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Az Olvasóimnak



Karin Slaughter

Apja lánya



„…amit te úgy nevezel, hogy küzdök a megadás ellen…
az nem a megadás elleni, hanem az elfogadásért való küzdelem,

méghozzá szenvedéllyel.
Úgy értem, lehetőleg örömmel. Képzelj csak magad elé, ahogy

fogcsikorgatva hajszolom az örömöt – teljes fegyverzetben,
mivel ez igencsak veszélyes küldetés.”

Flannery O’Connor
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EZ TÖRTÉNT SAMANTHÁVAL

Samantha Quinn lábát mintha ezernyi darázs szurkálta volna,
miközben a hosszú, elhanyagolt behajtón a farmház felé rohant.
Futócipőinek dobbanásai a földes úton felvették a versenyt
szívének szapora dobbanásaival a mellkasában. Lófarka a
verejtéktől vastag kötéllé állt össze, s minden lépésnél jobbra-
balra lengve csapkodta a vállát. Attól félt, mindjárt elroppannak
a vékony csontok a bokájában.

Egyre gyorsabban futott, kapkodva a száraz levegőt, utolsó
erejét is beleadva a futásba, elfeledve minden fájdalmát.

Előtte, anyjuk árnyékában, ott állt Charlotte. Tulajdonképpen
mindannyian anyjuk árnyékában álltak. Gamma Quinn fölébük
tornyosult eleven kék szemével, rövid barna hajával, papírfehér
bőrével és éles nyelvével, mellyel hajlamos volt apró, fájdalmas
sebeket ejteni a legváratlanabb helyeken. Samantha már távolról
észrevette, hogy Gamma szája vonallá préselődik az
elégedetlenségtől, miközben a kezében tartott stoppert figyeli.

Fejében hallotta a másodpercek ketyegését, és jól belehúzott a
végére. Lábában az inak éles fájdalommal tiltakoztak, a darazsak
pedig felköltöztek a tüdejébe. Izzadt tenyerében csúszott a
műanyag stafétabot.

Húsz méter… tizenöt… tíz.
Charlotte beállt a megfelelő pozícióba, elfordítva testét

Samantha felől, majd egyenesen előrenézve nekilódult. Jobb
karját hátranyújtotta, várva, hogy tenyerébe csapódjon a
váltóbot, ő pedig megkezdhesse a saját körét.



Ez a vak átadás. Bizalom és koordináció kell hozzá, de mint az
előző órában minden egyes próbálkozáskor, egyikük sem állt
készen a feladatra. Charlotte habozott és hátranézett, Samantha
pedig előrelendült, de a műanyag stafétabot csak húga csuklóján
súrolta a bőrt sebesre, mint már vagy hússzor ezelőtt.

Charlotte felkiáltott, Samantha megbotlott, a bot leesett a
földre, Gamma pedig hangosan elkáromkodta magát.

– Én ezt befejeztem – süllyesztette anyjuk a stoppert overálja
mellzsebébe. Haragos léptekkel indult a ház felé, meztelen talpa
piros volt az udvar csupasz, agyagos talajától.

Charlotte a csuklóját dörzsölgette.
– Seggfej!
– Idióta! – lihegte Samantha. Erővel kellett levegőt préselnie

remegő tüdejébe. – Nem kellett volna hátranézned.
– Neked meg nem kellett volna felsértened a karomat.
– Ezt vak átadásnak hívják, nem hisztis átadásnak.
Bevágódott a konyhaajtó, mire mindketten a százéves farmház

fele néztek, mely nagy alapterületű, toldott-foldott emlékműve
volt azoknak az időknek, amikor még nem léteztek működési
engedéllyel dolgozó építészek és építési engedélyek. A lenyugvó
napnak sem sikerült megszépítenie a furcsa házat. Az évek során
senki sem javított rajta semmit, legfeljebb időnként
felfrissítették a fehér festéket a falán. A piszokcsíkos ablakok
előtt fáradt csipkefüggönyök lógtak, a bejárati ajtót
uszadékfaszürkére festették a több mint egy évszázadnyi észak-
georgiai napkelték. A tető gerince megrogyott, mintha a ház is
belerokkant volna abba, hogy Quinnék ideköltöztek.

Samanthát tizenhárom éves húgától két év és egy évtizednyi



veszekedés választotta el, de ebben a pillanatban legalább abban
biztos lehetett, hogy ugyanarra gondolnak: haza akarok menni.

Az otthon, ahová vágytak, egy vörös téglás tanyaház volt, a
városhoz közelebb. Ott poszterekkel és matricákkal díszített
gyerekszobáik voltak (Charlotte-éban zöld varázsfilccel készült
feliratok is), és takaros, négyszögletes füves terület zöldellt a ház
előtt, nem pedig pusztán egy kopár, csirkék által összekapirgált
földdarab árválkodott, meg egy hetvenméteres behajtó, hogy
látni lehessen, ki közeledik.

A vörös téglás háznál egyikük sem vette észre, ki közeledett.
Mindössze nyolc nap telt el, mióta romba dőlt az életük, de egy

örökkévalóságnak érezték. Aznap este Gamma, Samantha és
Charlotte felmentek az iskolába egy futóversenyre. Apjuk
dolgozott, mint mindig.

Később egy szomszéd visszaemlékezett, hogy egy ismeretlen,
fekete autót látott lassan jönni felfelé az utcán, a Molotov-koktélt
azonban senki sem látta berepülni a vörös téglás ház kiugró
ablakán. És senki sem látta kiömleni a füstöt az eresz alól, vagy a
lángokat, ahogy a tetőt nyaldosták. Mire riasztották a tűzoltókat,
a vörös téglás házból csak egy füstölgő, kormos váz maradt.

Hogy mi veszett oda? Ruhák, poszterek, naplók, plüssállatok,
házi feladatok, könyvek. Két aranyhal, tömérdek tejfog,
születésnapra kapott pénzek, lopott rúzsok, dugdosott
cigaretták. Esküvői fotók, gyerekkori fényképek, egy fiú
bőrdzsekije, egy szerelmes levél ugyanattól a fiútól. Mindenféle
magnószalag, CD, egy számítógép, egy tévé – egy otthon.

– Charlie! – kiáltotta Gamma csípőre tett kézzel a konyhaajtó
küszöbéről. – Gyere, terítsd meg az asztalt!



Charlotte Samanthához fordult.
– Utolsó szó! – mondta, majd elkocogott a ház felé.
– Szarházi – dünnyögte Samantha. Azt hiszi, övé az utolsó szó,

csak mert azt mondja.
Fáradt lábain lassan elindult ő is. Nem sietett, hisz nem ő volt

az a gyengeelméjű, aki képtelen egyszerűen hátranyújtani a
kezét, és várni, hogy beletegyék a tenyerébe a stafétabotot. Fel
nem foghatta, miért volt Charlotte képtelen megtanulni ezt az
egyszerű átadást.

Cipőjét és zokniját otthagyta Charlotte-é mellett a konyha
előtti verandán. A házban nyirkos, áporodott volt a levegő.
Szeretethiányos – ez a szó jutott először az eszébe, amint átlépte
a küszöböt. Az előző lakó, egy kilencvenhat éves agglegény a
földszinti hálószobában halt meg egy évvel korábban. Apjuk
egyik barátja tette lehetővé, hogy a farmházban lakjanak, amíg a
biztosítótársaság nem intézkedik a tűzkár ügyében. Már ha
egyáltalán születik megegyezés. Szemmel láthatóan nem jutottak
dűlőre azzal kapcsolatban, hogy a gyújtogatás mennyiben
tekinthető apjuk magatartása következményének.

A közvélemény mindenesetre már meghozta az ítéletet, ez
lehetett az oka annak, hogy a motelben, ahol az előző héten
laktak, megkérték őket, költözzenek máshova.

Samantha bevágta a konyhaajtót, mert csak így maradt
csukva. Az olajzöld tűzhelyen víz állt egy fazékban, a barna
laminált pulton egy bontatlan doboz spagetti. A konyha is fülledt,
nyirkos érzetet keltett, talán ez volt a ház leginkább
szeretethiányos része. Egyik eleme sem volt összhangban a
többivel. A vénséges hűtő nagyot szellentett, valahányszor



kinyitották az ajtaját, a mosogató alatt álló vödör pedig néha
magától megremegett. A rozoga asztal körül zavaróan össze nem
illő székek álldogáltak, s az eldeformálódott gipszkarton falakon
fehér foltok jelezték a valaha ott lógott képek helyét.

Charlotte kiöltötte a nyelvét, miközben papírtányérokat
csapott le az asztalra, mire Samantha felkapott egy műanyag
villát, és húga arca felé dobta.

Charlotte-nak a lélegzete is elállt, de nem a felháborodástól.
– Szent ég! Ez aztán szép dobás volt! – A villa ugyanis

megpördült a levegőben, és pont betalált Charlotte ajka közé.
Kivette a szájából, s odanyújtotta Samanthának. – Ha ezt még
egyszer megcsinálod, elmosogatok helyetted.

– Én egy egész hétig mosogatok, ha neked csak egyszer is
sikerül – replikázott Samantha.

Charlotte összehúzott szemmel célzott, Samantha pedig
minden elszántságát összeszedve igyekezett nem gondolni arra,
milyen butaság volt felszólítani a húgát, hogy dobja arcon egy
villával.

Ekkor lépett be Gamma egy nagy papírdobozt cipelve.
– Charlie! Ne dobáld evőeszközökkel a nővéredet! Sam, te meg

inkább segíts megkeresni a serpenyőt, amit a múltkor vettem.
Azzal ledobta a nehéz dobozt az asztalra. Az oldalán

„Egydolláros bolt” felirat díszelgett. Tucatjával álltak mindenütt
a házban a félig kicsomagolt dobozok, labirintussá változtatták a
szobákat és a folyosókat, és tele voltak használt cuccokkal,
melyeket Gamma fillérekért vásárolt össze.

– Gondoljatok arra, hogy mennyit spórolunk ezzel – tartott a
magasba egyik nap egy kifakult lila templomi adomány pólót



„Különleges vagyok” felirattal.
Legalábbis Samantha így olvasta a szöveget, bár Charlotte-tal

együtt szinte bebújt a sarokba, annyira bántotta, hogy anyjuk
mások levetett ruháját akarja rájuk adni. Sőt, mások zokniját
vagy akár fehérneműjét. Ekkor hál’ istennek az apjuk
közbelépett.

– Az isten szerelmére! – kiáltott Gammára. – Ennyi erővel
ránk szabhatnál néhány krumpliszsákot, hogy járjunk abban.

– Most azt akarod mondani, hogy tanuljak meg varrni? –
fortyant fel Gamma.

Szüleik új dolgokon kezdtek vitatkozni azokban a napokban,
mert nem léteztek többé a régi dolgok, melyeken vitatkozni
lehetett volna. Apjuk, Rusty pipagyűjteménye, kalapjai, poros
jogi kézikönyvek, melyek ellepték a lakást, Gamma folyóiratai és
kutatási anyagai a piros aláhúzásokkal, bekarikázásokkal, lapszéli
jegyzetekkel. A bejárati ajtónál lerúgott cipői, Charlotte
sárkányai, Samantha hajcsatjai. Rusty édesanyjának serpenyője
is odaveszett, ahogy a zöld lassúfőző is, melyet Gamma és Rusty
még nászajándékba kapott. Meg az égett szagú kenyérpirító és a
bagoly formájú konyhai óra, melynek ide-oda járt a szeme. Aztán
a fogas, ahová a kabátjukat szokták akasztani, és a fal, melyre a
fogas rá volt csavarozva. Valamint Gamma kombija, mely
megkövült dinoszauruszként állt a megfeketedett barlangban,
ami valaha a garázs volt.

A farmházban öt rozoga szék maradt az agglegény gazda
holmijának kiárusítása után, egy öreg konyhaasztal, mely túl
egyszerű volt ahhoz, hogy antiknak lehessen nevezni, valamint
egy nagy ruhásszekrény egy kis helyiségben, melyet anyjuk Tom



Robinsonnal akart pár fillérért kipofoztatni.
A ruhásszekrényben azonban nem lógott semmi.

A komódfiókok és a kamra polcai is üresek voltak.
Két napja költöztek be a farmházba, de eddig csak alig néhány

dobozt bontottak ki. A konyhától induló folyosó tele volt rosszul
felcímkézett dobozokkal és foltos, barna papírzacskókkal,
melyeket nem lehet kiüríteni, amíg ki nem mosták a
szekrényeket, márpedig azok csak akkor lesznek kimosva, ha
Gamma erőszakkal ráveszi a lányait a munka elvégzésére.
Odafent a matracok a puszta földön hevertek. Felfordított
ládákon álló, repedt búrájú lámpák szolgáltak olvasásra, a
könyvek pedig, melyeket a fényüknél olvastak, nem a családi
könyvtár becsben tartott darabjai voltak, hanem a pikeville-i
közkönyvtáré.

Samantha és Charlie esténként kézzel mosta ki futónadrágját,
sportmelltartóját, bokazokniját és Lady Rebels Track & Fields
pólóját, mert ezek azon becses tárgyaik közé tartoztak, melyek
megmenekültek a tűztől.

Gamma az ablakba állított légkondicionálóra mutatott.
– Sam, kapcsold be azt a vackot, hogy mozogjon egy kicsit a

levegő!
Samantha alaposan megvizsgálta a nagy fémdobozt, mielőtt

megtalálta rajta a kapcsológombot. Felberregett a motor, hideg
levegő kezdett áradni a szerkezetből, némi sültcsirke-szaggal
keveredve. Samantha kibámult az ablakon az udvarra.
A düledező csűr mellett rozsdás traktor állt, mellette, félig a
földbe süllyedve, valami ismeretlen mezőgazdasági gép. Apja
Chevette-jét rászáradt sár borította, de legalább nem olvadt el a



garázsban, mint anyja kombija.
– Mikor kell mennünk apáért? – kérdezte Gammát.
– Hazahozza valaki a bíróságról – felelte amaz, majd Charlotte-

ra nézett, aki magában boldogan fütyörészve repülőt próbált
hajtogatni egy papírtányérból. – Megint olyan ügye van.

Olyan ügye.
A szavak labdaként pattogtak Samantha agyában. Apjának

mindig volt egy olyan ügye, és mindig voltak, akik gyűlölték
miatta. Nem volt egyetlen rossz életű állítólagos bűnelkövető a
georgiai Pikeville-ben, akit Rusty Quinn ne képviselt volna.
Drogkereskedők, erőszaktevők, gyilkosok, betörők, autótolvajok,
pedofilok, emberrablók, bankrablók. Az aktáik kész
ponyvaregények, melyek egytől egyig rossz véget érnek.
A városban Rustyt csak „a mocsadékok ügyvédjeként”
emlegették. Igaz, Clarence Darrow-t is, bár Samantha tudomása
szerint az ő házára senki sem dobott gyújtóbombát, csak mert
kiszabadított egy gyilkost a halálsorról.

Merthogy emiatt történt a tűz.
Ezekiel Whitaker, egy fekete férfi, akit igazságtalanul ítéltek el

egy fehér nő meggyilkolásáért, aznap jött ki a börtönből, amikor
bedobták a kerozinos palackot Quinnék ablakán. Csak hogy
egészen világos legyen az üzenet, a gyújtogató ráfújta a
NIGGERBUZI szót a behajtó elejére.

Most pedig egy olyan férfit védett Rusty, akit egy tizenkilenc
éves lány elrablásáért és megerőszakolásáért ítéltek el. Fehér
volt a férfi is, a lány is, a közfelháborodás mégis magasra csapott,
mert a férfi lecsúszott családból jött, míg a lány jó családból.
Rusty és Gamma sosem beszéltek az ügyről nyíltan, de a bűntett



részletei annyira szörnyűek voltak, hogy az egész város azokról
suttogott, s a hírek beszivárogtak az ajtó alatt meg a szellőző
résein, és nem hagyták őket még aludni sem.

Behatolás idegen tárggyal.
Jogtalan fogva tartás.
Természet elleni bűn.
Rusty dossziéiban voltak olyan fényképfelvételek, melyeket

még a tolakodóan kíváncsi Charlotte se mert előkotorni, mert a
lányt mutatták, ahogy a család csűrje előtt lóg felakasztva. Túl
borzalmas volt, amit az az ember tett vele, semhogy együtt
tudjon élni ezzel a teherrel, inkább megölte magát.

Samantha a halott lány fivérével járt iskolába. A fiú két évvel
idősebb volt nála, de mindenki máshoz hasonlóan ő is tudta, ki
Samantha apja. Végigmenni a szekrényekkel szegélyezett
folyosón olyan volt Samanthának, mintha a lángoló vörös téglás
házon kellett volna átvágnia.

A tűz nemcsak a szobájától és a többi ruhájától, no meg az
elcsent rúzsaitól fosztotta meg. Elvesztette miatta a fiút is, akié a
bőrdzseki volt, és a barátait, akik meg szokták hívni partikra,
moziba, ottalvós bulikba. Még a vele hatodiktól foglalkozó,
szeretett edzője is kezdett kifogásokat keresni, miért nincs elég
ideje edzeni őt ezután.

Gamma bejelentette az igazgatónak, hogy a lányai néhány
napig nem mennek iskolába és edzésre, mert be kell
rendezkedniük az új helyen, de Samantha tudta, hogy mindez
csak azért volt, mert Charlotte a tűz óta mindennap sírva ment
haza.

Gamma becsukta a kartondobozt, lemondva a serpenyő utáni



kutatásról.
– Erről ennyit – mondta. – Remélem, lányok, nem bánjátok,

ha ma este vegák leszünk.
Egyikük sem bánta, mert nem volt semmi jelentősége. Gamma

önfejű és rémes szakács volt. Figyelmen kívül hagyta a
recepteket, és határozottan utált fűszerezni. Olyan volt, akár egy
kóbor macska, aki ösztönösen ellenkezik, ha meg akarják
szelídíteni.

Harriet Quinnt igazából nem azért hívták Gammának, mert
valamelyik korán érő gyermeke nem tudta kimondani a „mama”
szót, hanem mert két doktorátusa volt. Az egyik fizikából, a
másik meg valami hasonlóan elvont tudományos tárgyból,
melynek a pontos nevére Samantha nem emlékezett, csak
sejtette, hogy a gamma-sugarakkal kapcsolatos. Anyja korábban
a NASA-nál dolgozott, majd Chicagóba költözött, hogy a Fermilab
munkatársa lehessen, utána pedig hazajött Pikeville-be ápolni
haldokló szüleit. Ha keringett is valami romantikus történet
arról, hogy Gamma feladta ígéretes tudományos karrierjét, hogy
hozzámehessen egy kisvárosi ügyvédhez, az Samantha füléig
sosem jutott el.

Charlotte lehuppant az asztalhoz, s a tenyerébe támasztotta az
állát.

– Anya, kilyukad a gyomrom.
– Nincs semmi leckéd? – volt Gamma válasza.
– Kémia – nézett fel reménykedve Charlotte. – Segítesz?
– Ugyan, az nem rakétatudomány – felelte Gamma, azzal

beleborította a spagettit a fazéknyi hideg vízbe a tűzhelyen, majd
nekilátott alágyújtani.



Charlotte keresztbe fonta a karját maga előtt.
– Úgy érted, nem rakétatudomány, tehát magamtól is meg kell

tudnom csinálni, vagy úgy, hogy nem rakétatudomány, amihez
egyedül értesz, következésképpen nem tudsz segíteni?

– Túl sok kötőszó volt ebben a mondatban – jelentette ki
válaszképpen Gamma, s mivel gyufával gyújtotta meg a gázt, az
nagy lobbanással kapott lángra. – Menjetek kezet mosni.

– Az előbb kérdeztem tőled valamit.
– Indulás!
Charlotte drámaian felnyögött, felállt az asztaltól, és

végigszökdécselt a hosszú folyosón. Samantha hallotta, ahogy
nyílik egy ajtó, majd becsukódik, aztán egy másikkal történik
ugyanez.

– Basszus! – kiáltotta Charlotte.
Öt ajtó nyílt a hosszú folyosóról, és egyikük elhelyezkedésében

sem volt semmi logika. Egy a rémisztő alagsorba vezetett, egy a
ruhásszekrénybe, a hátul középen lévők egyike
megmagyarázhatatlan módon az apró földszinti hálószobába, ahol
az agglegény farmer elhalálozott, egy másik a kamrába, az ötödik
pedig a fürdőszobába, de még két nap után se tudták
megjegyezni, melyik az.

– Megtaláltam! – rikkantott Charlotte, mintha a többiek
lélegzet-visszafojtva várták volna, odatalál-e.

– A nyelvtant félretéve remek jogász lesz egyszer belőle –
jegyezte meg Gamma. – Legalábbis remélem. Ez a lány
semmiből sem élne meg jobban, mint az érvelésből.

Samantha elmosolyodott, mert elképzelte hanyag, rendetlen
kishúgát, amint kosztümben, aktatáskával jár dolgozni.



– És én mi leszek?
– Bármi, ami szeretnél, lányom, csak ne itt!
Ez a téma egyre többször előkerült az utóbbi időben. Gamma

azt szerette volna, ha Samantha kimozdul, ha elmegy innen.
Csináljon bármit, csak ne azt, amit a nők errefelé.

Gamma sosem tudott beilleszkedni a többi pikeville-i anya
közé. Már azelőtt sem, hogy Rusty tevékenysége kitaszítottá
tette őket. A szomszédoknak, a tanároknak, az utca emberének
mind megvolt a véleménye Gamma Quinnről, és ez a vélemény
ritkán volt kedvező. Túl okos volt ahhoz, hogy kedvelni lehessen.
És nehéz ember. Sose tudta, mikor bölcsebb, ha befogja a száját.
Nem is akart beilleszkedni.

Mikor Samantha kicsi volt, Gamma rákapott a futásra. Mint
minden másban, ebben is mások előtt járt. Már akkor szerette a
sportot, mikor az még nem volt népszerű. Hétvégenként
lefutotta a maratont, és Jane Fonda videóira tornászott a tévé
előtt. De nem csak atletikus képességei miatt húzódtak el tőle az
emberek. A sakkban vagy a Trivial Pursuit nevű műveltségi
társasjátékban sem verte meg senki, de még Monopolyban sem.
A Jeopardy című tévés műveltségi vetélkedő összes kérdésére
tudta a választ, sőt még azzal is tisztában volt, mikor melyiket
használjuk az „ami” és az „amely” közül. Nem tudta elviselni a
félretájékoztatást, megvetette az intézményes vallásokat, és
társaságban megvolt az a furcsa szokása, hogy különös, oda nem
illő információkat dobott be.

Tudtad, hogy a pandáknak megnagyobbodtak a
csuklócsontjai?

Tudtad, hogy a fésűkagylónak van egy sor szeme a



köpenyszegélyén?
Tudtad, hogy a gránit a New York-i főpályaudvaron

nagyobb sugárzást bocsát ki, mint ami még elfogadható egy
atomerőműben?

Az, hogy Gamma boldog volt-e, hogy élvezte-e az életét,
örömét lelte-e a gyerekeiben, vagy szerette-e a férjét, csak az őt
alkotó ezerdarabos kirakós szanaszét heverő darabkái voltak,
melyeket senki sem próbált meg összeilleszteni.

