visszajött az ágyhoz, Vincent pedig megkérdezte, hogy hol 

sebesült meg, kezével a csípője alatt tapogatta a takaróját, az 

ágyéka környékén. 

– Úgy érzem, valahol itt. Csak azt nem tudom, hogy 

elveszítettem-e valami fontosat. 

– Vagy kábé hét centi belet. Elfelejtheted a Puerto Rico-i 

konyhát. A golyót a gluteus maximusból vették ki – mondta 

Linda. – A fenekedből. 

– Tudom jól, hogy mi a gluteus maximus. 

– Megnézhetem? 

– Szeretnéd? 

Linda óvatosan elhúzta a takarót, és felemelte a szürke 

kórházi köpenyt. – A varratok a lágyéknál vannak. Mint egy 

vakbélműtét után. 

– Nem hiányzik semmi? 

– Nem, minden rendben a helyén. Ó, itt meg mi van neked. 

Szegény kis bogaram. 

– Linda? Kihúznád a katétert? – mondta Vincent. – Már nem 

kell. 

– Szabad? 

Vincent látta rajta, hogy legszívesebben kihúzná, és tudta, 

ezért örökké hálás lesz neki. A nő érezte, hogy mire volt 

szüksége, hogy mi teszi boldoggá. Óvatosan, finoman kihúzta a 

csövet. Lassan. Micsoda érintés. Vincent szeme könnybe lábadt. 



 

 

Kikívánkozott belőle, hogy elmondja, milyen nagyon szüksége 

van rá, hogy csak vele akar lenni… 

De a lány már csókolgatta is, finoman simogatta ajkával az 

ajkait, és arcába hajolva azt suttogta: – Vincent, valamit el kell 

mondanom. – A férfi várt, és Linda így folytatta: – Tudod, a 

golyóról van szó, amit kiszedtek a fenekedből. 

– Ne, inkább nem is akarom hallani. 

– Muszáj elmondanom neked – mondta Linda. – A golyó a te 

pisztolyodból származik, nem Teddyéből. Úgy tűnik, 

keresztülhatolt a testén. 

Vincentnek egy kis időre volt szüksége, sóhajtott egy nagyot, 

és már túl is volt rajta. – Rendben, elmondtad. 

– Meglőttelek, Vincent. 

– Nem volt szándékos. 

– Jó, de mégiscsak meglőttelek. Szeretném, ha tudnád, nem 

azért volt, hogy itt tartsalak. 

Vincent azt mondta: – Ó. – Aztán azt: – Biztos vagy ebben? 

 

 
 