– Mi tart a húgodnak ennyi ideig?
Samantha hátrahajolt a székén, s végignézett a folyosón. Mind

az öt ajtó csukva volt.
– Talán lehúzta magát a vécén.
– Van egy búvárszivattyú valamelyik dobozban.
Jellegzetes hangon megcsörrent a falra szerelt, régimódi

tárcsás telefon. A vörös téglás házban vezeték nélküli készülékük
volt, s hozzá üzenetrögzítő, hogy felvegyen minden bejövő hívást.
Samantha ezen az üzenetrögzítőn hallotta először a „basszus” szó
eredeti verzióját. Az utca túloldalán lakó barátnőjével, Gaillel volt
éppen, és a készülék már csörgött, mikor beléptek a bejárati
ajtón. Samantha későn vette fel, bekapcsolt a rögzítő.

„Kicsinállak, Rusty Quinn, baszd meg. Hallod, amit mondok?
Téged megöllek, a feleségedet megerőszakolom, a lányaidat
pedig megnyúzom, mint egy kibaszott őzet, te rohadt
szarzsák!”

A telefon negyedszer, majd ötödször is megcsörrent.
– Sam! – szólt Gamma szigorú hangon. – Ne hagyd, hogy a

húgod vegye fel!
Samantha felállt az asztaltól, lenyelve a kérdést, hogy ő vajon



miért nem számít. Lekapta a kagylót, és odaszorította a füléhez.
Ösztönösen leszegte az állát és összeszorította a száját, mint aki
arra számít, hogy behúznak neki.

– Tessék!
– Hé, szia, Sammy-Sam. Hadd beszéljek a mamáddal!
– Apa! – sóhajtott Samantha megkönnyebbülten, aztán

meglátta, hogy Gamma határozottan megrázza a fejét. – Épp
felment zuhanyozni – füllentette, majd eszébe ötlött, hogy
órákkal ezelőtt ugyanezzel a kifogással jött elő. – Mondjam neki,
hogy hívjon vissza?

– Túl sokat törődik a higiéniával ez a mi Gammánk
mostanában – felelte Rusty.

– Úgy érted, amióta leégett a házunk? – csúszott ki Samantha
száján, mielőtt észbe kapott volna. Nem a biztosító volt az
egyetlen, aki Rusty Quinnt okolta a tűzért.

Rusty kuncogva felelt.
– Méltányolom, hogy ilyen sokáig visszafogtad magad –

mondta, majd az öngyújtója kattanását lehetett hallani a
telefonban. Láthatóan elfelejtette, hogyan esküdözött egy halom
Bibliára, hogy abbahagyja a dohányzást. – Na idefigyelj, drágám!
Mondd meg Gammának, mikor kijön a kádból, hogy megkérem a
seriffet, küldjön oda hozzátok egy kocsit.

– A seriffet? – szisszent fel Samantha, s megpróbálta anyja felé
sugározni az ijedtségét, de az továbbra is a hátát mutatta. – Mi
baj van?

– Semmi, édesem. Csak még mindig nem fogták el azt a
rosszfiút, aki felgyújtotta a házat, ma pedig kiszabadult egy
másik ártatlan fickó, ami megint nem fog tetszeni egyeseknek.



– Az, aki megerőszakolta azt a lányt, aki utána felakasztotta
magát?

– Azt, hogy mi történt valójában, egyedül a lány, az igazi tettes
és az úristen tudja az égben. Én nem tartozom közéjük, és neked
se kéne azt gondolnod, hogy jobban tudod náluk.

Samantha gyűlölte, mikor apja felvette a „vidéki ügyvéd
záróbeszédet tart” stílusát.

– Apa, az a lány felakasztotta magát a csűrben. Ez bizonyított
tény.

– Mért büntet a sors ennyi makacs nőszeméllyel? – Rusty a
kagylóra tette a kezét, és valaki máshoz beszélt. Samantha
hallotta, ahogy rekedten felnevet egy nő. Lenore, apja titkárnője
volt az. Gamma sosem szerette. – Na jól van – tért vissza Rusty
a vonalba. – Itt vagy még, édesem?

– Hol máshol lennék?
Gamma közbeszólt:
– Tedd le a telefont!
Rusty kifújta a cigarettafüstöt.
– Kicsim, mondd meg, mivel tudnám ezt az egészet jobbá

tenni, és én azonnal megteszem.
Régi jogásztrükk: érd el, hogy a másik oldja meg a problémát

helyetted.
– Apa, én…
Gamma a telefon kampójára csapott, megszakadt a vonal.
– Még beszéltünk, anya.
Gamma nem eresztette el a kampót. Nem magyarázkodott,

csak belefogott egy eszmefuttatásba.
– Gondolj csak bele, honnan származik a „felakasztani a



kagylót” kifejezés, a „letenni a telefont” elődje. – Kivette a
kagylót Samantha kezéből, és visszatette a helyére. – Így már
értelmet nyer a „lekapni a telefont”, mármint a kampóról, azaz
felvenni a kagylót. És nyilván tudod, hogy a kampó egy kar,
amely lenyomott állapotban megnyit egy áramkört, jelezve, hogy
a készülék képes fogadni a következő hívást.

– A seriff ideküld egy kocsit – mondta Samantha. – Vagyis apa
meg fogja kérni, hogy küldjön.

Gamma kétkedő arcot vágott, a seriff ugyanis nem volt a
Quinn család barátja.

– Moss kezet a vacsorához!
Samantha tudta, nincs értelme tovább erőltetni a beszélgetést.

Hacsak nem akarja, hogy anyja fogjon egy csavarhúzót, kinyissa
a telefon dobozát, és elmagyarázza az áramköröket, mint ahogy
számos kis háztartási géppel előfordult már a múltban. Gamma
volt a környéken az egyetlen anya, aki maga cserélte az olajat a
kocsijában.

Mármint a régi környéken.
Samantha megbotlott egy dobozban a folyosón, s úgy szorította

meg a lábujjait, mintha ki tudná préselni belőlük a fájdalmat.
Sántikálva ment tovább a fürdőszoba felé. A szembejövő
Charlotte szokásához híven belebokszolt a karjába.

Minthogy húga becsukta maga mögött az ajtót, Samanthának
csak másodikra sikerült betalálni a fürdőszobába. A vécécsésze
lejjebb volt a megszokottnál, mert abban az időben, amikor
beépítették, még alacsonyabbak voltak az emberek. A műanyag
falú zuhanyfülke a sarokban állt, belül fekete penész gyűlt rajta
az illesztések mentén. A mosdókagylóban félgömb fejű kalapács



hevert. A zománc alól kilátszó öntöttvas fekete foltja jelezte, hová
ejtették be már számtalanszor. Gamma jött rá, mit keresett ott:
a csaptelep annyira öreg volt, és olyan rozsdás, hogy minden
alkalommal rá kellett ütni a karra, mikor elzárták, hogy ne
csöpögjön.

– Hétvégén megjavítom – mondta Gamma olyan hangon,
mintha ez lenne a jutalma egy fárasztónak ígérkező hét után.

Charlotte, mint mindig, most is felfordulást hagyott maga után
a fürdőszobában. A padlón víztócsa, a tükör összefröcskölve. Még
a vécédeszka is vizes volt. Samantha a falra rögzített
papírtörölköző felé nyúlt, de aztán meggondolta magát. A ház
már eleve ideiglenes otthon benyomását keltette, és most,
miután apja majdhogynem nyíltan kimondta, hogy azért küldi
oda a seriffet, mert lehet, hogy ezt is felgyújtják, végképp
időpocsékolásnak tetszett bármiféle takarítás.

– Vacsora! – kiáltott Gamma a konyhából.
Samantha vizet locsolt az arcára. A haja mintha tele lett volna

homokkal, lábszárán és karján piros csíkokat hagyott maga után
a lecsorgó verejtékkel keveredő agyag. Legszívesebben beáztatta
volna magát a kádba, de a házban csak egyetlen, karmos lábú
kád volt, s azon egy rozsdaszínű csík futott körbe, jelezve,
meddig ért a víz, mikor az előző lakó évtizedeken át benne
vakarta le magáról a piszkot.

Még Charlotte sem volt hajlandó belemenni abba a kádba,
pedig ő tényleg egy malac.

– Túl szomorú ez a hely – mondta a múltkor, lassan kihátrálva
a fenti fürdőszobából. És nem a kád volt az egyetlen, amit
nyugtalanítónak talált. Ilyen volt például a kísérteties, nyirkos



alagsor is, meg a hátborzongató, denevérekkel teli padlás. Aztán
ott voltak még a nyikorgó ajtók és a hálószoba, ahol az agglegény
farmer beadta a kulcsot.

A ruhásszekrény alsó fiókjában találtak róla egy fényképet,
aznap reggel, amikor úgy tettek, mintha takarítanának. Egyikük
se mert hozzáérni. Nézték magányosságot árasztó, kerek arcát,
és baljós érzés kerítette őket hatalmába, pedig a fotó csak egy
tipikus vidéki életkép volt a nagy gazdasági válság idejéből, rajta
a gazdán kívül egy traktor és egy szamár. Samanthát kísértette a
férfi sárga fogainak látványa, bár rejtély, hogyan látszhatott
valami sárgának egy fekete-fehér fotón.

– Sam? – Gamma a fürdőszoba ajtajában állt, s kettejük arcát
figyelte a tükörben.

Szembeötlő volt köztük a hasonlóság. Mindkettejüknek erős
állkapcsa és magas járomcsontja volt, s mindkettejük szemöldöke
ugyanazt az ívet írta le, amit sokan a zárkózottság jeleként
értelmeztek. Gamma nem volt szép, de annál feltűnőbb sötét,
majdnem fekete hajával és világoskék szemével, mely huncutul
tudott ragyogni, mikor a gazdája valamit különösen viccesnek
vagy nevetségesnek talált. Samantha elég idős volt ahhoz, hogy
emlékezzen azokra az időkre, amikor anyja még jóval kevésbé
vette komolyan az életet.

– Pazarlod a vizet – jegyezte meg Gamma.
Samantha elzárta a csapot, majd visszaejtette a kalapácsot a

mosdókagylóba. Közben hallotta, hogy autó közeledik a behajtón.
A seriff embere, gondolta, ami meglepő, mert Rusty ritkán tartja
be az ígéreteit.

Gamma mögötte állt.



– Még mindig szomorú vagy Peter miatt?
Ennek a fiúnak égett el a bőrdzsekije a tűzben. Ő írt

Samanthának szerelmes leveleket, de most már a szemébe se
hajlandó nézni, ha elmennek egymás mellett az iskola folyosóján.

– Szép vagy. Tudsz róla? – kérdezte Gamma.
Samantha látta a tükörben, ahogy elpirul.
– Szebb, mint én valaha – folytatta Gamma, hátrasimítva

lánya haját az ujjai hegyével. – Bárcsak anyám megérte volna,
hogy lásson.

Samantha ritkán hallott a nagyszüleiről. Az elejtett
beszélgetésmorzsákból arra következtetett, hogy sohasem
bocsátottak meg Gammának, amiért elköltözött, hogy főiskolára
menjen.

– Milyen volt nagymama?
Gamma elmosolyodott, bár a szája nehezen állt rá a

mozdulatra.
– Helyes, mint Charlie, nagyon okos, és rendíthetetlenül

boldog. Mindig talált valami tennivalót. Az a fajta ember volt,
akit mindenki szeret. – Megcsóválta a fejét. Diplomái ellenére
még nem sikerült megfejtenie a szerethetőség titkát. – Még
harminc se volt, mikor őszülni kezdett. Azt szokta mondani, a sok
gondolkodástól van, de nyilván tudod, hogy eredetileg minden
hajszál fehér. Csak a melanocitáknak nevezett különleges sejtek
melanint juttatnak bele, így kerül festékanyag a hajhagymákba.

Samantha hátradőlt anyja karjában. Becsukta a szemét, és
élvezettel hallgatta Gamma dallamos hangját.

– A stressz és a hormonok kifakíthatják a színt, de a nagyi
élete abban az időben eléggé egyszerű volt. Anya volt, feleség, és



tanító a vasárnapi iskolában. Így aztán feltételezhetjük, hogy az
őszülésének genetikai okai voltak, ami azt jelenti, hogy akár te,
akár Charlie, vagy akár mindketten ugyanígy járhattok.

Samantha kinyitotta a szemét.
– Te nem őszülsz.
– Mert havonta egyszer elmegyek fodrászhoz – nevetett fel

Gamma, majd hirtelen elkomolyodott. – Ígérd meg, hogy mindig
vigyázni fogsz Charlie-ra!

– Tud ő vigyázni magára.
– Komolyan beszélek, Sam.
Samantha beleborzongott anyja hanghordozásába.
– Miért?
– Mert a nővére vagy, a te dolgod – felelte Gamma, s két

kezébe fogta nagyobbik lánya kezét. Egyenes tekintettel nézett
rá a tükörből. – Nehéz időket éltünk meg, lányom. Nem fogok
hazudni és azt mondani, hogy most már csak jobb jöhet. Charlie-
nak tudnia kell, hogy rád mindig számíthat. Mindig pontosan kell
a tenyerébe tenned a stafétabotot, akárhol is áll. Neked kell
megtalálnod őt, ne várd, hogy ő keressen meg téged.

Samanthának elszorult a torka. Gamma most valami másról
beszélt, valami komolyabbról, mint a váltófutás.

– Készülsz valahová?
– Dehogy – ráncolta a homlokát Gamma. – Csak azt akarom

mondani, hogy hasznos emberré kell válnod, Sam. Azt hittem,
már túl vagy ezen a csacsi, drámázó tinédzser tempón.

– Én nem…
– Anya! – kiáltotta ekkor Charlotte.
– Jézusom – lépett ki Gamma a fürdőszobából. – Charlie



Quinn, ne visíts nekem, mint egy utcagyerek!
Samantha felkapta a kis kalapácsot. A keskeny fanyél

állandóan vizes volt, a kerek fej pedig ugyanolyan rozsdabarna,
mint az udvar földje. Ráütött a csapra, hogy biztos legyen benne,
nem fog csöpögni.

Most Gamma kiáltott:
– Sa… Samantha!
Sam összehúzott szemmel fordult a nyitott ajtó felé. Anyja

sosem szokta a teljes nevén szólítani; még Charlotte-nak is el
kellett viselnie, hogy Charlie-nak hívja. Gamma azt mondta,
egyszer még örülni fognak a fiús beceneveknek. Neki is jóval
több cikket sikerült megjelentetnie és több tudományos
eredményt elfogadtatnia „Harry” aláírással, mint Harrietként.

– Samantha! – ismételte Gamma hideg, kemény hangon, mely
úgy hangzott, akár egy figyelmeztetés. – Kérlek, nézd meg, hogy
jól elzártad-e a csapot, és gyorsan gyere ki a konyhába!

Samantha visszanézett a tükörbe, mintha a tükörképe meg
tudná magyarázni, mi folyik odakint. Anyjuk nem szokott velük
ilyen hangon beszélni. Még akkor sem tette, mikor a hajsütő vasa
szerkezetét magyarázta.

Samantha gondolkodás nélkül magához vette a kis kalapácsot,
s a háta mögött tartva végigment a hosszú folyosón a konyha
felé.

Minden lámpa égett, mert odakint már sötét volt. Lelki szemei
előtt megjelent a futócipője Charlotte-é mellett a verandán, a
műanyag stafétabot valahol az udvaron, majd a papírtányérokkal
megterített konyhaasztal a műanyag evőeszközökkel.

Valaki mély hangon köhögött egyet. Talán egy férfi, de talán



Gamma; mostanában szokott így köhögni, mintha még mindig
irritálta volna tüdejét a házukat elemésztő tűz füstje.

Még egy köhintés hallatszott, mire Samantha tarkóján felállt a
szőr.

A hátsó bejárat a folyosó túlsó végéből nyílt, az ajtó tejüvegén
beszűrődött még némi fény. Samantha hátranézett, miközben
folytatta útját a folyosón. Látta az ajtógombot, s elképzelte,
ahogy elfordítja, noha egyre távolodott tőle. Minden lépésnél
azon gondolkozott, vajon feleslegesen aggódik-e, vagy van rá
oka; esetleg ez az egész csak tréfa. Anyjuk mindig is szerette
megtréfálni a lányait. Egyszer például kidülledt műanyag
szemeket ragasztott a hűtőben álló tejeskancsóra, máskor meg
ráírta a vécépapírtekercs belsejére, hogy „Segítség, bezártak egy
budipapírgyárba!”.

Egyetlen telefon volt a házban, a konyhai tárcsás készülék.
Apjuk pisztolya a konyhafiókban hevert, a töltények pedig

valahol máshol egy papírdobozban.
Charlotte biztos kineveti majd, ha meglátja a kalapáccsal,

bedugta hát gyorsan hátul a futónadrágja derekába. A fém hideg
volt, ahogy a hátához ért, a vizes nyél meg mintha valami nyelv
lett volna. A pólója alá rejtette a kalapácsot, és belépett a
konyhába.

Abban a pillanatban sóbálvánnyá dermedt.
Szó sem volt tréfáról.
Két férfi állt a konyhában, izzadság-, sör- és dohányszag áradt

belőlük. Fekete kesztyűt viseltek, arcukat fekete símaszk
takarta.

Samantha kinyitotta a száját, de még így is alig kapott levegőt.



Az egyik férfi magasabb volt a másiknál, az alacsonyabb
viszont testesebb, mint a másik. Farmer volt rajta, és fekete,
galléros, gombos ing. A magasabbik fakó, fehér, feliratos pólót és
kék, magas szárú sportcipőt viselt. Piros cipőfűzője nem volt
bekötve. Az alacsonyabb látszott veszélyesebbnek, bár ezt
nehezen lehetett megítélni, mert a maszkból csak a szemük és a
szájuk látszott ki.

Nem mintha Samantha a szemükbe mert volna nézni.
A sportcipősnél pisztoly volt, a fekete inges pedig puskát

szegezett egyenesen Gamma fejének.
Gamma mindkét kezét a magasba tartva odaszólt

Samanthának:
– Nincs semmi baj.
– Dehogy nincs! – vágta rá nyersen a fekete inges. Hangja

fenyegető volt, mint mikor a csörgőkígyó megrázza a farkát. – Ki
van még a házban?

Gamma megrázta a fejét.
– Senki.
– Ne hazudj nekem, ribanc!
Kopogó hang hallatszott. Charlotte az asztalnál ült, és annyira

reszketett, hogy a szék lába ütemesen verte a padlót, mint mikor
harkály kopog a fán.

Samantha visszanézett a folyosón a hátsó ajtó felé, a halvány,
hívogató fény irányába.

– Ide! – intett neki a sportcipős, hogy üljön le Charlotte mellé.
Sam lassan mozgott, óvatosan hajlította be a térdét, kezét az
asztal fölött tartva. A kalapács nyele odakoccant a székhez.

– Mi volt ez? – kapta oda a tekintetét a fekete inges.



– Bocsánat – suttogta Charlotte. Vizelettócsa kezdett gyűlni
alatta. Fejét lehorgasztotta, előre-hátra ringatta magát. –
Bocsánat, bocsánat, bocsánat.

Samantha megfogta húga kezét.
– Mondják meg, mit akarnak – szólalt meg Gamma. – Mi

odaadjuk, és elmehetnek.
– Mi van, ha én ezt akarom? – pillantott apró szemével

Charlotte-ra a fekete inges.
– Kérem! – fogta könyörgőre Gamma. – Én mindent

megteszek, amit csak akarnak. Bármit.
– Bármit? – kérdezett vissza a fekete inges olyan hangon, hogy

mindenki értette, mire gondol.
– Nem! – szólt közbe a sportcipős. Hangja fiatalabb volt, és

idegességről árulkodott. Talán még félt is. – Nem ezért jöttünk –
mondta, és ádámcsutkája fel-alá járt a maszk alatt, ahogy
megköszörülte a torkát. – Hol a férje?

Harag villant meg Gamma tekintetében.
– A munkahelyén.
– Akkor mért van kint a kocsija?
– Ez az egy kocsink van, mert… – kezdte magyarázni Gamma.
– A seriff… – szólalt meg Samantha, aztán elharapta a

mondatot, mert rájött, hogy jobb lett volna hallgatni.
A fekete inges ránézett.
– Mi van a seriffel, kislány?
Samantha lehorgasztotta a fejét. Charlotte megszorította az

ujjait. Igen, a seriff, kezdte volna mondani az előbb. Mindjárt itt
lesz a seriff embere. Rusty azt mondta, küldenek egy kocsit, de
persze Rusty már sokszor mondott dolgokat, amik nem



bizonyultak igaznak.
– Csak megrémült – szólalt meg Gamma. – Mért nem

megyünk át a másik szobába? Átbeszélhetnénk ezt a dolgot, és
akkor rájönnénk, hogy mit is akarnak, fiúk.

Valami kemény csapódott Samantha koponyájához, olyan
erővel, hogy még a töméseket is érezte a fogában. Csengeni
kezdett a füle. A puska volt az: a férfi a fejéhez szorította a
csövét.

– Mondtál valamit a seriffről, kislány. Hallottam.
– Nem, dehogy – vágott közbe Gamma. – Csak úgy értette…
– Fogd be!
– Ő csak…
– Mondom pofa be!
Samantha felnézett, s látta, hogy a puska ismét Gamma felé

fordul.
Gamma kinyújtotta a kezét, de olyan lassan, mintha homokban

tolná előre. Hirtelen mindannyian mintha lassított felvételen
mozogtak volna, szaggatott mozdulatokkal, dermedten.
Samantha látta, ahogy anyja ujjai egyenként ráfonódnak a
lefűrészelt puskacsőre. Azok a szép formára alakított körmű
ujjai. Egyedül a hüvelykujján volt keményebb a bőr, a ceruzától.

Szinte alig hallható kattanásra lett figyelmes.
Olyan volt, mint mikor az óramutató ugrik egyet, vagy

bekattan egy ajtón a zár.
Vagy mikor egy ütőszeg rákoppint egy lövedékre.
Lehet, hogy Samantha hallotta a kattantást, de az is lehet,

hogy csak odaképzelte a hangot, mert a fekete inges ujjára
meredt éppen, miközben az meghúzta a ravaszt.



A robbanás vörös ködbe borította a konyhát.
Vér fröccsent a plafonra, árasztotta el a padlót. Forró, nyúlós,

vörös csíkok borították be hirtelen Charlotte fejét és csattantak
Samantha arcán, nyakán.

Gamma a földre zuhant.
Charlotte felsikoltott.
Samantha érezte, hogy nyílik a szája, de a hang a mellkasában

rekedt. Jéggé dermedt, Charlotte sikoltozása is csak távoli
visszhangként jutott el a fülébe. Körülötte eltűntek a színek,
mindannyian egy kimerevedett, fekete-fehér kép szereplői
voltak, akárcsak az agglegény farmer a fotón. A fehér
légkondicionáló rácsait fekete vérfoltok pettyezték, ahogy az
ablak üvegét is. Odakint a késő esti égbolt szénfeketéjét egy
magányos, apró, távoli csillag fénye törte csak meg.

Samantha a nyakához emelte a kezét. Szemcséket érzett,
csontszilánkokat. És még több vért – mert minden vérben
úszott. Nyakán lüktetett az ér. Vajon a saját szíve dobogása ez,
vagy anyja szívének darabjai lüktetnek reszkető ujjai alatt?

Charlotte sikoltozása már fülsiketítő szirénázással ért fel.
A fekete vér ismét bíborvörössé vált Samantha ujjain, a szürke
szoba vakítóan élénk színekben kezdett tündökölni.

Halott. Gamma halott. Sosem fogja többé inteni Samanthát,
hogy hagyja ott Pikeville-t, sosem fog többé kiabálni vele, amiért
eltévesztett egy egyszerű kérdést egy teszten, amiért nem fut
teljes erőbedobással, nem elég türelmes Charlotte-tal, nem elég
hasznos életet él.

Samantha összedörzsölte az ujjait, s Gamma fogának egy
szilánkját találta a kezében. Felfordult a gyomra, elvakították a



könnyek. Egész belsejét késként hasogatta a gyász.
Világa egy szempillantás alatt feje tetejére állt.
– Fogd be! – ordította a fekete inges, és akkora pofont kevert

le Charlotte-nak, hogy az majdnem leesett a székről. Samantha
elkapta, és belekapaszkodott. Mindketten zokogtak, reszkettek,
sikoltoztak. Nem, ez nem lehet igaz. Anyjuk nem lehet halott.
Mindjárt ki fogja nyitni a szemét, és elmagyarázza nekik a
keringési rendszer működését, miközben lassan visszailleszti a
helyükre a testrészeit.

Tudtad, hogy egy átlagos szív öt liter vért pumpál
percenként?

– Gamma – suttogta Samantha. A puskalövés feltépte anyja
mellkasát, nyakát, arcát. Állkapcsának bal oldala eltűnt, ahogy a
koponyája egy része is. Gyönyörű, bonyolult működésű agya,
ívelt, zárkózottságot sugalló szemöldöke. Senki sem fog többé
elmagyarázni semmit Samanthának, és senki sem fog többé
törődni azzal, hogy érti-e a világot. – Gamma…

– Jézusom! – hörögte a sportcipős, dühösen csapkodva a
mellkasát, megpróbálva lesöpörni magáról a csont- és
húsdarabokat. – Jézus isten, Zach!

Samantha odakapta a fejét.
Ez Zachariah Culpepper!
Világított agyában a név. Aztán jött a többi: autólopás,

állatkínzás, közbotrányokozás, kiskorúval folytatott nemi
kapcsolat.

Nem Charlotte volt az egyetlen, aki elolvasta apjuk aktáit.
Rusty Quinn évekig megóvta Zach Culpeppert attól, hogy
hosszabb időre börtönbe kerüljön. Culpepper ki nem fizetett



ügyvédi számlái állandó feszültséget okoztak Gamma és Rusty
között, főleg mióta leégett a ház. A fickó több mint húszezer
dollárral tartozott, Rusty mégis vonakodott behajtani rajta.

– Cseszd meg! – kiáltott fel Zach, mert nyilván észrevette,
hogy Samantha szemében megvillant a felismerés. – Cseszd
meg!

– Anya… – nyüszítette Charlotte. Csak meredt Gammára, s
úgy reszketett, hogy összekoccantak a fogai. – Anya, anya, anya
…

– Minden rendben – súgta Samantha, és megpróbálta
megsimogatni húga haját, de ujjai beleakadtak a véráztatta,
csillant csontszilánkokkal teli tincsekbe.

– Semmi sincs rendben – szögezte le Zach, azzal lekapta a
maszkját. Rossz külsejű ember volt, rücskös bőre tele pattanások
után maradt hegekkel. Szája és szeme köré neki is piros foltokat
festett a puskalövés. – Az isten verje meg! Minek szólítottál a
nevemen?

– Én… én nem… – hebegett a sportcipős. – Bocs.
– Nem mondjuk el senkinek – hajtotta le a fejét Samantha,

mintha ezzel is jelezni akarná, hogy nem látta a férfi arcát. –
Nem mondjuk el senkinek. Megígérem.

– Épp most lőttem cafattá az anyádat, kisanyám! Tényleg azt
hiszed, hogy kimehetsz innen élve?

– Ne! – kiáltotta a sportcipős. – Nem ezért jöttünk.
– Haver, én azért jöttem ide, hogy kiegyenlítsünk bizonyos

számlákat. De most az az érzésem, Rusty Quinn fog fizetni
nekem – felelte Zach, körülhordozva a helyiségben hideg, szürke
tekintetét.



– Nem! – tiltakozott a sportcipős. – Megmondtam neked,
hogy…

Zach úgy hallgattatta el, hogy az arcába nyomta a puskát.
– Te nem látod az összefüggéseket. Ezek után el kell tűnnünk a

városból, és ahhoz rohadt sok pénz kell. És mindenki tudja, hogy
Rusty Quinn készpénzt tart a házában.

– Az a ház leégett – bökte ki Samantha önkéntelenül. Előbb
hallotta meg a szavakat, mint hogy rájött volna, az ő száját
hagyták el. – Minden elégett.

– Bassza meg! – ordította Zach. – Bassza meg!
Karon ragadta a sportcipőst, és kivonszolta a folyosóra. Közben

a puska csöve mindvégig a lányokra irányult, a férfi ujja pedig ott
volt a ravaszon. Dühös suttogásba kezdtek, amit Samantha
világosan hallott, de agya nem volt hajlandó értelmezni a
szavakat.

– Ne – rogyott a földre Charlotte. Remegő kezével megfogta
anyja kezét. – Ne halj meg, anya! Kérlek! Szeretlek! Annyira
szeretlek!

Samantha a plafont bámulta, melyet vörös csíkok szeltek
keresztül-kasul. Könnyek folytak végig az arcán, eláztatva
egyetlen pólója nyakát, mely megmenekült a tűztől. Hagyta,
hogy elárassza a gyász, mielőtt újra elfojtaná. Gamma elment, ők
egyedül vannak a házban a gyilkosával, a seriff embere pedig
biztos nem jön el.

Ígérd meg, hogy mindig vigyázni fogsz Charlie-ra!
– Kelj fel, Charlie! – húzta meg Samantha a húga karját,

miközben tekintetét elfordította, mert nem bírt Gamma feltépett
mellkasára nézni, melyből úgy meredtek elő a törött bordák,



mint a fogak.
Tudtad, hogy a cápák foga pikkelyből van?
– Kelj fel, Charlie – suttogta Sam.
– Nem tudok. Nem tudom elengedni…
Sam visszarángatta húgát a székre. Száját a fülére szorítva

súgta:
– Fuss, amint lehet! – Annyira halkan mondta, hogy szinte

nem is jött ki hang a száján. – Ne nézz vissza, csak fuss!
– Mit pusmogtok ti ketten? – nyomta Zach a puskát Sam

homlokához. A fém forró volt még, a csőre ráégett Gamma
húsának néhány foszlánya. Olyan szaga volt, mint a grillezett
húsnak. – Mit mondtál neki, mit csináljon? Fusson el? Próbáljon
megszökni?

Charlotte ijedt hangot hallatott, szája elé kapta a kezét.
Zach most hozzá fordult.
– Mit mondott, kislány, mit csinálj?
Sam gyomra görcsbe rándult attól, ahogy a férfi hangja

ellágyult, mikor a húgához beszélt.
– Halljam, picinyem! – folytatta Zach, s tekintete Charlie lapos

mellére, keskeny derekára vándorolt. – Nem lehetnénk barátok?
– Ha-hagyja abba! – dadogta Sam. Izzadt, reszketett. Charlie-

hoz hasonlóan ő is majdnem elvesztette uralmát a hólyagja felett.
A puska csövét már-már fúrónak érezte, mely kerek lyukat üt a
koponyáján. Mégis vette a bátorságot, hogy megszólaljon. –
Hagyja békén!

– Hozzád beszéltem, szuka? – nyomta még erősebben Sam
fejéhez Zach a puskacsövet, mígnem az már kénytelen volt
felemelni az állát. – Igen?



Sam ökölbe szorította mindkét kezét. Ennek véget kell vetnie.
Meg kell védenie Charlotte-ot.

– Hagyjon minket békén, Zachariah Culpepper! – mondta
határozottan. Maga is meglepődött, hogy ellenkezni mer. Nagyon
félt, de a félelménél is erősebb volt benne a harag. Ez a férfi
meggyilkolta az édesanyjukat, most pedig szemtelenül bámulja a
húgát. Az imént közölte velük, hogy nem mennek ki innen élve.
Samanthának eszébe jutott az övébe rejtett kalapács; elképzelte,
hogyan verné be vele Zach fejét. – Pontosan tudom, ki vagy, te
perverz rohadék!

A férfi meghökkent a szavak hallatán, s harag torzította el az
arcát. Olyan erővel szorította a puskát, hogy elfehéredtek az
ujjai, de a hangja nyugodt maradt.

– Letépem a szemhéjadat, aztán nézheted, ahogy a késem
nyelével szabadítom meg a húgodat a szüzességétől.

Sam tekintete a férfiéba kapcsolódott. A fenyegetést
fülsiketítő, nehéz csend követte. Sam képtelen volt félrenézni.
A félelem pengeként hasított a szívébe. Életében nem találkozott
még ilyen gonosz alakkal.

Charlie nyöszörögni kezdett.
– Zach! – intette társát a sportcipős. – Ugyan már, ember! –

Várt; mindannyian vártak. – Megállapodtunk, nem emlékszel?
Zach nem mozdult. Egyikük se mozdult.
– Megállapodtunk – ismételte a sportcipős.
– Hogyne – törte meg Zach a csendet, majd engedte, hogy a

sportcipős kivegye a puskát a kezéből. – És rendes ember állja a
szavát.

Már majdnem elfordult, ám akkor keze ostorként lendült előre,



megragadta Sam arcát. Ujjai úgy fonódtak a koponyája köré,
mintha labda lenne, s olyan erővel lökték hátra a lányt, hogy
felborult a szék, és Sam feje nekivágódott a mosogató
peremének.

– Még most is úgy gondolod, hogy perverz vagyok? – nyomta
be Sam orrát a tenyerével. Ujjai forró tűkként fúródtak a
szemgödrébe. – Van még más is, amit mondani szeretnél rólam?

Samantha kinyitotta a száját, de levegőt se kapott, hogy
sikítani tudjon. Fájdalom hasított az arcába, mikor a férfi a
szemhéjába vájta körmeit. Megragadta a vastag csuklókat,
megpróbálta megrúgni Zachet, megkarmolni, megütni, csak hogy
szűnjön a fájdalom. Vér csorgott lefelé az arcán. Zach keze
megremegett, s még nagyobb erővel nyomta ujjait a
szemgolyóira, mintha fel akarná tolni őket az agyába. Behajlított
ujjakkal próbálta letépni a Samantha szemhéját; a lány érezte,
ahogy körmei felsértik a szemét.

– Hagyja abba! – üvöltötte Charlie. – Hagyja abba!
A nyomás ugyanolyan hirtelen szűnt meg, mint ahogy

elkezdődött.
– Sammy! – Charlie kétségbeesetten kapkodó, meleg lélegzete

súrolta Sam arcát, majd érezte, hogy a húga simogatja. – Sam?
Nézz rám! Látsz? Nézz rám, kérlek!

Sam óvatosan megpróbálta kinyitni a szemét. Felszakadt a
szemhéja, szinte cafatokban lógott. Olyan érzése volt, mintha
régi csipkén nézne keresztül.

– Ez meg mi a franc? – kérdezte Zach.
A kalapácsról beszélt, mely közben kiesett Sam

nadrágderekából. Felkapta a földről, szemügyre vette fából



készült nyelét, majd jelentőségteljes pillantást vetett Charlie-ra.
– Hm, vajon mihez is tudnék kezdeni ezzel?
– Elég! – ragadta meg a sportcipős a kalapácsot. Nagy erővel

hajította a folyosóra. Hallgatták, ahogy a fém kalapácsfej
végigcsúszik a keményfa padlón.

– Csak szórakoztam egy kicsit, tesó – mondta Zach.
– Mindketten álljatok fel! – utasította a lányokat a sportcipős.

– Vessünk ennek véget!
Charlie nem mozdult a földről, Sam pedig a vért igyekezett

kipislogni a szeméből. Alig látott, nemhogy mozogni tudott volna.
A plafonról lógó lámpa fénye forró olajként égette a szemét.

– Segítsd fel! – utasította Zachet a sportcipős. – Megígérted,
haver! Ne csinálj nagyobb bajt, mint amekkora már úgyis van!

Zach akkorát rántott Sam karján, hogy az majdnem kiugrott a
helyéből. A lány nagy nehezen feltápászkodott, s az asztalba
kapaszkodva megállt. Zach az ajtó felé kezdte taszigálni. Sam
nekiütközött egy széknek, mire Charlie a keze felé kapott.

A sportcipős kinyitotta az ajtót.
– Indulás!
Nem volt más választásuk, menniük kellett. Charlie lépett ki

először, s oldalazva lesegítette Samet a lépcsőn. A konyhai lámpa
éles fényét maga mögött hagyva Sam szeme már nem lüktetett
annyira. Viszont nem alkalmazkodott a sötéthez: hol ki tudta
venni az árnyakat, hol nem.

Most épp edzésen kellene lenniük. Életükben először
könyörögtek Gammának, hogy hagyja őket lógni, és mi lett a
vége? Anyjuk halott, őket meg puskával kíséri ki a házból az
ember, aki fegyverrel jött törleszteni az adósságát.



– Látsz? – kérdezte Charlie. – Sam, látsz?
– Igen – hazudta a nővére, miközben csak kavargó fényeket

látott; olyan volt, akár a diszkógömb, csak szürkében és
feketében.

– Erre! – parancsolta a sportcipős, de nem a behajtón álló öreg
pickup felé vezette őket, hanem a ház mögötti mezőre.
Káposztát, cirokot, görögdinnyét termesztett ott az agglegény
farmer. A vetőmagjai jegyzékét megtalálták az emeleten egy
szekrényben, melyben ezen kívül nem volt semmi más.
Százhuszonhárom hektárnyi földjét a szomszéd gazda vette
bérbe, így a ház körül több mint ezer hektár lett bevetve
tavasszal.

Sam érezte meztelen talpa alatt a frissen megművelt földet.
Charlie-nak dőlt, aki szorosan fogta a kezét. Másik kezét Sam
előrenyújtotta oktalan félelmében, hogy nekimegy valaminek a
nyílt mezőn. Minden lépéssel rosszabbul látott, ahogy távolodtak
a kivilágított háztól. Charlie is csak egy szürke folt volt, a
sportcipőst magas, sovány alakjáról ismerte meg. Olybá tűnt,
mint egy hatalmas grafitceruza. Zach Culpepper pedig a gyűlölet
fenyegető, fekete négyzeteként jelent meg előtte.

– Hova megyünk? – kérdezte Charlie.
Sam érezte, hogy a hátába nyomódik a puskacső.
– Csak menjetek tovább! – hangzott Zach válasza.
– Én ezt nem értem – folytatta Charlie. – Mért csinálják ezt?
Szavait a sportcipőshöz intézte. Samhez hasonlóan felismerte,

hogy bár a fiatalabb férfi a gyengébb, valamiért mégis ő irányít.
– Mit ártottunk maguknak, uram? Még csak gyerekek

vagyunk. Nem ezt érdemeljük.



– Pofa be! – figyelmeztette Zach. – Mind a ketten fogjátok be!
Sam még erősebben szorította Charlie kezét. Most már

teljesen vak volt, és az is marad örökre. Igaz, ez az „örökre” nem
tart sokáig. Meglazította ujjait Charlie tenyere körül, szó nélkül
sugallva húgának, hogy figyeljen, és vegye észre az első alkalmat
a menekülésre.

Gamma két nappal korábban mutatott nekik egy helyrajzi
térképet a területről, a beköltözésük napján. Meg akarta velük
kedveltetni a vidéket, a sok szép helyet, melyet idővel fel tudnak
fedezni. Sam most megpróbálta felidézni a főbb
jellegzetességeket, keresve a menekülés útját. A szomszéd
szántója túlnyúlt a horizonton. Teljes egészében nyílt terep volt;
ha Charlie arrafelé kezd futni, garantáltan golyót kap a hátába.
A birtok jobb szélét fák szegélyezték, sűrű erdő, amelytől
Gamma óvta őket, mert biztos tele van kullanccsal. Az erdő
túloldalán patak futott, melyet csőben vezettek át egy
oszlopokon álló meteorológiai megfigyelőállomás alatt, majd
eljutott egy leburkolt, bár ritkán használt útig. Fél mérföldnyire
északra elhagyatott csűr állt, két mérföldnyire keletre pedig egy
másik gazdaság. Aztán volt még egy mocsaras horgásztó, nyilván
békákkal tele, fölötte alighanem pillangók röpködnek. Ha
türelmesek, talán még őzeket is látnak ezen a mezőn, mondta
Gamma. Az úttól maradjanak távol. Aztán jött a versike az erdő
mérgező növényeiről, például a kiütéseket okozó mérges
szömörcéről: „Ha háromlevelű, szaladj; ha öt, érezd jól magad!”

Könyörgök, menekülj! – kérte Sam gondolatban Charlie-t. –
Könyörgök, ne nézz hátra, hogy lásd, mögötted vagyok-e!

– Mi az? – kapta fel a fejét Zach.



Mindannyian a hang felé fordultak.
– Egy autó – felelte Charlie, de Sam csak a lámpáit látta lassan

haladni a ház felé a behajtón.
Vajon a seriff embere? Vagy valaki hazahozta apát?
– A francba! Mindjárt odaérnek a kocsimhoz – szisszent fel

Zach, majd az erdő felé kezdte taszigálni a lányokat.
A puskacsővel ösztökélte őket gyorsabb haladásra. –
Szaporábban, vagy már itt kaptok a szemetek közé!

Már itt.
Charlie megdermedt ezektől a szavaktól, s megint

összekoccantak a fogai. Felfogta végre, mi történik velük: a
halálba masíroznak az erdőn át.

– Van más megoldás is – szólalt meg Sam.
A sportcipőshöz beszélt, mégis Zach volt az, aki felhorkant.
– Megteszem, amit csak akarnak – folytatta Sam, miközben

anyja szavai csengtek a fülében. – Bármit.
– Baromság! – mondta Zach. – Nem gondolod, hogy amúgy is

elveszem, amit akarok? Hülye liba!
Sam tovább próbálkozott.
– Nem fogjuk elmondani, hogy maguk voltak. Azt mondjuk

majd, hogy végig magukon volt a maszk, és…
– A kocsimmal a felhajtón és a halott anyáddal a házban? –

horkantott Zach. – Ti Quinnek mind átkozottul okosnak
képzelitek magatokat. Azt hiszitek, bármiből ki tudjátok
magatokat dumálni.

– Hallgasson ide! – könyörgött Sam. – Maguknak úgyis el kell
tűnniük a városból. Nincs értelme még minket is megölni –
mondta, majd a sportcipőshöz fordult. – Kérem, gondolja át!



Elég, ha megkötöznek bennünket, és otthagynak valahol, ahol
nem találnak meg egyhamar. Mindenképp el kell hagyniuk a
várost, nem hiányzik, hogy még több vér tapadjon a kezükhöz.

Sam a válaszra várt; mindannyian vártak.
A sportcipős megköszörülte a torkát, mielőtt válaszolt.
– Sajnálom.
Zach győzedelmesen felnevetett.
Sam azonban nem adhatta fel.
– Legalább a húgomat engedjék el! – Nyelnie kellett, hogy

folytatni tudja. – Tizenhárom éves, még gyerek.
– Nekem nem tűnik gyereknek – vigyorgott Zach. – Csinos

cickói vannak.
– Fogd be! – figyelmeztette a sportcipős. – Komolyan

mondom.
Zach cuppogó hangot hallatott.
– Nem fogja elmondani senkinek – erősködött Sam. – Azt

mondja majd, hogy idegenek voltak. Ugye, Charlie?
– Feketék? – firtatta Zach. – Mint akit az apátok felmentetett

a gyilkosság alól?
Charlie köpött egyet.
– Úgy, mint téged, mikor kislányoknak mutogattad a farkadat!
– Charlie! – csitította a húgát Sam. – Könyörgök, maradj

csendben!
– Hadd mondja csak! – mondta Zach. – Szeretem a harcias

pipiket.
Charlie elhallgatott, és csendben is maradt, ahogy haladtak

egyre beljebb az erdőben.
Sam szorosan a nyomában lépdelt, és minden erejével azon



volt, hogy találjon egy érvet, amellyel meggyőzheti a puskás
embereket, hogy nem kell megtenniük, amire készülnek. Zach
Culpeppernek azonban igaza volt: az a teherautó a háznál
mindent megváltoztatott.

– Nem – suttogta maga elé Charlie. Az volt a szokása, hogy
hangosan kimondta, mire jutott a vita során, amit saját magával
folytatott.

Könyörgök, fuss! – sürgette Sam gondolatban. – Teljesen
rendben van, ha nélkülem menekülsz.

– Mozogjatok! – bökte hátba Zach a puskával Samet, mire az
gyorsabb tempóra váltott.

Fenyőtüskék fúródtak a lábába, amint egyre mélyebbre
hatoltak az erdőbe. A levegő is mind hűvösebb lett. Sam
lehunyta a szemét, mert úgysem látott. Hagyta, hogy Charlie
vezesse az erdőn át. Levelek zizegtek körülöttük, kidőlt fákon
kellett átlépniük, és átgázoltak egy keskeny vízfolyáson, mely
talán a farmtól haladt a patakig.

Fuss, fuss, fuss! – imádkozott Sam magában Charlie-nak. –
Kérlek, fuss!

Charlie hirtelen megtorpant, s átölelte Sam derekát.
– Sam… – mondta. – Ott egy lapát. Egy lapát!
Sam nem értette. Ujjaival megérintette a rászáradt vértől

leragadt szemhéját. Finoman megnyomkodta, és most ki tudta
nyitni.

A halvány hold kékes fénybe borította az előttük elterülő
tisztást. Több volt ott egy lapátnál: egy nagy halom föld hevert
egy frissen kiásott gödör mellett.

Egy gödör.



Egy sír.
Sam a fekete üregre meredt. Ez nem sima betörés volt, és nem

is holmi ügyvédi számlák kifizetését akarta Culpepper fegyverrel
fenyegetőzve megúszni. Mindenki tudta, hogy a házuk leégése
anyagi csődbe juttatta a Quinn családot. A biztosítóval folytatott
harc, a szállodából való kiűzettetés, a vásárlások a turkálóban
nem maradtak titokban. Zachariah nyilván azt feltételezte, hogy
Rusty most rá akarja valahogy kényszeríteni nem fizető klienseit
a törlesztésre, hogy pénzhez jusson. Nem is járt túl messze az
igazságtól. Gamma épp a minap kiabált Rustyval Culpepper be
nem hajtott adóssága miatt, merthogy milyen sokat jelentene
nekik most az a húszezer dollár.

Szóval ez az egész a pénz miatt történik.
Ráadásul jó nagy ostobaság, mert az adósságot nem törölné el

Rusty halála.
Sam érezte, hogy feltámad korábbi haragja. Olyan erővel

harapott a nyelvébe, hogy kiserkent a vére. Oka volt annak,
hogy Zachariah Culpepper szinte egész életét börtönben töltötte.
Mint minden eddigi bűntette, ez is rossz ötlet volt, és rosszul is
hajtotta végre. Ástak egy sírt Rustynak, de mivel ő nem ért még
haza – mellesleg sosem ért haza időben –, és mert épp ma
kaptak engedélyt az anyjuktól, hogy ellógják az edzést, Charlie és
Sam sorsa megpecsételődött.

– Jól van, nagyfiú, ideje megtenned, ami a te dolgod –
jelentette ki Zach a csípőjének támasztva a puskatust. Zsebéből
rugós kést húzott elő, s egy kézzel kipattintotta a pengét. –
A pisztoly túl hangos, fogd ezt! Csak vágd el a torkát, ahogy egy
disznóval csinálnád!



A sportcipős nem vette el a kést.
– Csináld csak, ahogy megegyeztünk! – folytatta Zach. – Te őt

nyírod ki, én meg elintézem a kicsit.
A sportcipős még mindig nem mozdult.
– Igaza van a lánynak – mondta. – Nem kell megtennünk.

Nem az volt a terv, hogy a nőket bántsuk. Eleve ott se kellett
volna lenniük.

– Jó, akkor most mi legyen?
Sam megragadta Charlie kezét. A férfiak figyelme elterelődött,

Charlie most elfuthatna.
– Ami történt, megtörtént. Ne rontsunk a helyzeten azzal,

hogy megölünk még több embert. Ártatlanokat.
Zach becsukta a kést, és visszatette a zsebébe.
– Jézusom! Ezt már a konyhában megbeszéltük, ember. Nincs

más választásunk.
– Feladhatjuk magunkat.
Zach megragadta a puskát.
– Baromság!
– Én feladom magam. Elviszem a balhét.
Sam meglökte Charlie-t, hogy jelezze, itt az idő a menekülésre.

De Charlie nem mozdult, szorosan kapaszkodott a nővérébe.
– Nagy szart! – bokszolta mellkason Zach a sportcipőst. –

Asziszed, hagyom magam bevarrni gyilkosságér’, csak mer’
hirtelen felébredt az a rohadt nagy lelkiismereted?

Sam elengedte húga kezét, és odasúgta:
– Fuss!
– Nem mondom el senkinek – felelte a sportcipős. – Azt fogom

mondani, én voltam egyedül.



– Az én istenverte teherautómmal?
Charlie ismét megpróbálta megfogni Sam kezét, de ő

elhúzódott tőle.
– Menj!
– Te rohadék! – szegezte a puskáját a sportcipős mellkasának

Zach. – A következő fog történni, kisfiam. Fogod a késemet, és
szépen elvágod annak a szukának a torkát, vagy akkora lyukat
pörkölök a mellkasodba, mint Texas. – Toppantott a lábával. –
Most rögtön!

A sportcipős előkapta a revolverét, és Zach homlokának
szegezte.

– Fel fogjuk adni magunkat.
– Vidd a képemből azt a rohadt pisztolyt, te gyáva szarzsák!
Sam meglökte Charlie-t. Mennie kell, el kell tűnnie innen. Ez az

egyetlen lehetőség. Könyörgőre fogta.
– Menj!
A sportcipős kijelentette:
– Előbb nyírlak ki téged, mint őket.
– Nem vagy te ahhoz elég tökös, hogy meghúzd a ravaszt.
– Megteszem.
Charlie még mindig nem mozdult, csak a foga kezdett újra

vacogni.
– Fuss! – könyörgött Sam. – Muszáj!
– No lám, hogy felszívta magát a gazdag fiúcska. – Zach a

földre köpött. Utána megtörölte a száját, de csak
figyelemelterelésül, mert közben a pisztoly után kapott.
A sportcipős azonban számított a mozdulatra, visszakézből
elkapta a puskát. Zach megtántorodott, és kalimpálva hanyatt



esett.
– Fuss! – lökte el magától a húgát Sam. – Menj!
Charlie végre megmozdult. Sam is indult utána, már emelte a

lábát…
Újabb robbanás.
Villant a pisztolycső, még a levegő is beleremegett.
Sam feje olyan erővel vágódott hátra, hogy reccsent a nyaka.

Teste megcsavarodva követte. Megfordult a levegőben, és
belezuhant a sötétségbe, mint Alice a mesebeli nyúlüregbe.

Szép vagy. Tudsz róla?
Lába földet ért; érezte, ahogy térde felfogja a zuhanás erejét.
Lenézett – lábujjait egy víz áztatta keményfa padlón

terpesztette szét, s felnézve egy tükörben látta meg magát.
Megmagyarázhatatlan módon a farmház fürdőszobájában állt,

a mosdó mellett.
Mögötte Gamma, erős karjával a derekát ölelve. Anyja

fiatalabbnak tűnt a tükörben, vonásai mintha lágyabbak lettek
volna. Felhúzta a szemöldökét, mintha nem hinné el, amit hallott.
Ez volt az a nő, aki elmagyarázta egy idegennek az
élelmiszerboltban, mi a különbség a maghasadás és a fúzió
között. Az, aki bonyolult kincsvadászatokat talált ki, hogy
vidáman teljen a húsvét.

Most vajon mi árulja el, hol a kincs?
– Mondd, mit vársz tőlem, mit tegyek? – kérdezte Sam anyja

tükörképétől.
Gamma szóra nyitotta a száját, de nem jött ki rajta hang. Arca

korosodni kezdett, és Samet elöntötte a szomorúság, amiért nem
láthatja megöregedni. Finom vonalak indultak Gamma szája



sarkából, szarkalábak a szemeitől. A ráncok elmélyültek, sötét
hajába szürke tincsek vegyültek, álla vonala kikerekedett.

Aztán kezdett róla lefoszlani a bőr.
Fehér fogak jelentek meg az arcán keletkezett lyukban, haja

zsíros, fehér gubanccá változott, szemgödre kiszáradt.
Már látszott, hogy ez nem öregedés.
Ez bomlás.
Sam küszködve próbált szabadulni a látomástól. Körbevette a

halál szaga: a nedves föld s a benne nyüzsgő, frissen kikelt
kukacok, melyek a bőre alá akartak befurakodni. Gamma keze
megragadta az arcát, s maga felé fordította csonttá aszott
ujjaival. Fekete fogai borotvapengeként meredeztek a szájából,
amint rákiáltott: „Mondtam neked, hogy fuss ki hátul!”

Sam ijedtében nagy levegőt vett – és magához tért.
Kinyitotta a szemét, de csak áthatolhatatlan sötétséget látott.
Szája tele volt földdel, nyirkos talajjal, fenyőtűvel. Keze az arca

előtt lehetett, mert tenyerén érezte forró leheletét.
Aztán valami hangra lett figyelmes.
Sss… sss… sss.
Mintha sepernének.
Vagy mikor meglendül egy fejsze.
Vagy mikor földet lapátolnak egy sírba.
Az ő sírjába.
Élve fogják eltemetni. Máris olyan nehéznek érezte magán a

földet, mintha vastag fémlap nehezedne rá.
– Sajnálom – mondta fojtott hangon a sportcipős. – Kérlek,

istenem, bocsáss meg nekem!
De a föld csak tovább záporozott, és Sam már alig kapott



levegőt.
Tudtad, hogy Giles Corey volt az egyetlen vádlott a salemi

boszorkányperben, akit halálra préseltek?
Sam szeme megtelt könnyel, a cseppek lecsorogtak az arcán.

A sikoly a torkán akadt. Nem szabad bepánikolnia. Nem kezdhet
el kiabálni vagy hadonászni, az nem segít. Legfeljebb újra
meglövik. Ha könyörög az életéért, csak még hamarabb elveszíti.

– Ne butáskodj! – mondta Gamma. – Azt hittem, már túl
vagy az ilyen tinédzsertempón.

Sam remegve vett egy levegőt, s meglepődött, mikor érezte,
hogy valóban levegő áramlik a tüdejébe.

Tud lélegezni!
Arcára boruló két tenyere levegővel teli üreget képezett a

földben. Még szorosabban összenyomta ujjait és a tenyere élét.
Lassabban vette a levegőt, nehogy túl gyorsan elfogyjon az
értékes készlet.

Ezt még Charlie mesélte neki évekkel ezelőtt. Maga előtt látta
a húgát a kiscserkész-egyenruhában. Brownie volt, azaz
„tündérke”. Keze, lába egy-egy pálcika. Ráncolt sárga blúzt
viselt, barna mellénye tele volt jól megszolgált jelvényekkel.
Hangos felolvasást tartott a kalandok kézikönyvéből.

„Ha eltemet a lavina, ne kiabálj, ne is nyisd ki a szád. Tedd a
kezed az arcod elé, és próbálj minél nagyobb helyet szorítani a
levegőnek az orrod előtt.”

Sam kidugta a nyelvét, hogy érezze, milyen messze van a
tenyere az arcától. Úgy saccolta, alig több, mint fél centire.
Behajlította az ujjait, hogy tágítsa az üreget, de a föld nem
engedett. Olyan szorosan ölelte körbe a kezét, mintha beton lett



volna. Megpróbálta megállapítani a testhelyzetét. Nem a hátán
fekszik, az biztos, a bal válla nyomódik a talajnak; de nem is
teljesen az oldalán, csípője szöget zár be a vállával. Futónadrágja
hátulját különösen hidegnek érezte. Jobb térde behajlott, bal lába
ki volt nyújtva, azaz el volt csavarodva a törzse, lábai pedig egy
elrugaszkodó futó mozdulatába merevedtek.

Teste öntudatlanul is ismerős pózban zuhant a gödörbe.
Megpróbálta megemelni magát, de nem tudta megmozdítani a

lábait. A lábujjával próbálkozott, majd a vádli és a comb izmával.
Semmi.
Lehunyta a szemét. Szóval teljesen lebénult. Soha többé nem

tud járni, futni, segítség nélkül mozogni. Hirtelen pánik fogta el.
Neki a futás a mindene. Attól az, aki. Mi értelme megpróbálni
túlélni ezt az egészet, ha sosem fogja tudni többé használni a
lábait?

A tenyerébe nyomta az arcát, nehogy felkiáltson.
Charlie talán még megmenekül. Látta nekilódulni az erdőnek.

Felidézte a látványt, ahogy vágtázni kezd, nyurga lábai észbontó
sebességgel viszik egyre távolabb. Egy pillanatra sem habozott,
nem nézett hátra.

Velem ne törődj! – könyörgött neki Sam, mint már
számtalanszor. – Csak magadra figyelj, és fuss!

Vajon sikerült? Kapott segítséget? Vagy mégis visszanézett a
válla fölött, hogy lássa, Sam követi-e, és segítség helyett
Zachariah Culpepper puskájával találta szembe magát?

Vagy valami még rosszabbal?
Sam kényszerítette magát, hogy másra gondoljon. Látta, ahogy

Charlie akadálytalanul kiér az erdőből, szerez segítséget, és



odavezeti a rendőröket a sírhoz, mert örökölte anyjuk
tájékozódóképességét, és sosem tévedt el. Tudni fogja, hol
temették el a nővérét.

Sam addig számolta heves szívdobbanásait, amíg némileg le
nem lassult a szívverése.

Ekkor újabb kellemetlen érzése támadt: kaparni kezdett a
torka.

Mindene földdel volt tele. A füle, az orra, a szája, a tüdeje. Nem
tudta elfojtani a köhögési ingert. Ajka szétnyílt, s a reflexszerű
levegővétellel még több föld került az orrába. Köhögött még
egyet, majd megint. Harmadszorra akkorát, hogy érezte, amint a
hasizmai megfeszülnek, teste összerándul.

Szívét öröm járta át: megrándultak a lábai is.
A pánik, a félelem vágta csak el az összeköttetést az agya és az

izmai között. Mégse bénult le! Lelkes öröm töltötte el, ahogy
visszatért az érzékelés a teste alsó felébe. Először a lábujjait
terpesztette szét a sűrű földben, aztán a bokáját is meg tudta
mozgatni, később alig észrevehetően már a térdét is.

Ha a lábfeje mozog, vajon mi még?
Megfeszítette alsó lábszára izmait, hogy átmelegedjenek, mire

a combizma égni kezdett, a térde megfeszült. A lábaira
koncentrált, s győzködte magát, hogy képesek mozogni, mígnem
a teste visszaüzent, hogy igen, a lába mozog.

Nem bénult le – van még esélye.
Gamma mindig azt mondta, Sam előbb tudott futni, mint járni.

A lába volt a teste legerősebb része.
Le fogja tudni rúgni magáról a földet.
Mozgatni kezdte a lábait. Parányi mozdulatokat tett előre-



hátra, megpróbálva átfúrni a nehéz földréteget. A kifújt levegő
felforrósította tenyerét. Agyára sűrű köd telepedett, elnyomva a
pánikot. Túl sok levegőt használna el? De számít ez egyáltalán?
Kezdte elveszteni a fonalat, már alig tudta, mit csinál. Testének
alsó része előre-hátra mozgott, s néha úgy érezte, egy apró
csónakban fekszik, melyet az óceán hullámai dobálnak. Aztán
magához tért, és ráébredt, hogy csapdába esett a föld alatt.
Küzdeni kezdett az életéért, egyre gyorsabban, egyre
elszántabban mozogva, mígnem ismét a csónakban találta magát.

Számolni próbált, mint a gyerekek: egy Mississippi, két
Mississippi, három Mississippi…

Görcsölt a lába, görcsölt a gyomra, mindene görcsölt.
Abbahagyta a mozgást, ha csak néhány másodpercre is.
A pihenés majdnem olyan fájdalmas volt, mint az erőfeszítés.
Kimerült izmaiban felgyűlt a tejsav, háborgott a gyomra.
Kicsavart csigolyái megfeszültek és nyomták az idegeket, ettől
fájdalom nyilallott a testébe nyaktól lábig. Ahogy kifújta a
levegőt, mintha csapdába esett kismadár vergődött volna a
tenyerében.

„A túlélés esélye ötven százalék – olvasta annak idején Charlie
a kalandok kézikönyvéből. – De csak ha az áldozatot egy órán
belül megtalálják.”

Sam nem tudta, mióta fekszik a sírban. Mintha a vörös téglás
ház elvesztése, anyja meggyilkolásának végignézése és saját
eltemettetése valamikor a régmúltban esett volna meg.

Megpróbálta megfeszíteni a hasizmait, és oldalt nyomni magát
felfelé. Karja megfeszült, nyakizmai megfeszültek, de a föld
nyomása nem engedett, hiába préselte vállát a nedves talajba.



Több helyre volt szüksége.
Megpróbálta ringatni a csípőjét. Először két-három centit

sikerült, majd ötöt-hatot, azután már a dereka, a válla, a nyaka
és a feje is megmozdult.

Hirtelen több lett a hely a szája és a keze között?
Megint kidugta a nyelvét, hegyével megérintette a rést a két

tenyere találkozásánál. A hely legalább két centi kellett hogy
legyen.

Haladás.
Most a karjaival kezdett dolgozni, fel-alá mozgatva őket.

Ezúttal milliméterekről volt csak szó. Tenyerét nem vehette el az
arca elől, hogy lélegezni tudjon, de aztán rájött, hogy a kezével
kell ásnia.

Egy óra. Charlie ennyi időt adott neki. És ez az idő egyre fogy.
Keze felforrósodott, pedig vizes volt. Egyre jobban szédült.

Vett egy utolsó, mély levegőt, majd eltolta kezeit az arca elől.
Úgy érezte, menten eltörik a csuklója, ahogy kifordította, hogy
ásni tudjon. Száját összeszorítva, fogcsikorgatva kaparta a földet,
dühösen próbálta elmozdítani.

A föld azonban nem engedett.
Fájt a válla, mintha összes izmát tüzes vassal sütögetnék. Ujjai

szét akartak repedni, körmei letörtek, ujjpercein felhasadt a bőr.
Úgy érezte, tüdeje menten szétrobban, nem tudja tovább tartani
a levegőt. Nem tud tovább küzdeni. Elfáradt, egyedül van. Anyja
meghalt, húga elmenekült. Fájdalmasan kiáltozni kezdett.
Először csak magában, aztán fennhangon is. Szörnyen dühös volt.
Az anyjára azért, mert megragadta a puskacsövet, az apjára
azért, mert rájuk zúdította ezt a poklot, Charlie-ra azért, mert



nem volt erősebb, saját magára pedig azért, amiért itt fog
meghalni ebben az istenverte sírban.

Ebben a sekély sírban.
Ujjai hirtelen hűvös levegőt markoltak – végre áttörte a

rálapátolt földet. Alig kétlábnyi föld jelentette a határt élet és
halál között.

De nem volt idő örvendezni. Alig maradt levegője, és reménye
sem sok, ha nem ás tovább.

Félresöpörte ujjaival a leveleket, fenyőtobozokat. Gyilkosa
megpróbálta elrejteni a friss gödröt, de arra nem számított, hogy
a lány, akit eltemetett, kiássa magát. Sam belemarkolt a földbe,
félredobta; aztán újabb maréknyi föld következett, majd még
újabb és újabb, egészen addig, amíg meg nem tudta feszíteni a
hasizmait még egy utolsó alkalommal, és fel nem tápászkodott.

Nagyot nyelt a friss levegőből, majd kiköpte a szájából a földet
és a vért. Haja összetapadt a fején. Odanyúlt, s a kisujja egy apró
lyukba tévedt: a körön belül sima volt a csont. Ott ment be a
golyó. Sam rádöbbent, hogy fejbe lőtték.

Fejbe lőtték!
Elvette a sebről a kezét. Nem merte megtörölni a szemét, csak

pislogott a messzeségbe. Az erdő összemosódott a szeme előtt.
Két fénypontot látott lebegni az arca előtt: mintha lusta
szentjánosbogarak lettek volna.

Víz csörgedezett valahol, hangját visszaverte valami, mintha
csatornában folyna. Valami olyasmiben, ami a meteorológiai
állomás tornya alatt kacskaringózva a kiépített útig vezet.

Két másik fénypont is ellebegett előtte.
Ezek nem szentjánosbogarak, ezek autók reflektorai.
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Charlie Quinn mardosó zaklatottsággal ment végig a pikeville-i
felső tagozatos általános iskola folyosóján. Nem olyan érzés volt,
mint mikor valaki kora reggel szégyennel telve eloson
valahonnan, hanem mint mikor az ember mély megbánást érez.
Nem véletlenül, hiszen legelső alkalommal is épp e falak között
történt, hogy olyan fiúval szexelt, akivel nem kellett volna.
Pontosabban a tornateremben, ami azt bizonyítja, hogy apjának
igaza volt, amikor a késői kimaradás veszélyeit ecsetelte.

Egy mobillal a kezében fordult be a folyosón. Akkor a nem
megfelelő fiú, most a nem megfelelő férfi és a nem megfelelő
telefon. Valamint nem a megfelelő útvonal – ugyanis fogalma
sem volt, merre kell mennie. Megfordult, és visszament arra,
ahonnan érkezett. Minden ismerősnek tűnt ebben a nyomorult
épületben, mégsem ott volt semmi, ahol az emlékei szerint lennie
kellett volna.

Befordult a folyosón balra, s az igazgatói iroda előtt találta
magát, ahol üres székek várták a rossz diákokat, akiknek az
igazgató színe elé kell járulniuk. A műanyag székek hasonlítottak
azokra, melyeken Charlie annyi időt töltött fiatal éveiben.
Szájalásért, a tanárokkal vagy más diákokkal való vitatkozásért.
Visszabeszélt ő még a falnak is. Felnőtt énje jól képen törölte
volna tizenéves énjét, amiért annyi bajt okozott.

Tenyerével beárnyékolta a folyosóra nyíló ablakot, és belesett
a sötét helyiségbe. Végre valami úgy nézett ki, mint hajdanán.
Ott állt a magas pult, ahol Mrs. Jenkins, az iskolatitkár fogadta a



csínytevőket. Zászlók lógtak a vízfoltos mennyezetről, diákrajzok
voltak a falra ragasztva. Hátul egy magányos asztali lámpa fénye.
Charlie-nak eszébe sem jutott Pinkman igazgató úr
útbaigazítását kérni alkalmi találkájával kapcsolatban. Igaz, nem
is volt valódi találka, inkább csak túszcsere. Akihez jött,
fogadhatta volna akár azzal is, hogy „Hé, te lány! A rossz telefont
vitted magaddal, mikor tegnap éjjel megkeféltelek a kocsimban
a Shady Ray’s bárnál.”

Charlie még azt sem kérdezhette magától, hogy mégis mit
gondolt, amikor ezt tette, hiszen a Shady Ray’sbe nem
gondolkodni jár az ember.

Megszólalt kezében a telefon, s felvillant az ismeretlen
képernyővédő, egy német juhász képe, szájában egy
gumijátékkal. A hívó neve helyén az állt: ISKOLA.

Charlie beleszólt a telefonba.
– Igen?
– Hol vagy? – A férfi hangja feszültnek tűnt, s Charlie agyán

hirtelen átfutott, milyen veszélyekkel járhat, ha az ember
lefekszik egy idegennel, akit egy bárban szedett fel. Kaphat
gyógyíthatatlan nemi betegséget, megtépheti egy féltékeny
feleség vagy egy ellenszenves anyuka, akiben gyilkos hajlamokat
ébreszt, ha elcsábítják a pici fiát, esetleg ellenségévé válhat egy
szűk körű, rossz hírű társaság.

– Pink irodája előtt – felelte.
– Fordulj vissza, majd a második keresztfolyosón jobbra!
– Jó.
Charlie bontotta a vonalat. Szívesen megtudta volna, mi az oka

a férfi furcsa hangszínének, de meggyőzte magát, hogy nem



számít, hiszen úgysem találkozik vele többé.
Visszament arra, amerről jött a sötét folyosón. Sportcipőjének

talpa nyikorgott a felviaszolt padlón. Valami kattant mögötte, s
felgyulladt a fény a titkárságon. Egy görnyedt idős nő, aki mintha
csak Mrs. Jenkins kísértete lett volna, becsoszogott a pult mögé.
Valahol a távolban súlyos fémajtó nyílt és csukódott. A fémjelző
kapu csilingelt egyet, valaki megcsörgetett egy kulcscsomót.

A levegő mintha minden zajjal sűrűbbé vált volna: az iskola
készült a reggeli rohamra. Charlie felnézett a hatalmas faliórára.
Ha az órák rendje nem változott, hamarosan következik az első
becsengetés, és a korán behozott gyerekek, akik eddig az
étkezőben várakoztak, elárasztják az épületet.

Charlie is ilyen gyerek volt annak idején. Hosszú időn át,
valahányszor az apjára gondolt, az a kép jelent meg előtte, ahogy
Rusty hosszú karja kinyúlik a Chevette ablakán, ujjai közt egy
frissen meggyújtott cigarettával, miközben a kocsi kihúz az iskola
parkolójából.

Megtorpant a folyosón.
A szobaszám magára vonta a figyelmét, s nyomban tudta, hol

van: a hármas számú terem volt az, az ő biztonságos kikötője.
Ujjával megérintette a csukott faajtót. Ms. Beavers réges-rég
nyugdíjba ment már, de a hangja még mindig ott csengett a
fülében: „Csak akkor tudja valaki elkapni a kecskédet, ha
megmutatod neki, hol tartod a szénát.”

Charlie igazából még most sem értette, mit is jelent ez
pontosan. Lehet, hogy a tanárnő a Culpepper klánra gondolt,
amelynek tagjai fáradhatatlanul piszkálták Charlie-t, miután
végül újra bejárt az iskolába. Vagy úgy is értelmezhette a



mondást, hogy Etta Beavers, a lányok kosárlabdaedzője maga is
jól tudta, milyen az, ha kötekednek az emberrel.

Nem volt senki, aki tanácsot adhatott volna Charlie-nak,
miként kezelje ezt a mostani helyzetet. Főiskolás kora óta először
bonyolódott egyéjszakás kalandba. Méghozzá egy autóban. Nem
az a fajta nő volt, aki ilyesmit szokott csinálni; nem igazán
követett el akkora hibát, amit súlyosan meg kellett volna bánnia.
Legalábbis mostanáig nem.

Élete az előző év augusztusában kezdett darabjaira hullani, s
azóta szinte minden ébren töltött idejében hibát hibára
halmozott. Láthatóan a május sem hoz majd érdemi változást.
A baklövések sorozata már azelőtt elkezdődött, hogy fölkelt
volna az ágyból. Éberen bámulta a plafont a hátán fekve, s épp
arról igyekezett meggyőzni magát, hogy ami előző este történt,
az valójában nem is történt meg, mikor ismeretlen
telefoncsörgésre lett figyelmes. A hang a táskájából jött.

Felvette, mert az, hogy becsomagolhatná ezt a készüléket
alumíniumfóliába, bedobhatná az irodája mögötti kukába, és
vehetne egy újat, amelyre rátehetne minden listát és
alkalmazást, ami a régi telefonján volt, csak azután jutott eszébe,
hogy belehallózott az idegen telefonba.

Az ezt követő beszélgetés olyan volt, mintha két vadidegen
között zajlott volna le.

Helló, idegen, akinek valószínűleg megkérdeztem a nevét, de
most már nem emlékszem rá, szerintem nálam van a telefonod.

Charlie felajánlotta, hogy találkozik a férfival annak
munkahelyén, mert nem akarta, hogy megtudja, hol lakik. Vagy
hol dolgozik, vagy milyen autót vezet. Ismerve a férfi



kisteherautóját és remek, kidolgozott testét, azt várta volna,
hogy szerelő vagy farmer. Ám ekkor elhangzott, hogy tanár,
mire Charlie agyában rögtön felötlött a Holt költők társasága.
Majd kiderült, hogy felsősöket tanít, ekkor meg Charlie nyomban
arra az elhamarkodott következtetésre jutott, hogy biztos
pedofil.

– Ide! – hallatszott a folyosó végéről, ahol a férfi egy nyitott
ajtóban állt.

Mintha csak erre a végszóra vártak volna, felgyulladtak a
folyosói neonok, a lehető legkedvezőtlenebb fényben fürdetve
meg Charlie-t. Nyomban megbánta, hogy kopott farmert és
kifakult, hosszú ujjú pólót kapott magára a Duke Blue Devils
kosárlabdacsapat jelvényével.

– Te jó ég – motyogta magában. A folyosó túlsó végén álló
alaknak ugyanis nem voltak ilyen gondjai.

Mr. Nem-emlékszem-a-nevedre még vonzóbb volt, mint
amilyennek előző este látta. A felső tagozatos tanárok gombolós
ingből és khakiszínű nadrágból álló egyenruhája nem tudta
elrejteni a tényt, hogy izmok duzzadnak rajta ott is, ahol egy
negyvenes férfira általában már zsírréteget növeszt a sör és a
sült hús. Erős szakálla inkább csak délutáni borosta benyomását
keltette. Szürkés halántéka egyenesen titokzatossá tette, állát
pedig a mély gödröcske kimondottan érdekessé.

Nem az a fajta fickó volt, amilyenekkel Charlie randevúzni
szokott, hanem inkább az, akiket szisztematikusan elkerült. Túl
bonyolult, túl erős, túl kiismerhetetlen. Mintha töltött fegyverrel
játszadozna az ember.

– Ez én vagyok – mutatott a tanár a terem ajtaján lévő táblára,



melyet kis tenyérlenyomatok kereteztek fehér papíron, fölül
pedig lila, kivágott betűkkel állt a név: MR. HUCKLEBERRY.

– Huckleberry? – csodálkozott Charlie.
– Igazából Huckabee – jött a válasz, majd a férfi feléje

nyújtotta a kezét. – Huck.
Charlie megrázta a kinyújtott kezet, mert túl későn ébredt rá,

hogy a tanár valójában az iPhone-ját kéri.
– Bocs – mentegetőzött, és átnyújtotta a telefont.
Amaz hamiskás mosolyt küldött feléje, amelytől nagy

valószínűséggel a legtöbb iskolás lány elolvadt.
– A tiéd idebent van.
Charlie követte a férfit az osztályterembe. A falakon térképek

sorakoztak, ami nem csoda, mivel úgy tűnt, Huck történelmet
tanít. Legalábbis ez derült ki a feliratból, miszerint MR.
HUCKLEBERRY IMÁDJA AZ EGYETEMES TÖRTÉNELMET.

– Lehet, hogy nem mindenre emlékszem a tegnap estéből, de
mintha azt mondtad volna, hogy a haditengerészetnél szolgálsz –
jegyezte meg Charlie.

– Már nem, de érdekesebben hangzik, mint az, hogy tanár
vagyok – nevetett fel a férfi némi öngúnnyal. – Tizenhét évesen
léptem be, és hat éve szereltem le – tette hozzá a katedrának
támaszkodva. – Meg akartam találni a módját, hogy tovább
szolgáljak, így aztán még haditengerészként továbbtanultam, és
most itt vagyok.

– Fogadok, sok könnyáztatta képeslapot kapsz Valentin-napon
– jegyezte meg Charlie. Egyetlen szónyi történelem sem jutott
volna el az agyáig iskolás éveiben, ha így nézett volna ki a tanára.

– Vannak gyerekeid? – kérdezte Huck.



– Egyről se tudok – viccelődött Charlie, de nem viszonozta a
kérdést. Feltételezte, hogy akinek gyereke van, nem a kutyája
képét használja képernyővédőnek. – Te házas vagy?

A férfi megrázta a fejét.
– Sose volt ínyemre.
– Nekem igen – mondta Charlie. Aztán megmagyarázta: –

Kilenc hónapja hivatalosan külön élünk.
– Megcsaltad?
– Megértem, hogy ezt feltételezed, de nem. – Charlie

végighúzta ujjait a férfi íróasztala melletti polcon álló könyvek
gerincén. Homérosz, Euripidész, Voltaire, Emily Brontë. – Nem
tűnsz úgy, mint akit érdekel az Üvöltő szelek.

Huckabee elvigyorodott.
– Nem sokat beszélgettünk a kocsimban.
Charlie már majdnem viszonozta a hamiskás mosolyt, ám a

megbánás visszagörbítette a szája sarkát. Ez a szinte
flörtölésszámba menő könnyed csevegés hirtelen majdnem
nagyobb kihágásnak tűnt, mint a szex. Korábban a férjével
szokott így évődni, neki szokott feltenni értelmetlen kérdéseket.

És múlt éjjel, házasságuk alatt először, megcsalta őt.
Úgy tűnt, Huck észrevette a hangulatváltozását.
– Semmi közöm hozzá, de a férjed bolond, ha hagy elmenni.
– Nehéz eset vagyok – felelte Charlie, majd odalépett az egyik

térképhez. Európa nagy része, de a Közel-Kelet is tele volt kék
rajzszögekkel. – Ezeken a helyeken mindenhol jártál?

A férfi bólintott, de nem szolgált bővebb magyarázattal.
– Haditengerészet… – mondta Charlie. – Te is „fóka” voltál?

SEAL?



– A haditengerészek lehetnek a különleges egység tagjai, de
nem minden „fóka” haditengerész.

Charlie épp rá akart mutatni, hogy nem kapott választ, de
Huck szólalt meg először.

– Hajnalban megcsörrent a telefonod.
Charlie összerezzent.
– Ugye nem vetted fel?
– Nem. Sokkal érdekesebb a híváslistádból kibogarászni, ki is

vagy te – felelte Huck, majd feltolta magát az íróasztalra. – B2
reggel 5 körül hívott. Gondolom, ő a vitaminboltos kapcsolatod.

Charlie kezdte kellemetlenül érezni magát.
– Az Riboflavin az edzőteremből.
A férfi szeme összeszűkült, de nem feszegette tovább a

kérdést.
– A következő hívás kábé negyed hatkor érkezett. A telefon

azt írta ki, hogy „Apuci”. Ha nem egy idősebb cukros bácsi, akkor
gondolom, az apád.

– Egyéb következtetés?
Huck úgy tett, mintha hosszú szakállát simogatná.
– Fél hattól kezdve sorozatosan kerestek egy megyei fogdából.

Legalább hatszor, úgy ötpercenként.
– Most lebuktam – emelte fel mindkét kezét megadó

mozdulattal Charlie. – Drogkereskedő vagyok, és elkapták
néhány futáromat a hétvégén.

A férfi felnevetett.
– Félig még el is hiszem.
– Védőügyvéd vagyok – vallotta be Charlie. – Csak van, aki

jobban örülne, ha drogkereskedő lennék.



Huck elkomolyodott. Ismét összehúzta a szemét, de
tekintetéből eltűnt a játékosság.

– Mi a neved?
– Charlie Quinn.
Megesküdött volna, hogy a férfi összerezzent.
– Valami gond van? – kérdezte, látva, hogy Huck ádáz erővel

szorítja össze az állkapcsát.
– Nem ez a név van a hitelkártyádon.
Charlie nem felelt azonnal, mert több probléma is volt ezzel a

kijelentéssel.
– Az az asszonynevem. De mért nézted meg a hitelkártyámat?
– Nem néztem, csak láttam. Amikor letetted a pultra a bárban.

– Huck felállt az asztalról, és elfordult. – Készülnöm kell a
tanításra.

– Valami rosszat mondtam? – igyekezett Charlie tréfára venni
a dolgot, pedig nagyon is tudta, hogy csak erről lehet szó. – Nézd,
mindenki utálja az ügyvédeket, amíg nincs szüksége rájuk.

– Pikeville-ben nőttem fel.
– Ezt most úgy mondod, mintha magyarázat lenne valamire.
A férfi nyitogatni kezdte a fiókjait.
– Mindjárt kezdődik az osztályfőnöki.
Charlie karba tette a kezét. Nem ez volt az első eset, hogy le

kellett folytatnia ezt a beszélgetést Pikeville régi lakóival.
– Két oka lehet annak, hogy most úgy viselkedsz, ahogy.
A férfi úgy csinált, mintha Charlie ott se lenne, és folytatta a

fiókok húzogatását.
Charlie az ujjain számolva sorolta a lehetőségeket.
– Vagy az apámat utálod, ami nem baj, mert sokan utálják,



vagy… – Felemelte a másik ujját, aztán kifejtette a valószínűbb
lehetőséget, amely célponttá tette huszonnyolc évvel ezelőtt,
mikor újra járni kezdett az iskolába, és amiért még ma is
gyűlölködő pillantásokat kap a városban olyanoktól, akik
támogatják a népes, helybéli Culpepper klánt. – Vagy te is azt
hiszed, hogy elkényeztetett kis szuka vagyok, aki hamisan
megvádolta Zachariah Culpeppert és az ártatlan kisöccsét, hogy
az apám rátehesse a kezét a nyamvadt életbiztosításukra és a
vacak teherkocsijukra. Mellesleg nem csinált semmi ilyet.
Beperelhette volna őket a húsz lepedőért, amivel ügyvédi költség
címén tartoztak neki, de nem tette. Arról nem is beszélve, hogy
csukott szemmel is ki tudtam volna választani azokat a
szemétládákat az azonosításkor.

Még be sem fejezte, a férfi máris a fejét rázta.
– Nem erről van szó.
– Valóban? – Charlie automatikusan a Culpepper-féle

összeesküvés-elmélet hívének könyvelte el magában Huckot,
mihelyt az megemlítette, hogy Pikeville-ben nőtt fel. Másrészt el
tudta képzelni, hogy egy haditengerész utálja a Rusty-féle
ügyvédeket. Egészen addig, amíg nem találnak nála egy kicsit
több oxyt a kelleténél, vagy nem kapják rajta prostival. Ahogy
apja mindig mondani szokta, a demokrata olyan republikánus,
aki már megismerte belülről a büntető igazságszolgáltatás
rendszerét.

– Nézd, én szeretem az apámat, de nem olyasféle ügyvéd
vagyok, mint ő. Az ügyeim fele a fiatalkorúak bírósága előtt
zajlik, a másik fele meg droggal kapcsolatos. Olyan emberekkel
dolgozom, akik valami hülyeséget csináltak, és szükségük van



egy ügyvédre, hogy ne kapjanak a kelleténél nagyobb büntetést.
Én csak arról gondoskodom, hogy semerre se lejtsen a pálya –
tárta szét a karját Charlie.

Huck szeme villámokat szórt. Kezdeti haragja egy pillanat alatt
dühbe csapott át.

– Menj ki innen. Most azonnal.
A kemény hangra Charlie hátralépett. Először jutott eszébe,

hogy senki sem tud az ittlétéről, miközben Mr. Huckleberry
egyetlen mozdulattal el tudná törni a nyakát.

– Jól van – felelte, aztán felkapta a telefonját a férfi
íróasztaláról, és az ajtó felé indult. Egyfolytában győzködte
magát, hogy jobb lenne egy hang nélkül elhúzni, hirtelen mégis
visszafordult. – Mit követett el ellened az apám?

Huck nem válaszolt. Az asztalánál ült, és egy piros tollal a
kezében egy papírhalom fölé hajolt.

Charlie várta a választ, de Huck elutasítón kopogott a tollal az
asztalon.

Charlie már majdnem megmondta neki, hova dugja fel a tollát,
mikor hangos dörrenést hallott a folyosó felől.

Aztán sűrű egymásutánban még hármat.
Nem egy autó kipufogója adta ki ezt a hangot, és nem is

tűzijáték robbant.
Egy olyan ember, aki mellett közvetlen közelről lelőttek egy

másik emberi lényt, soha többé nem fogja összetéveszteni a
fegyverropogást semmi mással.

Huck lerántotta a földre, majd belökte egy iratszekrény mögé,
és eltakarta a testével.

Mondott is valamit, legalábbis Charlie látta, hogy mozog a



szája, de az egyetlen hang, amely a fülében visszhangzott, a
lövések zaja volt. Négy lövés – négy rettenetes visszhang a
múltból. Szája kiszáradt, ahogy akkor. Szíve megszűnt dobogni,
ahogy akkor. Torka elszorult, látása beszűkült. Minden kicsinek
látszott, mintha egyetlen apró pontba koncentrálódna.

Aztán meghallotta Huck hangját.
– Lövöldöző az általános iskolában – suttogta higgadtan a

telefonjába. – Úgy hallom, az igazgatói irodánál…
Újabb csattanás, újabb kilőtt golyó.
Aztán még egy.
És ekkor megszólalt a csengő.
– Jézusom! – suttogta Huck. – Legalább ötven gyerek van az

étkezőben. Mennem kell…
Vérfagyasztó sikoltás szakította félbe.
– Segítség! – kiáltotta egy nő. – Segítsenek nekünk!
Charlie pislogott egyet, mire visszatért a múlt.
Gamma mellkasa szétrobbant…
Megint pislogott.
Sam fejéről páraként szóródnak szét a vércseppek.
Charlie, fuss!
Mielőtt Huck meg tudta volna állítani, már kint is volt a

teremből. Lábai sebesen vitték előre, szíve vadul kalapált.
Sportcipője jól tapadt a felkent kövezeten, mégis puszta földet
érzett meztelen talpa alatt, faágakat, ahogy az arcába vágnak, s
félelmet, mely szögesdrótként szorítja össze a mellkasát.

– Segítsenek nekünk! Kérem! – kiáltotta a nő.
Huck akkor érte utol Charlie-t, amikor befordult a sarkon, de

homályosan látta, mert csak a három alakra tudott koncentrálni



a folyosó végén.
Egy férfi feküdt hanyatt a földön, mögötte, tőle jobbra egy pár

kicsi láb. Rózsaszín cipő, talpán oldalt fehér csillagok. Fények,
melyek villognak, ha a cipő gazdája lépked.

Egy idősebb nő térdelt a kislány mellett, jajgatva, előre-hátra
ringatva magát.

Legszívesebben Charlie is jajveszékelni kezdett volna.
Vér fröccsent az iroda előtti műanyag székekre, a falra, a

mennyezetre, vér lövellt a padlóra.
A vérontásnak ez az ismerős jelenete elzsibbasztotta Charlie-t.

Futása gyors gyaloglássá lassult. Látott már ilyet korábban, és
tudta, hogy az ember képes elraktározni a látványt, a tényt egy
kis dobozba, és elzárni hosszú időre. Hogy képes folytatni az
életét, ha nem alszik sokat, nem lélegzik sokat, és nem él sokáig,
különben visszajön érte is a halál.

Valahol kivágódott egy ajtó, léptek visszhangoztak a folyosón.
Egyre hangosabb lett a kiabálás, a sírás. Kiáltások hallatszottak,
de a szavak értelme nem jutott el Charlie agyáig. Mintha víz alatt
lett volna. Teste lassan mozgott, karját, lábát egyre jobban húzta
lefelé a nehézségi erő. Agya csendben feltérképezte a dolgokat,
melyeket nem akart észrevenni.

Mr. Pinkman hanyatt feküdt a földön, kék nyakkendője a
vállán átvetve. Fehér inge közepén egyre jobban szétterült a
vérfolt. Feje jobb oldala szétnyílt, bőre szakadt papírként elállt
fehér koponyacsontjától. Jobb szeme helyén mély, fekete lyuk
tátongott.

Mrs. Pinkman nem a férje mellett térdelt. Ő volt az, aki az
imént sikoltozni kezdett, de most hirtelen abbahagyta. Egy



gyermek fejét tartotta az ölében, a kislány nyakához szorítva
annak halványkék pulóverét. A golyó létfontosságú eret
szakíthatott széjjel, mert Mrs. Pinkman keze csupa vér volt.
Eljegyzési gyűrűjének gyémántja is vérvörös rubinként csillogott.

Charlie-nak megrogyott a térde.
Leroskadt a kislány mellé, de önmagát látta a földön feküdni az

erdőben.
Mennyi is volt? Tizenkettő? Tizenhárom?
Pipaszár lábak, rövid fekete haj, akár Gammáé. Hosszú

szempillák, mint Samé.
– Segíts! – suttogta Mrs. Pinkman rekedten. – Kérlek!
Charlie előrenyújtotta a kezét, de nem tudta, hova is tegye.

A kislány szeme előbb fennakadt, majd hirtelen egyenest
Charlie-ra szegeződött.

– Minden rendben – biztatta Charlie. – Rendbe fogsz jönni.
– Uram, menj e bárányka előtt – imádkozott Mrs. Pinkman. –

Ne hagyd magára, segíts neki.
Nem fogsz meghalni – fohászkodott magában Charlie is. –

Nem adod fel. Leérettségizel, főiskolára mész, feleség leszel.
Nem hagysz tátongó űrt a családod szívében, melyet eddig
betöltött a szereteted.

– Vezess engem, Uram, megváltóm!
– Nézz rám! – mondta Charlie a kislánynak. – Rendbe fogsz

jönni.
Persze ez nem volt igaz.
A kislány szemhéja rebegni kezdett, elkékült ajka szétnyílt.

Apró fogai voltak, és fehér az ínye. Nyelve hegye világos
rózsaszín.



Egyre sápadtabb lett az arca. Charlie-nak azt juttatta az
eszébe, ahogy a tél leereszkedik a hegyekből. Először ünnepélyes
vörösbe, narancssárgába, sárgába öltözteti a fákat, majd a
levelek barnulni kezdenek, és fokozatosan lehullanak, s mire
jeges ujjával a tél eléri a dombok lábát a város szélén, az élet
minden jele semmivé lesz.

– Ó, istenem! – zokogott fel Mrs. Pinkman. – Kicsi angyal!
Szegény kicsi angyal!

Charlie később nem emlékezett, mikor fogta meg a gyerek
kezét, de egyszer csak az ujjai közt érezte a kis ujjakat. Milyen
apró kéz, és milyen hideg. Akár egy ottfelejtett kesztyű a
játszótéren. Nézte, ahogy a kéz lassan elernyed a tenyerében, és
lecsúszik a földre.

Elment.
– Fekete kód!
Charlie összerezzent a hangra.
– Fekete kód! – ismételte a feléjük futó rendőr. Egyik kezében

rádiót tartott, a másikban puskát. Pánik érződött a hangján. –
Az iskolához! Az iskolához!

Charlie és a férfi tekintete egy pillanatra találkozott, s a rendőr
szemében felismerés csillant, ám ekkor meglátta a halott
gyereket. A rettenet és a szomorúság eltorzította vonásait.
Cipője orrával vértócsába lépett, kiment alóla a lába. Nagyot
esett; a puska kirepült a kezéből, és végigcsúszott a folyosón.

Charlie lenézett a kezére, amely az imént még a gyermek kezét
fogta. Összedörzsölte az ujjait. A vér ragadós volt, nem úgy, mint
Gammáé, melyet csúszósnak, olajosnak érzett.

Fehér csont, a szív, a tüdő darabjai, inak és erek, a tátongó



seben át elszálló élet.
Emlékezett, hogy visszament a farmházba, mikor az egész

véget ért. Rusty felvett valakit takarítani, de az illető nem
végzett alapos munkát. Hónapokkal később, mikor egy edényt
keresett a konyhaszekrény mélyén, Charlie megtalálta Gamma
fogának egy darabját.

– Ne! – ordította Huck.
Charlie felnézett, s megdöbbentette, amit látott. Amit eddig

nem vett észre. Amit első látásra fel sem fogott, pedig ott volt
alig tizenöt méterre tőle.

Egy tizenéves lány ült a földön, háttal az öltözőszekrényeknek.
Korábbi, beszűkült látótere nem engedte be a képét az agyába,
miközben az áldozatok felé futott. A lány fekete ruhát viselt,
feketével volt kihúzva a szeme, ahogy a gótoké. Nem volt rajta
vér, kerek arcán döbbenet tükröződött, nem fájdalom. Ő
rendben van, gondolta Charlie ösztönösen, miközben elfutott
mellette, hogy elérje Mrs. Pinkmant és a kislányt. Csakhogy a
gót lánnyal semmi sem volt rendben.

Ő volt a lövöldöző.
Pisztolyt tartott a kezében, de ahelyett hogy további

áldozatokat vett volna célba, saját mellkasa felé fordította a
csövét.

– Tedd le! – A rendőr néhány méternyire állt tőle, puskáját a
vállához szorítva. Minden mozdulata rettegésről árulkodott:
ahogy a talpán imbolygott, ahogy kétségbeesetten szorította a
fegyverét. – Azt mondtam, tedd le azt a rohadt pisztolyt!

– Le fogja tenni. – Huck a lánynak háttal térdelt, testével
védelmezve őt. Keze a magasban, hangja határozott. – Minden



rendben, biztos úr. Maradjunk higgadtak!
– El az útból! – kiáltotta a rendőr, aki minden volt, csak nem

higgadt. Fel volt villanyozva, és kész volt meghúzni a ravaszt,
mihelyt tiszta a terep. – Tűnjön az utamból!

– Kellynek hívják – folytatta Huck. – Kelly Wilsonnak.
– Mozdulj már, seggfej!
Charlie nem a férfiakat nézte, hanem a fegyvereket.
Revolver és puska.
Puska és revolver.
Áthullámzott egy érzés a testén, mint korábban már annyiszor,

és megdermesztette.
– Mozdulj! – ordította a rendőr, s jobbra-balra rángatta a

puska csövét, hogy Huckot megkerülve lőni tudjon. – El az
utamból!

– Nem. – Huck tovább térdelt a földön, háttal Kellynek,
feltartott kézzel. – Ne csinálja, ember! Még csak tizenhat éves!
Nem akarhat megölni egy…

– El az utamból! – A rendőr félelme szinte szikrázó
elektromossággal töltötte fel a levegőt. – Le a földre!

Huck együtt mozgott a fegyver csövével, blokkolva a lövés
útját.

– Álljon le, ember! Ez a lány nem akar senkit lelőni, csak saját
magát.

A lány kinyitotta a száját. Charlie nem hallotta, mit mond, de a
rendőr láthatóan igen.

– Hallotta a nyomorult bestiát? – ordította. – Hagyja, hadd ölje
meg magát, vagy tűnjön az utamból!

– Kérem – suttogta Mrs. Pinkman. Az igazgató felesége két



kézzel takarta el a szemét. – Könyörgök, hagyják abba!
– Kelly! – szólt Huck nyugodt hangon, s hátranyújtotta a kezét

tenyérrel fölfelé. – Add ide a pisztolyt, kicsim. Nem kell
megtenned. – Várt néhány másodpercet, majd folytatta. – Nézz
rám, Kelly!

A lány lassan felnézett. Szája elernyedt, tekintete üveges volt.
Egy újabb rendőr rohant el Charlie mellett.
– Elöl a folyosón! Elöl a folyosón! – kiáltotta, majd térdre vetve

magát csúszott egy darabig, és Glockját két kézre fogva a lányra
célzott. – Szedd le!

– Könyörgök, Istenem! – zokogta Mrs. Pinkman a tenyerébe.
– Bocsásd meg ezt a bűnt!

– Add ide a pisztolyt, Kelly – ismételte Huck. – Nem kell, hogy
másnak is baja essen.

– Le a földre! – kiáltotta a második rendőr hisztérikusan
elvékonyodó hangon. Charlie látta, ahogy az ujja megfeszül a
ravaszon. – Földre!

– Kelly! – szólt a lányra Huck határozottan, mint egy haragos
szülő. – Nem mondom még egyszer. Add ide azonnal azt a
pisztolyt! Komolyan mondom – tette hozzá, majd nyomatékul
meglengette nyitott tenyerét a levegőben.

Kelly Wilson bólogatni kezdett. Charlie látta, ahogy a tekintete
kitisztul, amint Huck szavai elérnek az agyához. Valaki
megmondta neki, mit tegyen, megmutatta a kiutat ebből a
helyzetből. Válla ellazult, szája becsukódott, pislogott néhányat.
Charlie értette, min megy keresztül. Megállt számára az idő,
majd valaki talált egy kulcsot, és újra beindította.

Kelly lassan beletette a revolvert Huck kezébe.



De a rendőr mégis meghúzta a ravaszt.
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Charlie látta, ahogy Huck bal válla megrándul, amint karját
átszakítja a golyó. A férfi orrlyuka kitágult, szája kinyílt, levegő
után kapkodott. Vér terült szét az ingén, mint egy nyíló, piros
virág. Mégis szinte rezzenéstelenül tartotta kezében Kelly
revolverét.

– Jézus isten – suttogta valaki.
– Semmi baj – mondta Huck a rendőrnek, aki meglőtte. –

Elteheti a fegyverét, oké?
A rendőr keze úgy remegett, hogy alig tudta tartani a fegyvert.
– Rodgers rendőr – folytatta Huck. – Tegye el a fegyverét, és

vegye el tőlem a revolvert.
Charlie inkább érezte, mint látta, hogy egy sereg rendőr fut el

mellette. Szinte csak a levegő hullámzása jelezte számára a
mozdulataikat.

Ekkor egy mentős fogta meg szorosan a karját, majd valaki
belevilágított a szemébe, és azt kérdezte, megsérült-e, vagy csak
sokkot kapott, és hogy be akar-e menni a kórházba.

– Nem – felelte ugyanakkor Mrs. Pinkman, akit egy másik
mentős vizsgált. – Én jól vagyok – mondta véráztatta ruhájában.

Mr. Pinkmant senki sem vizsgálta meg.
Ahogy a kislányt sem.
Charlie lenézett a kezére. Úgy érezte, remegnek a csontok az

ujjai hegyében. Az érzés lassan továbbterjedt, s végül már azt az
érzetet keltette, hogy kívül van a testén, hogy minden
lélegzetvétele visszhangja egy korábbinak.



Mrs. Pinkman két tenyere közé fogta Charlie arcát, s a
hüvelykujjával letörölte a könnyeit. Arcának mély ráncaiba
beleült a fájdalom. Charlie bárki mástól elhúzódott volna, de Mrs.
Pinkman meleg ölelésének átadta magát.

Voltak ők ketten már ilyen helyzetben.
Huszonnyolc éve Mrs. Pinkman még Miss Heller volt, és

szüleivel két mérföldnyire lakott a farmháztól. Ő nyitott ajtót az
óvatos kopogásra, és találta a tizenhárom éves Charlie-t a
tornácon verejtékben fürödve, vérfoltosan. A csapzott
kislánynak egyetlen kérdése volt: van-e otthon jégkrém.

Mindenki ezt találta érdekesnek, amikor tovább mesélte a
történetet. Nem azt, hogy Gammát meggyilkolták, vagy hogy
Samet élve eltemették, hanem hogy Charlie két tálka jégkrémet
is befalt, mielőtt elmondta volna Miss Hellernek, mi történt.

– Charlotte! – ragadta vállon Huck. Charlie látta, hogy mozog a
szája, amint kimondja a nevet, melyet már rég nem használt.
A férfi nyakkendője ki volt bomolva, a karjára tett fehér kötésen
átütött a vér. – Charlotte! – rázta meg ismét a férfi. – Fel kell
hívnod az apádat. Most.

Charlie felpillantott, aztán körülnézett a folyosón. Úgy tűnt, az
idő nélküle telt egy darabig. Mrs. Pinkman már nem volt sehol,
eltűntek a mentősök is. Egyedül a holttestek maradtak a korábbi
helyükön, közvetlenül mellette. Mr. Pinkman a vállára csapódott
nyakkendővel, és a kislány a vérfoltos rózsaszín kabátkában.

– Hívd fel! – ismételte Huck.
Charlie tapogatózva keresni kezdte a telefonját a farzsebében.

Hucknak igaza van, Rusty aggódni fog, ha nem hall felőle. Szólni
kell neki, hogy nem esett baja.



– Mondd meg neki – folytatta Huck –, hogy hozza ide az
újságokat, a rendőrfőnököt, akit csak tud. Egyedül nem tudom
őket leállítani – fordította félre a tekintetét.

Charlie mellkasa elszorult, teste figyelmeztette, hogy veszélyes
helyzet alakult ki körülötte. Követte Huck tekintetét.

Hack nem őmiatta aggódott, hanem Kelly Wilson miatt.
A tinilány arccal lefelé feküdt a földön, két kezét szorosan

hátrabilincselték. Kis termetű volt, csak akkora, mint Charlie,
mégis úgy szegezték a földre, mint egy veszélyes, erőszakos
bűnözőt. Az egyik rendőr a hátába térdelt, a másik a lábára, egy
harmadik pedig a bakancsa talpát préselte az arcához.

Ez még akár megengedhető is lehetett volna, hiszen egy
gyilkos letartóztatásáról volt szó. Nem is ezek miatt kérte Huck,
hogy hívja fel Rustyt. A lányt körülállta még öt másik rendőr,
akiket Charlie eddig észre se vett, de most nagyon is jól hallott.
Ordítottak, átkozódtak, az öklüket rázták. Charlie ismerte
néhányukat a középiskolából, a tárgyalóteremből vagy mindkét
helyről. Arcukat egyformán eltorzította a düh. A holtak miatt
dühöngtek, és saját tehetetlenségük miatt. Ez az ő városuk, az ő
iskolájuk. Nekik is ide jár a gyerekük, vagy itt tanítanak a
barátaik.

Egyikük akkorát csapott öklével az egyik fém
öltözőszekrényre, hogy kiszakadt az ajtaja. Mások az ujjaikat
tornáztatták, megint mások fel-alá járkáltak a folyosón, mint a
ketrecbe zárt vadállatok. Talán azok is voltak. Egyetlen rossz szó
elindíthatna most egy lavinát: jönne egy rúgás, egy ütés,
előkapnák a gumibotokat, majd a fegyvereket is, és rávetnék
magukat Kelly Wilsonra, mint a sakálok.



– Az én lányom is pont ennyi idős – sziszegte összeszorított
fogai közt az egyik. – Ugyanabba az osztályba jártak.

Újabb ököl vágódott egy másik szekrényajtóba.
– Pink volt az edzőm – mondta valaki.
– Többé senkit se fog edzeni.
Kiszakadt még egy szekrényajtó a helyéből.
– Ne… – Charlie hangja elakadt, mielőtt folytatni tudta volna.

Ez most veszélyes helyzet. Túlságosan veszélyes. – Hagyják
abba – kérte, majd könyörgőre fogta. – Kérem, hagyják abba!

Vagy nem hallották, vagy nem törődtek vele.
– Ne avatkozz bele, Charlotte. Csak hívd…
– Te átkozott szuka! – ordította a Kelly hátán térdelő rendőr,

belemarkolt a lány hajába, és nagyot rántott rajta. – Mért
csináltad ezt? Mért ölted meg őket?

– Hagyják abba! – mondta Charlie. Huck a karjára tette a
kezét, ő mégis felállt. – Hagyják abba! – ismételte.

Senki sem hallgatott rá. Túl félénk volt a hangja, mert testének
minden izma igyekezett visszatartani attól, hogy beleártsa magát
a férfiak őrjöngésébe. Olyan volt ez, mintha acsarkodó kutyákat
akart volna szétválasztani, kivéve hogy ezeknek a kutyáknak
töltött fegyver volt a kezében.

– Hé! – próbálkozott újra félelemtől elfúló hangon. – Vigyék be
az őrsre! Dugják egy zárkába!

Jonah Vickery, egy ostoba seggfej, akit még a középiskolából
ismert, előkapta teleszkópos fém taktikai botját.

– Jonah! – szólt hozzá Charlie, bár annyira elgyengült, hogy
nem bírta a térde, neki kellett dőlnie a falnak, hogy össze ne
rogyjon. – Fel kell olvasnod neki a jogait, és…



– Charlotte! – intette Huck egy mozdulattal, hogy üljön vissza
a földre. – Ne keveredj bele. Hívd az apádat, ő le tudja ezt
állítani.

Igaza volt: a zsaruk féltek az apjától. Ismerték a pereit, az
álláspontját. Charlie megpróbálta megnyomni a gyorshívó
gombot a telefonján, de alig mozogtak az ujjai. Az izzadságtól sűrű
massza lett a kezére száradt vérből.

– Siess! – sürgette Huck. – A végén még megölik.
Charlie látta, amint egy láb keményen Kelly oldalának lódul.

Olyan erővel, hogy a rúgástól a lány csípője felemelkedett a
földről.

Újabb fémbot került elő.
Charlie-nak végre sikerült megnyomnia a gombot, mire Huck

kutyájának képe töltötte be a képernyőt. Nem kérdezte meg
Hucktól a belépési kódját, úgyis késő lett volna már értesíteni
Rustyt. Nem érne időben az iskolához. Megnyomta inkább a
kamera ikonját, tudva, hogy az így is működni fog. Még két
koppintás a képernyőre, és már futott is a felvétel. Charlie
ráközelített a lány arcára.

– Kelly Wilson! Nézz rám! Kapsz levegőt?
Kelly csak pislogott. Az arcát taposó fekete rendőrbakancshoz

képest akkora volt az feje, mint egy játék babáé.
– Nézz a kamerába, Kelly! – mondta Charlie.
– Az istenit! – kiáltott fel Huck. – Én arra kértelek, hogy…
– Fiúk, ennek véget kell vetni! – vonszolta magát közelebb

Charlie az oroszlán barlangjához, vállát az öltözőszekrényeknek
vetve. – Vigyétek be a kapitányságra! Vegyenek tőle
ujjlenyomatot! Ne hagyjátok, hogy ez visszahulljon…



– Ez filmez minket! – szólalt meg az egyik zsaru. Greg
Brenner, egy másik seggfej. – Tedd le, Quinn!

– Ez egy tizenhat éves lány – folytatta Charlie, miközben
filmezett tovább. – Vele megyek a rendőrkocsiban.
Tartóztassátok le, és…

– Állítsátok le! – kiáltotta Jonah, az, aki a lány arcába taposott.
– Rosszabb, mint az a nyomorult apja!

– Adjatok neki egy nagy tál jégkrémet! – élcelődött Al Larrisy.
– Vedd le a bakancsod a fejéről, Jonah! – folytatta Charlie,

majd egyenként ráközelített a férfiak arcára. – Lehet ezt
jogszerűen is csinálni, nagyon jól tudjátok. Ne miattatok bukjon el
az ügy!

Jonah erre olyan erővel nyomta le a talpát, hogy Kelly szája
kinyílt. Vér buggyant ki rajta: a fogszabályozó megvágta a szája
belsejét.

– Látod ott azt a halott gyereket? – mutatott a rendőr a
folyosó vége felé. – Látod, hol nyílt szét a nyaka?

– Mit gondolsz? – mutatta fel Charlie a kislány vérétől vöröslő
kezét.

– Én azt gondolom, hogy többet törődsz ezzel a nyomorult
gyilkossal, mint a két ártatlan áldozattal.

– Elég ebből! – próbálta elkapni Greg a telefont. – Kapcsold ki!
Charlie elfordult tőle, hogy tovább filmezhessen.
– Ültessetek mindkettőnket a kocsiba. Vigyetek be a

kapitányságra, és…
– Add ezt ide! – kapott Greg ismét a telefon után.
Charlie megpróbálta kicselezni, de a férfi gyorsabb volt,

kikapta a kezéből, és a földre dobta.



Charlie lehajolt, hogy felvegye.
– Hagyd ott! – kiáltott rá Greg, de Charlie csak hajolt tovább,

mire Greg könyékkel orrba vágta. Charlie feje hátracsapódott,
neki az öltözőszekrénynek. Akkora fájdalmat érzett, mintha
bomba robbant volna az arcába. Szája kinyílt, folyni kezdett
belőle a vér.

Senki sem mozdult, senki nem szólt egy szót sem.
Charlie két kézzel fogta a fejét, miközben csorgott az orrából a

vér, mintha csap lenne, amit megnyitottak. Megdöbbent attól,
ami történt. Greg maga is döbbentnek látszott; mindkét kezét
fölemelte, mintha jelezni akarná, hogy nem volt szándékos. A baj
azonban már megtörtént. Charlie megtántorodott, és elbotlott a
saját lábában. Greg utánakapott, de elkésett.

Az utolsó, amit Charlie estében még látott, a szélsebesen forgó
plafon volt.
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Charlie a kihallgatószoba sarkában ült a földön. Fogalma sem
volt, mennyi idő telt el azóta, hogy elráncigálták a kapitányságra.
Legalább egy óra lehetett. Csuklóján még mindig ott volt a
bilincs, törött orrából még mindig kilógott a belegyömöszölt
vécépapír. Öltések helye bizsergett hátul a koponyáján, agya
lüktetett, látása még mindig nem volt tiszta, gyomra korgott.
Lefényképezték, ujjlenyomatot vettek tőle. Sötét vérfoltok
tarkították a farmerét, és a Duke Blue Devils-pólója is ugyanígy
nézett ki. Kezén még mindig ott volt a rászáradt vér, mert a
cellában, ahol megengedték, hogy használja a vécét, barna, hideg
víz folyt a piszkos mosdó csapjából.

Huszonnyolc évvel ezelőtt könyörgött a nővéreknek a
kórházban, hogy engedjék megfürödni. Akkor Gamma vére
tapadt a bőrére, és ragadt mindenütt. Nem fürdött kádban a
vörös téglás ház leégése óta, és nagyon szerette volna, ha
körülöleli a víz melege, ha láthatja, ahogy leoldódik róla a vér és a
csontszilánkok, s elúszik a vízen, mintha az egész csak egy rossz
álom lett volna, mely elhalványul az emlékezetében, mihelyt
megtisztul a teste.

Persze valójában semmi sem halványult el egészen. Az idő csak
némileg tompította a képet, a kínt.

Charlie lassan sóhajtott egyet, s a falnak támasztotta a fejét.
Lehunyta a szemét, mire nyomban a halott kislány jelent meg
előtte, ahogy ott fekszik az iskola folyosóján, s lassan elszáll belőle
az élet. Ahogy lehanyatló keze kicsúszik az övéből, mint Gamma



keze annak idején.
A halott kislány bizonyára még mindig ott van a hideg folyosón

Mr. Pinkmannel együtt. Legalábbis a testük. Ott fekszenek
letakaratlanul, védtelenül, miközben emberek mászkálnak
körülöttük. A gyilkosságoknál már csak így szokás. Senki nem
mozdít meg semmit, még egy gyermeket sem, egy szeretett
edzőt sem, amíg a bűnügyi helyszín minden négyzetcentiméterét
le nem fényképezték, a bizonyítékokat nem katalogizálták,
mindent meg nem mértek, át nem vizsgáltak.

Charlie kinyitotta a szemét.
Szomorú, ismerős terepen járt. A sötét képeket sohasem volt

képes kitörölni az agyából, gondolatai újra meg újra visszatértek
rájuk. Olyan volt ez, mint mikor egy kocsi mély keréknyomot váj
a kavicsos útba, mert mindennap ugyanott közlekedik.

Orra fájdalmasan lüktetett, a száján vette a levegőt. A mentős
azt mondta, nincs eltörve, de Charlie nem bízott a mentősökben.
Miközben összevarrták fején a felszakadt bőrt, a rendőrök
mással se törődtek, mint hogy egymást fedezzék. Fogalmazták a
jelentésüket, és mind egyetértett abban, hogy Charlie
ellenségesen viselkedett, ő maga verte a fejét Greg könyökéhez,
a telefon pedig akkor tört el, amikor ő, mármint Charlie,
véletlenül rátaposott.

Huck telefonjára.
Mr. Huckleberry többször is hangsúlyozta, hogy a telefon és

annak tartalma az ő tulajdona, sőt meg is mutatta a rend őreinek
a képernyőt, hogy lássák, amint törli a felvételt.

Miközben ez történt, Charlie feje túlságosan fájt, hogy ingatni
tudta volna, de most önkéntelenül is megtette. A rendőrök



meglőtték Huckot, pedig nem is provokálta őket, sőt, segíteni
akart. Majdnem minden rendőri egységnél, amellyel csak dolga
akadt, tanúja volt az ilyen viselkedésnek: bármi is történt, ezek a
fickók mindig, de mindig fedezték egymást.

Kinyílt az ajtó, Jonah lépett be rajta. Két összecsukható szék
volt nála, mindkét kezében egy. Rákacsintott Charlie-ra, mert
most, hogy az őrizete alatt állt, jobban kedvelte. Ugyanilyen
szadista volt már a középiskolában is, az egyenruha csak
szentesítette nála az erőszakot.

– Az apámat akarom – jelentette ki Charlie, ahogy már
számtalanszor, amikor csak valaki belépett a helyiségbe.

Jonah ismét kacsintott egyet, majd a kinyitott székeket
elhelyezte az asztal két oldalán.

– Jogom van ügyvédhez.
– Épp most beszéltem vele telefonon – jött a válasz, de nem

Jonah-tól, hanem Ben Bernardtól, a kerületi ügyész
helyettesétől. Alig nézett Charlie-ra, miközben odadobott egy
dossziét az asztalra, majd leült. – Vegye le róla a bilincset.

– Akarja, hogy odahurkoljam a vezetőszíját az asztalhoz? –
kérdezte Jonah.

Ben lesimította a nyakkendőjét, és felnézett rá.
– Azt mondtam, vegye le azt az átkozott bilincset a

feleségemről. Azonnal!
Ben megemelte a hangját, de azért még nem kiabált. Sosem

kiabált, legalábbis az alatt a tizennyolc év alatt, amit Charlie vele
töltött.

Jonah megpörgette a kulcsot az ujján, jelezve, hogy akkor veszi
le a bilincset, amikor ő akarja. Durván nyitotta ki a zárat és



oldotta le a vasat Charlie kezéről, de nem ért el vele semmit,
mert Charlie olyan tompa volt, hogy nem is érezte.

Jonah kiment, bevágva maga mögött az ajtót, a hangot
visszaverték a betonfalak. Charlie továbbra is a földön ült, várta,
hogy Ben mondjon valami vicceset, mint például, hogy manapság
nem szokás a kislányokat a sarokba ültetni. Csakhogy Bennek ott
volt a két halott az iskolában, egy öngyilkos hajlamú tizenéves
gyilkos a fogdában, vérrel borított felesége pedig itt a sarokban.
Charlie így egyedül abból merített vigaszt, hogy férje intett az
állával, üljön le az asztalhoz vele szemben.

– Kelly jól van?
– Őrzik, nehogy megint öngyilkos akarjon lenni – válaszolta

Ben. – Két rendőrnő marad mellette éjjel-nappal.
– Tizenhat éves – jegyezte meg szomorúan Charlie, bár

mindketten tudták, hogy Kelly Wilsont szándékosan felnőttként
fogják nyilvántartásba venni. Egyedül az mentené meg, hogy
fiatalkorúak már nem ítélhetők halálra. – Ha bekéretné az egyik
szülőjét, az egyenlő lenne azzal, mint ha ügyvédet kérne.

– A bírótól függ.
– Ugye tudod, hogy apa másik bíróság elé fogja vinni? –

jegyezte meg Charlie, aki jól tudta, hogy apja lesz az egyetlen
védőügyvéd a városban, aki elvállalja az ügyet.

A plafonról lógó lámpa fénye megcsillant Ben szemüvegén,
ahogy fejével ismét a szék felé intett.

Charlie álló helyzetbe tornászta magát a fal mellett. Lehunyta a
szemét, mert újra megszédült.

– Szükséged van orvosra? – kérdezte Ben.
– Valaki ezt már kérdezte tőlem. – Charlie nem akart



kórházba menni. Talán agyrázkódása van, de tud járni, amíg van
mibe kapaszkodnia. – Jól vagyok.

Ben nem mondott erre semmit, de szinte hallani lehetett a
gondolatait: persze hogy jól vagy, te csakis jól lehetsz.

– Látod? – állt meg egyenesen Charlie, mindössze ujjai
hegyével érintve a falat. Imbolygott, mint egy akrobata a
kötélen.

Ben nem nézett oda. Megigazította a szemüvegét, és kinyitotta
az előtte fekvő dossziét. Egyetlen lap volt benne. Charlie szeme
nem állt rá a szövegre még akkor sem, mikor Ben írni kezdett
nagy, nyomtatott betűivel.

– Mivel vádolnak? – kérdezte elképedve Charlie.
– Az igazságszolgáltatás akadályozásával.
– Praktikus megfogalmazás. Minden belefér.
A férfi folytatta az írást, továbbra sem nézve a feleségére.
– Láttad, hogy elbántak velem, nem?
Ben nem válaszolt, csak a tolla sercegését lehetett hallani.
– Ezért nem nézel most rám, mert már láttál azon keresztül –

intett Charlie a fejével a túloldalról átlátszó tükör felé. – Ki van
még ott? Coin?

Ken Coin kerületi ügyész, Ben főnöke kibírhatatlan faszkalap
volt, aki mindent fekete-fehérben látott, azaz az utóbbi időben
barnában is, mivel a lakásépítések fellendülése miatt egyre több
mexikói bevándorló költözött ide Atlantából.

Charlie nézte felemelt kezét a tükörben, ahogy középső ujját
feltartva üdvözli a kerületi ügyészt.

– Kilenc tanút hallgattam ki, akik egybehangzóan állítják, hogy
el voltál keseredve, és miközben Brenner rendőr megpróbált



vigasztalni, az orrod véletlenül találkozott a könyökével.
Na jó, ha Ben jogászként próbál vele beszélni, ő is jogászként

reagál, döntötte el Charlie.
– A telefon videofelvétele is ezt mutatja, vagy kérjek

igazságügyi szakértőt, aki megvizsgálja a törölt fájlokat?
Ben vállat vont.
– Tedd, amit tenned kell.
Charlie tenyerével az asztalra támaszkodott, hogy le tudjon

ülni.
– Rendben. Most jön az, hogy ejted a hamis vádat az

igazságszolgáltatás akadályozásáról, ha én nem emelek panaszt
túlzott erőszak alkalmazása miatt?

– Már ejtettem – mondta Ben. – Annyi panaszt emelsz,
amennyit csak akarsz.

– Nem akarok én mást, csak egy bocsánatkérést.
Charlie sóhajnak tűnő hangot hallott a tükör mögül. Az elmúlt

tizenkét évben két igen sikeres pert indított a pikeville-i
rendőrség ellen a megbízói nevében. Ken Coin nyilván azt
feltételezte, most is jobban foglalkoztatja a város rovására
megkereshető pénz, mint a gyermek feletti gyász, aki a karjai
közt lehelte ki a lelkét, vagy az igazgató halála, aki csak bezárta,
ahelyett hogy kirúgta volna, pedig mindketten tudták, hogy
Charlie az utóbbit érdemli.

Ben továbbra sem emelte fel a fejét. Ahogy tollával az asztalt
kocogtatta, Charlie-nak önkéntelenül is Huck jutott az eszébe,
amint ugyanezt teszi a tanáriban.

– Biztos vagy benne? – kérdezte Ben.
Charlie integetett a tükörnek, remélve, hogy Coin áll mögötte.



– Ha ti, férfiak egyszerűen beismernétek a hibáitokat,
hamarabb elhinnék nektek az emberek azt is, ha azt mondjátok,
jól csináltatok valamit.

Ben végre ráemelte a tekintetét. Szemével végigpásztázta az
arcát, felmérve a károkat. Charlie észrevette a finom vonalat a
szája szegletében és a mély barázdákat a homlokán, amikor
vágott egy grimaszt. Elgondolkodott, vajon a férje is észrevette-e
valaha az idő múlásának hasonló jeleit az ő arcán.

A jogi egyetemen jöttek össze, és Ben miatta költözött
Pikeville-be. Úgy tervezték, együtt fogják leélni az életüket.

– Kelly Wilsonnak joga van… – kezdte Charlie.
Ben feltartotta a kezét, hogy elhallgattassa.
– Tudod, hogy mindennel egyetértek, amit mondani akarsz.
Charlie hátradőlt a székén. Emlékeztetnie kellett magát, hogy

sem ő, sem Ben nem próbálta meg soha kialakítani azt a „mi az
egyik oldalon, ők a másikon” mentalitást, amely Rustyt és Ken
Coint jellemezte.

– Írásos bocsánatkérést követelek Greg Brennertől – szögezte
le. – Igazit, nem csak egy amolyan „bocs, ha úgy érzed,
bántottalak”-félét, amivel gyakorlatilag azt mondja, hogy én egy
hisztérika vagyok, ő pedig egyáltalán nem úgy viselkedett, mint
egy istenverte náci.

Ben bólintott.
– El van intézve.
Charlie a nyomtatványért nyúlt, és megragadta a tollat.

A szöveg összefolyt előtte, de elég tanúvallomást olvasott már,
hogy tudja, hol kell aláírni. Odakaparta a nevét a lap aljára, majd
visszatolta a papírt Ben elé.



– Bízom benne, hogy betartod az alku rád első felét. Töltsd ki a
vallomást, ahogy akarod.

Ben a papírra meredt, ujjai megálltak a levegőben a lap széle
fölött. Nem a felesége aláírását nézte, hanem a félig megszáradt
vértől barna ujjlenyomatait a fehér papíron.

Charlie pislogott, hogy kitisztuljon a látása. Kilenc hónap óta
most kerültek a legközelebb egymáshoz.

– Rendben – felelte Ben, becsukva a dossziét. Felállni készült.
– Csak ők ketten…? – kérdezte Charlie. – Mr. Pink és a kis…
– Igen – felelte Ben, majd némi habozás után visszaült a

székére. – Az egyik portás bezárta az ebédlőt, az
igazgatóhelyettes pedig megállította a buszokat az utcán.

Charlie nem is akart arra gondolni, mekkora tragédiát okozott
volna Kelly Wilson, ha néhány másodperccel becsengetés után
kezd lövöldözni, nem pedig előtte.

– Mindenkit ki kell kérdezni. A gyerekeket, a tanárokat, a
személyzetet.

Charlie tudta, a város nem tud saját erőből lebonyolítani ennyi
meghallgatást, nemhogy egy ekkora pert lefolytatni. A pikeville-i
rendőrségnek tizenhét teljes munkaidőben szolgálatot teljesítő
dolgozója van, Ben pedig a kerületi ügyészség hat jogászának
egyike.

– Ken segítséget fog kérni máshonnan? – kérdezte.
– Már meg is érkezett a segítség – felelte Ben. – Egyszer csak

jöttek maguktól. Az állami rendőrségtől, a seriff hivatalától. Még
csak hívni se kellett őket.

– Az jó.
– Ja.



Ben a dosszié sarkát piszkálta az ujjával. Szája úgy húzódott
félre, mint mikor a nyelve hegyét szokta rágcsálni. Ettől a régi
szokásától képtelen volt megszabadulni. Charlie egyszer még
annak is tanúja volt, hogy Ben édesanyja átnyúlt a vacsoraasztal
fölött, és megütögette fia kezét, hogy hagyja már abba.

– Láttad a holttesteket? – kérdezte Charlie.
Ben nem felelt, de nem is volt rá szükség. Charlie jól tudta,

hogy megnézte a tetthelyet. Érezte komor hangszínén, látta
görnyedt tartásán. Pikeville sokat gyarapodott az utóbbi két
évtizedben, mégis kisváros maradt. Olyan hely, ahol sokkal több
a heroinnal való visszaélés, mint a gyilkosság.

– Tudod, hogy időbe telik, de mondtam nekik, hogy vigyék el a
testeket, amint lehet.

Charlie a plafonra emelte a tekintetét, hogy ne csorduljon ki a
könnye. Ben számtalanszor ébresztette fel éjjelente, mikor rátört
a legszörnyűbb rémálom: életének az a napja, mikor ő és az apja
tették a hétköznapi dolgukat a farmházban, főztek, mostak,
mosogattak, miközben Gamma holtteste ott oszladozott a
konyhaszekrény előtt, mert a rendőrség elfelejtette elszállíttatni.

Ha ott volt az a fogdarab, amit Charlie a szekrény hátuljában
talált, mi mást nem vehettek még észre?

– A kocsid az irodád mögött áll – mondta Ben. – Az iskolát
bezárták, és minden bizonnyal zárva is marad a héten.
Atlantából már megjött az első közvetítőkocsi.

– Apa ezért olyan elfoglalt? A haját igazgatja az interjú előtt?
Mindketten halványan elmosolyodtak, mert tudták, hogy

Charlie apja semmit sem szeret jobban, mint látni magát a
tévében.



– Azt üzeni, hogy várj, mielőtt bármit tennél. Ezt mondta,
mikor felhívtam.

Ami azt jelenti, hogy Rusty nem fog a megmentésére sietni.
Feltételezi, hogy keménykötésű lánya elboldogul egy csapat
kétbalkezes rendőrrel, miközben ő már rohan is Kelly Wilsonék
házához rávenni a tini szüleit, hogy őt bízzák meg a lányuk
védelmével.

Mikor valaki arról beszélt, mennyire utálja az ügyvédeket,
mindenkinek Rusty jutott az eszébe.

– Kérhetek egy rendőrkocsit, hogy elvigyenek az irodádhoz.
– Én ugyan be nem ülök egyik seggfej mellé se.
Ben beletúrt a hajába. Ráfért volna egy nyírás, és az inge is

gyűrött volt. A zakójáról meg hiányzott egy gomb. Charlie-nak
jólesett volna azt gondolni, hogy férje szétesik nélküle, de igazság
szerint Ben mindig is rendetlen benyomást keltett, Charlie pedig
inkább cukkolta, amiért úgy néz ki, mint egy csavargó, mintsem
hogy tűt-cérnát ragadott volna.

– Kelly Wilson már őrizetben volt, és nem állt ellen – mondta.
– Attól a pillanattól, hogy megbilincselték, ők voltak a felelősek a
biztonságáért.

– Greg lánya is abba az iskolába jár.
– Ahogy Kelly is – tiltakozott Charlie, majd közelebb hajolt. –

Nem élünk a középkorban, igaz? Kelly Wilsonnak alkotmányos
joga van a tisztességes eljáráshoz. Bírónak és esküdtszéknek kell
ítélkeznie fölötte, nem egy rakás zsarunak, aki fel van ajzva, hogy
kitapossa a belét.

– Értem, mindannyian értjük – csitította Ben, aki azt hitte,
Charlie a tükör mögött rejtőző nagy varázslónak rendezi a



jelenetet. – Egy igazságos társadalom a jogra épül. Nem lehetsz
jó ember, ha úgy viselkedsz, mint a rosszak.

Ben ezzel Rustyt idézte.
– Hülyére akarták verni. Vagy agyon.
– Ezért inkább te ajánlkoztál helyette?
Charlie-nak égni kezdett a bőre a kezén; gondolkodás nélkül

megvakarta. A rászáradt vér apró göbökben gyűlt össze a
körmei alatt, hamarosan fekete félholdak lettek belőle.

Felnézett a férjére.
– Azt mondtad, kilenc tanút hallgattál ki?
Ben vonakodva bólintott. Tudta, miért kérdezi Charlie.
A nyolc rendőr volt az, s mivel Mrs. Pinkman nem volt jelen,

mikor betörték az orrát, a kilencedik csakis Huck lehetett.
Vagyis Ben már beszélt vele.

– Szóval tudod? – kérdezte Charlie. Ebben a pillanatban csakis
ez számított: hogy Ben tudja-e, mit keresett az iskolában aznap
reggel. Mert ha Ben tudja, akkor mindenki más is tudja, ami azt
jelenti, hogy Charlie-nak ismét sikerült különösen kegyetlen
módon megalázni a férjét.

– Ben?
A férfi a hajába túrt, majd lesimította a nyakkendőjét. Annyi

árulkodó jelet adott magáról, hogy soha nem lehetett egy jót
kártyázni vele, még „csapd le, csacsi”-t sem.

– Sajnálom, drágám – suttogta Charlie. – Nagyon, nagyon
sajnálom.

Egy gyors kopogás után kinyílt az ajtó. Charlie reménykedett,
hátha az apja, de csak egy idősebb fekete nő jött be tengerészkék
nadrágkosztümben és fehér blúzban. Rövid, fekete hajába fehér



csíkok vegyültek. Karján a kopottas táska majdnem olyan
méretes volt, mint amilyennel Charlie járt munkába. Laminált
azonosító kártya lógott zsinóron a nyakában, de Charlie nem
tudta kibetűzni a nevét.

– Delia Wofford megbízott különleges ügynök a Georgiai
Nyomozóirodától – mutatkozott be a nő. – Maga Charlotte
Quinn? – Kezet nyújtott Charlie-nak, de meggondolta magát,
mihelyt meglátta a rászáradt vért. – Lefényképezték már?

Charlie bólintott.
– Az isten szerelmére – méltatlankodott a GBI-os nő, majd

előkapott a táskájából egy csomag nedves törlőkendőt. –
Használjon annyit, amennyi kell, tudok még hozni.

Jonah visszatért egy újabb székkel. Delia az asztalfőre
mutatott, jelezve, hogy oda szándékszik ülni.

– Maga az a bunkó, aki nem engedte meg ennek az
asszonynak, hogy megmosakodjon?

Jonah nem tudta, mit kezdjen a kérdéssel. Talán sose kapott
még nőtől fejmosást az anyján kívül, de az is jó régen volt már.

– Csukja be maga után az ajtót – bocsátotta el Delia, miközben
leült. – Ms. Quinn, essünk ezen túl olyan gyorsan, ahogy csak
lehet. Nem bánja, ha felvételt készítek?

Charlie megrázta a fejét.
– Ne fogja vissza magát – mondta Delia.
Rákoppintott néhányszor a telefonjára, hogy elindítsa a

hangfelvevőt, majd a táskájából kipakolt az asztalra néhány
jegyzettömböt, könyvet és papírlapot.

Charlie az agyrázkódás miatt nem tudott elolvasni semmit,
amit eléje tettek, ezért inkább kinyitotta a nedves törlőkendőket



tartalmazó tasakot, és munkához látott. Először az ujjai közét
tisztogatta meg, ahonnan fekete darabkák hullottak a földre,
mintha égett cafatok lettek volna. A vér beleette magát a
pórusaiba, keze úgy nézett ki, mint egy öregasszonyé. Hirtelen
kimerültség lett rajta úrrá. Haza akart menni, be akart ülni egy
forró fürdőbe, át akarta gondolni, mi minden is történt ma
körülötte. Megvizsgálni az összes részletet, majd összeszedni
őket, és beletenni egy dobozba, azt meg fel egy magas polcra,
hogy többé látnia se kelljen.

– Ms. Quinn – nyújtott felé Delia Wofford egy üveg vizet.
Charlie majdhogynem kikapta a kezéből. Addig a pillanatig

nem is tudatosult benne, mennyire szomjas. Az üveg már félig
kiürült, mire észbe kapott, hogy nem tanácsos ilyen hirtelen sok
vizet ereszteni egy felfordult gyomorba.

– Bocsánat – tette a kezét a szájára, elfojtandó a böffentését.
Az ügynök nyilván már rosszabbat is látott.
– Kész?
– Ezt is felveszi?
– Igen.
Charlie előhúzott egy újabb törlőkendőt.
– Először is szeretnék némi információt Kelly Wilsonról –

mondta.
Delia Wofford tapasztaltabb volt annál, semhogy kimutassa

bosszúságát.
– Megvizsgálta egy orvos, állandó felügyelet alatt van.
Charlie nem erre gondolt, s az ügynök ezt nagyon jól tudta.
– Kilenc tényező van, amit figyelembe kell venni, mielőtt

meggyőződhet arról, hogy egy fiatalkorú vallomása…



– Ms. Quinn! – vágott közbe Delia. – Hagyjuk a Kelly Wilson
miatti aggodalmaskodást, és foglalkozzunk inkább magával.
Biztos vagyok benne, hogy nem akar egy másodperccel se több
időt itt tölteni, mint amennyit feltétlen muszáj.

Charlie forgatta volna a szemét, ha nem fél, hogy elszédül.
– Tizenhat éves. Nem elég idős, hogy…
– Tizennyolc.
Charlie kezében megállt a törlőkendő. Benre nézett, nem Delia

Woffordra, mert már házasságuk elején mindketten leszögezték,
hogy az elhallgatott igazság is hazugság.

Ben rezzenéstelenül nézett vissza rá, tekintete nem árult el
semmit.

– A születési bizonyítványa szerint Kelly Wilson két napja
töltötte be a tizennyolcat – mondta Delia.

– Te… – Charlie-nak el kellett fordítania a tekintetét Benről,
mert megromlott házasságuk problémája egy pillanat alatt
eltörpült a halálos ítélet lehetőségéhez képest. – Te láttad a
születési bizonyítványát?

Delia egy halom dosszié közül kikereste a megfelelőt, és letette
Charlie elé, aki csak a kerek, hivatalosnak látszó pecsétet tudta
kivenni.

– Az iskolai papírok is alátámasztják, de ezt a hivatalos
másolatot a Georgiai Egészségügyi Főhatóság küldte át egy
órával ezelőtt – mutatott oda, ahol valószínűleg Kelly születési
dátumának kellett lennie. – Szombat reggel 6:23-kor töltötte be
a tizennyolcat, de maga is tudja, hogy a törvény szerint csak
aznap éjfélkor lesz valaki hivatalosan nagykorú.

Charlie majdnem rosszul lett. Két nap. Negyvennyolc óra volt a



különbség az élet – és talán a feltételes szabadlábra helyezés –
meg a méreginjekció között.

– Egy osztályt bukott, talán innen a tévedés.
– De mit keresett az iskolában?
– Még rengeteg a megválaszolatlan kérdés – felelte Delia, toll

után kotorászva a táskájában. – Nos, Ms. Quinn, hajlandó
tanúvallomást tenni? Tudja, jogában áll visszautasítani.

Charlie alig volt képes követni az ügynök szavait. Tenyerét a
gyomrára szorította, hátha ettől megnyugszik. Még ha valami
csoda folytán Kelly el is kerülné a halálbüntetést, Georgia
törvénye a hét halálos bűnről gondoskodna róla, hogy sose
kerüljön ki a börtönből.

De valóban akkora baj lenne az?
Hisz minden egyértelmű. Kellyt gyakorlatilag tetten érték,

kezében a gyilkos fegyverrel.
Charlie lenézett a saját kezére, melyen még mindig ott volt a

kislány vére, aki a karja közt halt meg. Mégpedig azért, mert
Kelly Wilson lelőtte. Meggyilkolta. Ahogy Mr. Pinkmant is.

– Ms. Quinn? – Delia az órájára nézett, de Charlie tudta, hogy
éppen ott van, ahol lennie kell.

Ahogy azt is tudta, hogyan működik a jog rendszere. Senki sem
tudná elmondani a ma reggel történteket úgy, hogy ne akarná
keresztre feszíteni Kelly Wilsont. Sem a nyolc zsaru, sem Huck
Huckabee, és még kevésbé Mrs. Pinkman, akinek a férjét nem
egészen tízméternyire ölték meg a saját osztálytermétől.

– Hajlandó vagyok tanúvallomást tenni – mondta Charlie.
Delia előtt már ott feküdt a sárga jegyzettömb, már csavarta is

ki a tolla hegyét.



– Ms. Quinn, először is el kell mondanom, mennyire sajnálom,
hogy belekeveredett az ügybe. Tisztában vagyok a családja
történetével, és biztos vagyok benne, hogy szörnyű volt tanúja
lenni ennek a…

Charlie intett a kezével, hogy lépjen túl ezen.
– Rendben. A következő, amit mondani szeretnék, hogy nyitva

van mögöttem az ajtó. Ön nincs letartóztatva vagy őrizetbe véve.
Bármikor elmehet, bár mint a tragédia kevés szemtanúinak
egyike, önkéntes tanúvallomása segíthet nekünk összerakni a
képet arról, ami történt.

Charlie-nak feltűnt, hogy a nő nem figyelmeztette, börtönbe
kerülhet, ha hazudik egy GBI-ügynöknek.

– Azt akarja, hogy segítsek magának felépíteni a vádat Kelly
Wilson ellen.

– Csak azt akarom, hogy mondja el az igazat.
– Csak azt mondhatom, amit a legjobb tudásom szerint igaznak

vélek – felelte Charlie, észre sem véve, mennyire ellenséges,
amíg fel nem tűnt neki, hogy karba fonta a kezét.

Delia az asztalra tette a tollát, de a felvétel még mindig
folytatódott.

– Ms. Quinn, szögezzük le, hogy ez rendkívül kínos helyzet
mindannyiunk számára.

Charlie várta a folytatást.
– Esetleg szabadabban tudna beszélni, ha a férje elhagyná a

szobát?
Charlie összeszorította az ajkát, mielőtt válaszolt.
– Ben tudja, miért voltam az iskolában.
Ha Delia csalódott is, amiért nem jött be a remélt aduász, nem



mutatta ki. Felkapta a tollát.
– Akkor kezdjük ezen a ponton. Tudom, hogy a kocsija a tanári

parkolóban állt, a főbejárattól keletre. Hol lépett be az épületbe?
– Az oldalajtón. Az nyitva volt.
– Már akkor észrevette, hogy nyitva van, amikor leparkolt?
– Mindig nyitva van – felelte Charlie, majd megrázta a fejét. –

Úgy értem, mindig nyitva volt, amikor oda jártam. Arra
gyorsabban jut az ember a parkoló felől az étkezőbe. Én is ott
szoktam… – Elhallgatott, mert rájött, hogy érdektelenek az
emlékei. – Oldalt parkoltam le, és oldalt mentem be, mert
diákkoromból feltételeztem, hogy az ajtó nyitva lesz.

Delia jegyzetelt, és föl se nézett, miközben feltette a következő
kérdést.

– Egyenesen Mr. Huckabee osztályterméhez ment?
– Rossz helyen fordultam be a folyosón, és elmentem az

igazgatói előtt. Odabent sötét volt, csak Mr. Pinkman lámpája
világított hátul.

– Látott is valakit?
– Nem láttam Mr. Pinkmant, csak azt, hogy ég nála a lámpa.
– És valaki mást?
– Mrs. Jenkinst, az iskolatitkárt. Azt hiszem, láttam bemenni

az irodába, de én addigra már továbbmentem a folyosón.
Felgyulladt a villany, erre megfordultam. Úgy harminc méterre
lehettem. – Valahol ott, ahol Kelly Wilson állt, amikor megölte
Mr. Pinkmant és a kislányt. – Nem vagyok benne biztos, hogy
Mrs. Jenkins volt az, aki bement az irodába, de egy idősebb nő
volt, aki hasonlított rá.

– Ezt az egyetlen embert látta? Egy idősebb nőt, aki épp



belépett az irodába?
– Igen. Az osztályok üveges ajtaja csukva volt. Néhány tanár

bent tartózkodott, úgyhogy szerintem őket is láthattam. –
Charlie az ajkát harapdálva igyekezett összerakni az emlékeit.
Nem csoda, hogy az ügyfelei bajba kerülnek, ha sokat jár a
szájuk. Ő még csak nem is gyanúsított, hanem pusztán tanú,
mégis kihagy részleteket. – Nem ismertem fel egyik tanárt sem
az ajtók mögött, és azt se tudom, hogy ők láttak-e engem, de
attól még lehet.

– Rendben, tehát ezután Mr. Huckabee osztályába ment.
– Igen. Az ő termében hallottam meg a lövést.
– A lövést?
Charlie gombócba gyűrte a törlőkendőt az asztal fölött.
– Négy lövést.
– Gyors egymásutánban?
– Igen. Nem. – Lehunyta a szemét, hátha úgy jobban

emlékszik. Alig néhány óra telt el azóta, miért tűnik egy
örökkévalóságnak? – Két lövést hallottam, majd megint kettőt…
vagy hármat, és utána egyet?

Delia felemelte a tollát, és várt.
– Nem emlékszem a sorrendre – ismerte be Charlie, s

emlékeztette magát, hogy eskü alatt vall. – A legjobb
tudomásom szerint négy lövés volt összesen. Emlékszem, hogy
számoltam őket. Aztán Huck lelökött a földre. – Charlie
megköszörülte a torkát, s ellenállt a kísértésnek, hogy ránézzen
Benre, felmérendő, hogyan fogadja a hallottakat. – Mr. Huckabee
lenyomott a földre, az iratszekrények mögé. Felteszem, azért,
hogy fedezékben legyek.



– Több lövés nem volt?
– Nem… – Charlie a fejét ingatta: ebben sem volt biztos. –

Nem tudom.
– Csak maga és Mr. Huckabee volt a teremben?
– Igen. És a folyosón se láttam senkit.
– Mennyi ideje volt Mr. Huckabee tantermében, mikor

meghallotta a lövéseket?
Charlie ismét csak a fejét rázta.
– Talán két-három perce.
– Szóval bemegy a terembe, eltelik két-három perc, meghallja

a négy lövést, Mr. Huckabee lenyomja a szekrények mögé… és
aztán?

Charlie megvonta a vállát.
– Futásnak eredtem.
– A kijárat felé?
Charlie tekintete Benre villant.
– Oda, ahonnan a lövések hallatszottak.
Ben halkan megvakarta az állát. Jellemző, gondolhatta. Charlie

mindig a veszély felé futott, míg mindenki más az ellenkező
irányba.

– Rendben – mondta Delia, miközben tovább jegyzetelt. – Mr.
Huckabee magával volt, amikor maga a lövések felé futott?

– Mögöttem.
Charlie emlékezett, hogy elfutott Kelly mellett, még át is

ugrotta kinyújtott lábát. Meg arra is, hogy Huck ott térdelt a
lány előtt, mert nyilván észrevette a fegyvert a kezében, és
megpróbálta rábeszélni, hogy adja át neki, miközben ő
végignézte a kislány halálát.



– Meg tudja mondani a nevét? A kislányét? – kérdezte Deliát.
– Lucy Alexandernek hívták. Az édesanyja az iskolában tanít.
Charlie előtt megelevenedtek a kislány vonásai. Látta rózsaszín

kabátját, hozzáillő hátizsákját. Vajon tényleg bele voltak varrva a
neve kezdőbetűi a kabát belsejébe, vagy ezt a részletet csak
kitalálta?

– Még nem adtuk ki a nevét a sajtónak, de a szüleit már
értesítettük – mondta Delia.

– Nem szenvedett. Legalábbis nem hiszem. Nem is tudta,
hogy… – Charlie ismét csak a fejét rázta, mert tudatára ébredt,
hogy olyan dolgokkal tölti ki a hézagokat, melyekről csak
szeretné, ha igazak lennének.

Delia lapozott egyet a noteszában.
– Tehát maga futott a lövések irányába, az igazgatói felé, Mr.

Huckabee pedig követte magát. Kit látott még?
– Arra nem emlékszem, hogy Kelly Wilsont láttam volna. Úgy

értem, később már emlékeztem rá, hogy láttam, mikor a
rendőröket hallottam kiabálni. De miközben futottam… nos, még
ezelőtt Huck utolért, és lehagyott a sarkon, aztán én hagytam le
őt…

Charlie ismét rágni kezdte a szája szélét. Épp az ilyen tétova,
elkalandozó meseszövés szokta őrületbe kergetni, mikor egy
klienssel beszél.

– Elfutottam Kelly mellett, és azt gondoltam, ő is egy gyerek.
Mármint ottani diák.

Kelly Wilson valójában mindkettő volt. Tizennyolc évesen is
apró termetű volt, olyan lány, aki mindig gyereknek fog látszani.
Még felnőttként is, ha már saját gyerekei lesznek.



– Kezdek elveszni az időben – ismerte be Delia.
– Elnézést – mondta Charlie, s magyarázkodni kezdett. –

Az ember összezavarodik, ha ilyesmi zajlik körülötte. Az idő nem
egyenesen halad, hanem körbe-körbe. Csak később tudja
kibogozni, mire is emlékszik. Ja, igen, emlékszem, hogy ez
történt, aztán meg ez, utána meg ez… Csak utólag tudja az ember
időrendbe tenni az eseményeket, aminek aztán már van értelme.

Ben figyelmesen nézte őt. Charlie tudta, mire gondol, mert
jobban ismerte, mint saját magát. Ezzel a néhány mondattal
Charlie többet árult el azokról az érzéseiről, melyeket Gamma és
Sam lelövésekor érzett, mint házasságuk tizenhat éve alatt.

Megpróbált Delia Woffordra összpontosítani.
– Azt akarom ezzel mondani, hogy először nem emlékeztem rá,

hogy láttam volna Kellyt, csak miután másodszor is megláttam.
Mint a déjà vu, csak valódi.

– Értem – bólintott Delia, és írt tovább. – Folytassa!
Charlie erőltette az agyát.
– Kelly nem mozdult a két alkalom között… mármint amikor

láttam. Háttal ült a falnak, kinyújtott lábbal. Mikor először
megláttam, elfutva mellette, rá is pillantottam, hogy jól van-e.
Hogy nem ő-e az egyik áldozat. Akkor nem láttam nála a
pisztolyt. Fekete ruhában volt, mint egy gót, de a kezét nem
figyeltem. – Charlie megállt, vett egy mély levegőt. – Úgy
láttam, a baj a folyosó végén történt, az igazgatói előtt. Mr.
Pinkman a földön feküdt, és halottnak látszott. Meg kellett volna
néznem a pulzusát, de a kislányhoz siettem, Lucyhoz. Miss Heller
már ott volt.

Delia tolla megtorpant a papíron.



– Heller?
– Tessék?
Zavartan néztek egymásra, egyik sem tudta, mit nem ért a

másik.
Ben törte meg a csendet:
– Judith Pinkman lányneve.
Charlie megrázta fájó fejét. Talán tényleg be kellett volna

mennie a kórházba.
Delia ismét fordított egy lapot.
– Na jó. Mit csinált Mrs. Pinkman, amikor meglátta őt a folyosó

végén?
Charlie-nak újabb fejtörést okozott a válasz.
– Sikoltozott – emlékezett vissza. – Nem akkor, hanem már

előtte. Bocsánat, ezt kifelejtettem. Korábban, amikor még Huck
szobájában voltam, és miután ő behúzott a szekrény mögé,
hallottunk egy nőt sikoltani. Nem tudom, ez a becsengetés előtt
vagy után történt, de azt kiáltotta: „Segítsenek nekünk!”

– Nekünk – ismételte a pontosság kedvéért Delia.
– Igen – erősítette meg Charlie. Azért kezdett el futni, mert

tudta, milyen kínzó, milyen elkeserítő várni valakire, aki talán
helyreállíthatja a felfordult világot.

– Na és hol volt Mrs. Pinkman a folyosón?
– Lucy mellett térdelt, és fogta a kezét. Imádkozott. Én

megfogtam Lucy másik kezét, és belenéztem a szemébe. Akkor
még élt. Mozgott a szeme, és kinyílt a szája. – Charlie
megpróbálta elfojtani a feltörő szomorúságot. Az utóbbi néhány
órát azzal töltötte, hogy gondolatban újra meg újra átélte a
kislány halálát, de hangosan beszélni róla már sok volt. – Miss



Heller elmondott még egy imát. Lucy keze kicsúszott az
enyémből, és…

– Elhunyt? – segítette ki Delia.
Charlie összezárta az öklét. Ennyi év után is fel tudta idézni,

milyen volt fogni Sam remegő ujjait.
Nem is tudta, mit volt nehezebb végignézni: a hirtelen, sokkoló

halált, vagy azt a lassú, szinte nyugodt átmenetet, ahogy Lucy
Alexander távozott a világból.

Mindegyik elviselhetetlenül borzalmas volt a maga módján.
– Várjunk egy kicsit? – kérdezte Delia.
Charlie csendje volt a válasz. A tükörbe bámult Ben válla fölött.

Először nézte meg magát, mióta bezárták ide. Szándékosan lazán
öltözött fel reggel az iskolába menet, hogy ne keltsen hamis
benyomást. Farmer, sportcipő, túl bő, hosszú ujjú póló. A kifakult
Duke Blue Devils-logó most vérfoltokkal volt tele. Az arca se
nézett ki jobban; jobb szeme körül a piros folt kezdett valódi
zúzódásnak látszani. Kihúzta orrából a zsebkendőből rögtönzött
tampont. Könnyel telt meg a szeme.

– Csak nyugodtan – mondta Delia. – Nem kell sietni.
Charlie azonban nem akarta húzni az időt.
– Hallottam, ahogy Huck azt mondja a rendőrnek, hogy tegye

le a fegyverét. Puska volt nála. Előtte elbotlott, mármint a
rendőr a puskával. Belelépett egy vértócsába, és… – Megrázta a
fejét. Elevenen emlékezett a pánikra a férfi arcán,
kötelességtudat vezérelte mozdulataira. Ő is meg volt rémülve,
de Charlie-hoz hasonlóan a veszélyforrás felé futott, nem az
ellenkező irányba.

– Szeretném, ha megnézné ezeket a fotókat – mondta Delia a



táskájában kotorászva. Három képet tett az asztalra. Három
fehér férfi, három előírásosan rövidre nyírt haj, három vastag
nyak. Ha nem rendőrök lettek volna, azt gondolhatta volna az
ember, hogy gengszterek.

Charlie rámutatott a középsőre.
– Nála volt a puska.
– Carlson rendőr – állapította meg Delia.
Ed Carlson. Eggyel Charlie fölött járt az iskolában.
– Ráfogta a puskát Huckra, Huck pedig azt mondta neki, hogy

csak nyugalom, vagy valami ilyesmi. – Charlie rámutatott egy
másik képre, amely alatt a Rodgers név állt. Vele még sosem
találkozott. – Ő is ott volt. Pisztoly volt nála.

– Pisztoly?
– Egy Glock 19-es – felelte Charlie.
– Ismeri a fegyvereket?
– Igen – válaszolta Charlie. Az elmúlt huszonnyolc évet azzal

töltötte, hogy mindent megtanult a valaha készült összes
lőfegyverről.

– Carlson és Rodgers rendőr kire célzott?
– Kelly Wilsonra, de Mr. Huckabee előtte térdelt, hogy

megvédje, úgyhogy gyakorlatilag őrá céloztak.
– És Kelly Wilson mit csinált eközben?
Charlie rádöbbent, hogy nem említette a pisztolyt.
– Nála egy revolver volt.
– Ötlövetű? Vagy hat?
– Csak találgatni tudok. Régebbinek látszott. Nem rövid csövű,

de… – Charlie hirtelen elhallgatott. – Talán volt egy másik
pisztoly is? Egy másik lövöldöző?



– Miért kérdezi?
– Mert megkérdezte, hány lövést adtak le, és hogy hány golyó

lehetett a revolverben.
– Én nem következtetnék erre a kérdésből, Ms. Quinn.

A nyomozás jelen állása mellett nagy bizonyossággal állíthatjuk,
hogy nem volt másik lövöldöző.

Charlie összeszorította a száját. Talán négynél több lövést
hallott az elején? Talán hatnál is többet?

Hirtelen nem volt már biztos semmiben.
– Azt mondta, Kelly Wilsonnál volt egy revolver. Mit csinált

vele?
Charlie becsukta a szemét, hogy jobban felidézze az iskolai

folyosót.
– A földön ült, ahogy már mondtam. Háttal a falnak

támaszkodott, és a mellkasára célzott. Így. – Charlie összetette a
kezét, utánozva a lányt, ahogy mindkét kezével fogja a pisztolyt,
hüvelykujja a ravaszon. – Úgy látszott, meg akarja ölni magát.

– A bal hüvelykujja volt a ravaszon?
Charlie ránézett a kezére.
– Bocsánat, csak találgattam. Én balkezes vagyok. Nem tudom,

melyik hüvelykujja volt a ravaszon, de az egyik mindenképpen.
Delia tovább írt.
– És aztán?
– Carlson és Rodgers üvöltöttek Kellynek, hogy tegye le a

pisztolyt. Teljesen kiborultak. Mindannyian kiborultunk, kivéve
Huckot. Azt hiszem, ő már látott fegyveres összecsapást, vagy…
– Charlie nem folytatta a találgatást. – Huck odatartotta a kezét,
és mondta Kellynek, hogy adja oda neki a fegyvert.



– Kelly Wilson mondott valamit bármikor is?
Charlie nem akarta megerősíteni, hogy mondott, mert nem

bízott benne, hogy a két férfi, akik vele ellentétben hallották is a
lány szavait, a valóságnak megfelelően idézték őket.

– Huck alkudozott vele – felelte inkább. – És ő végül
engedelmeskedett. – Charlie pillantása ismét a tükörre siklott, s
remélte, Ken Coin most összepisilja magát. – Beletette a pisztolyt
Huck kezébe. Elengedte, átadta neki. Ekkor lőtt Rodgers rendőr
Mr. Huckabee-ra.

Ben szóra nyitotta a száját, Delia azonban egy kézmozdulattal
elhallgattatta.

– Hol lőtte meg?
– Itt – mutatta Charlie a bicepszét.
– Milyen érzelmet mutatott Kelly Wilson ezalatt?
– Kábultnak tűnt – felelte őszintén Charlie, majd gyorsan

hozzátette, miután megfeddte magát a válaszért: – De ez csak
sejtés. Nem ismerem, és nem vagyok szakértő. Nem
nyilatkozhatok a lelkiállapotáról.

– Értem – mondta Delia. – Mr. Huckabee fegyvertelen volt,
amikor meglőtték?

– Nos, ott volt a revolver a kezében, de oldalvást, ahogy Kelly
a tenyerébe tette.

– Megmutatná? – kérdezte az ügynök, majd elővett egy Glock
45-öst a táskájából, kitárazta, és letette az asztalra.

Charlie-nak nem akaródzott kézbe venni a fegyvert. Gyűlölte a
fegyvereket, pedig havonta kétszer is részt vett lőgyakorlaton.
Soha többé nem akart ugyanis olyan helyzetbe kerülni, hogy
nem tud használni egy pisztolyt, mikor szükség lenne rá.



– Nem muszáj megtennie, Ms. Quinn – nyugtatta Delia –, de
sokat segítene, ha megmutatná, milyen helyzetben volt a
revolver, mikor beletették Mr. Huckabee kezébe.

– Ó! – kapott észbe Charlie. Olyan érzés volt, mintha
felkapcsoltak volna egy hatalmas villanykörtét a fejében.
Annyira lefoglalták a gyilkosságok, hogy nem tudatosult benne,
itt már másról van szó: egy rendőr által leadott lövésről. Ha
Rodgers csak néhány centivel elmozdítja a fegyvere csövét a
rossz irányba, talán Hucké lenne most a harmadik holttest a
folyosó kövén.

Felvette a hideg, fekete Glockot az asztalról. Először a bal
tenyerébe tette, de rájött, hogy ez nem jó, mert Huck jobb kézzel
nyúlt hátra érte. Áttette hát nyitott jobb tenyerébe, hátrafele
néző csővel, ahogy Kelly tartotta, miközben magára célzott.

– Így volt.
Delia már vette is fel a mobilját, és felvételeket készített a

pisztoly helyzetéről.
– Ugye nem bánja? – kérdezte, bár maga is tudta, hogy későn.

– Na és mi történt a revolverrel?
Charlie visszatette a Glockot az asztalra úgy, hogy a csöve a

hátsó fal felé mutasson.
– Nem tudom. Huck szinte meg se mozdult. Összerándult a

fájdalomtól, mikor a golyó áthatolt a karján, de nem rogyott a
földre, vagy ilyesmi. Mondta Rodgersnek, hogy vegye el tőle a
fegyvert, de arra nem emlékszem, hogy elvette-e ő vagy bárki
más.

Delia tolla megállt a papír fölött.
– Miután meglőtték, Mr. Huckabee azt mondta Rodgersnek,



hogy vegye el tőle a revolvert?
– Igen. Nagyon nyugodtan viselkedett, pedig feszült helyzet

volt, mert senki se tudta, hogy Rodgers nem lő-e rá megint. Még
mindig Huckra szegezte a Glockját, és Carlsonnál is ott volt a
puska.

– De nem dördült el újabb lövés?
– Nem.
– Látta, hogy bárkinek rajta volt az ujja a ravaszon?
– Nem.
– És azt se látta, hogy Mr. Huckabee átadta-e bárkinek is a

revolvert?
– Nem.
– Látta, hogy elteszi bárhova magához, vagy leteszi a földre?
– Nem – ingatta a fejét Charlie. – Én főleg amiatt aggódtam,

hogy meglőtték.
– Oké – bólintott Delia, felírt még néhány dolgot, aztán

felnézett. – Mi a következő emléke?
Charlie tanácstalan volt. Talán lenézett a kezére, ahogy most

is? Hallotta, ahogy Carlson és Rodgers izgatottan kapkodja a
levegőt. Mindketten ugyanolyan rémültnek látszottak, mint
amilyen ő maga volt, izzadtak, golyóálló mellényük hevesen
mozgott a lélegzetvételüktől.

A lányom is ennyi idős.
Pink volt az edzőm.
Carlson nem csatolta be magán a golyóálló mellényt. A mellény

két szárnya az oldalát verdeste, ahogy puskával a kezében
berohant az iskolába. Fogalma sem volt, mi fogja várni, amikor
befordult a folyosón: holttestek, vérfürdő, vagy egy golyó a



fejébe. Ha valaki még sose látott ilyet, könnyen összeroppan a
látványtól.

– Szüksége van egy kis szünetre, Ms. Quinn? – kérdezte Delia.
Charlie-nak eszébe jutott Carlson rémült arca, mikor

megcsúszott a vértócsában. Valóban könnyes volt a szeme?
Talán arra gondolt, hogy a halott kislány, aki pár lépésnyire
fekszik a földön, a saját lánya?

– Szeretnék most elmenni. – Charlie először nem is tudta, hogy
ezt mondta-e, vagy csak gondolta. – Elmegyek.

– Be kellene fejeznie a vallomását – mosolygott rá Delia. – Már
csak néhány percre van szükségem.

– Szeretném később befejezni – markolta meg Charlie az asztal
szélét, hogy fel tudjon állni. – Azt mondta, bármikor elmehetek.

– Persze – mondta Delia Wofford rendíthetetlen nyugalommal,
és átadta a névjegyét. – Várom, hogy mihamarabb újra
beszélhessünk.

Charlie elvette a kártyát, bár még mindig csak homályosan
látott. Gyomrából sav tört fel a szájába.

– Kiviszlek a hátsó bejáraton – szólalt meg Ben. – Biztos elég
jól vagy, hogy bemenj az irodádba?

Charlotte semmiben sem volt biztos, csak abban, hogy ki kell
jutnia innen. Kezdték összenyomni a falak, és nem kapott levegőt
az orrán. Megfullad, ha idebent kell maradnia.

Ben a zakója zsebébe csúsztatta felesége vizesüvegét, s
kinyitotta előtte az ajtót. Charlie gyakorlatilag kiszédült a
folyosóra. Tenyerével megtámaszkodott az ajtóval szembeni
falon. Negyven év festékrétegei simává tették a salakbeton
blokkok felszínét. Nekinyomta arcát a hűvös felületnek. Vett



néhány mély levegőt, s várta, hogy elmúljon a hányinger.
– Charlie? – szólította meg Ben.
Charlie hátrafordult, s hirtelen egész emberáradatot pillantott

meg kettejük között. Az épületben nyüzsögtek a rendfenntartók.
Izmos férfiak és nők, széles mellkasukon hatalmas fegyverekkel,
állami rendőrök, seriffhelyettesek, országúti járőrök. Bennek
igaza volt: hirtelen mindenki előkerült. Ruhájuk hátán a
legváltozatosabb feliratok: GBI, FBI, ATE, SWAT, ICE, BOMB
SQUAD.

Mikor végre kiürült a folyosó, Bent a telefonja fölé hajolva
pillantotta meg. Mindkét hüvelykujja sebesen mozgott a
képernyő fölött.

Charlie a falnak dőlve várta, hogy férje befejezze az üzenetet,
akárkinek is írt éppen. Talán annak a huszonhat éves szőkének
az irodájából, Kaylee Collinsnak. Épp a zsánere. Charlie ezt onnan
tudta, hogy ebben az életkorban ő is épp Ben zsánere volt.

– A francba! – fakadt ki Ben, továbbgörgetve a képernyőt. –
Adj még egy percet!

Charlie egyedül is ki tudott volna menni a
rendőrkapitányságról, egyedül is el tudott volna jutni
hatsaroknyira lévő irodájáig, mégsem indult el. Inkább nézte Ben
feje tetejét, ahol a haj spirál alakban nőtt, mint egy örvény, és
legszívesebben a karjába vetette volna magát. Beleveszett volna
az ölelésébe.

Ehelyett elkezdte mondogatni magában a mondatokat,
melyeket ismételgetni szokott a kocsiban, a konyhában, néha
még a fürdőszobai tükör előtt is:

Nem tudok nélküled élni.



Az elmúlt kilenc hónap életem legmagányosabb időszaka
volt.

Kérlek, gyere haza, mert nem bírom tovább.
Sajnálom.
Sajnálom.
Sajnálom.
– Egy másik ügyben befuccsolt a vádalku – szólalt meg Ben,

majd visszacsúsztatta zsebébe a telefont, mely nekikoccant
Charlie félig üres vizesüvegének. – Mehetünk?

Charlie-nak nem volt más választása, menni kellett. Ujjait nem
vette el a faltól, csak oldalt fordult, hogy fekete taktikai öltözéket
viselő rendőrök egy csoportja el tudjon haladni mellette hideg,
kiismerhetetlen arckifejezéssel. Vagy mentek valahova, vagy
jöttek valahonnan, egyformán összeszorított állkapoccsal dacolva
a kegyetlen világgal.

Iskolai lövöldözés történt.
Charlie-t annyira lekötötte, ami történt, hogy meg is

feledkezett arról, hogy hol.
Nem volt szakértő, de annyit tudott ezekről a nyomozásokról,

hogy minden iskolai lövöldözés információkkal szolgált a
következőről. Ott volt a Columbine, a Virginia Tech, a Sandy
Hook. A nyomozók annak érdekében tanulmányozták ezeket az
eseteket, hogy megakadályozhassák a következőket, vagy
legalább megértsék.

Az ATF át fogja fésülni az iskolát bombát keresve, mert másutt
korábban volt bomba is. A GBI tettestársak után fog kutatni,
mert ritkán ugyan, de előfordult már, hogy voltak tettestársak.
A kutyás rendőrök át fogják vizsgálni az összes hátizsákot a



folyosókon. Ellenőrizni fognak minden folyosói szekrényt, minden
tanári asztalt, minden más öltözőszekrényt, nincs-e valahol
robbanóanyag. A nyomozók keresni fognak Kellynél egy naplót
vagy valami listát, ahová leírta, hol készül lecsapni, egy
tervrajzot az iskoláról, eldugott fegyvereket, a támadás tervét.
A technikusok át fogják nézni a számítógépeket, a telefonokat, a
Facebook-oldalakat, a Snapchat-hirdetéseket. Mindenki
indítékokat fog keresni, de vajon mire jutnak? Mivel
magyarázhatja egy tizennyolc éves, hogy hidegvérrel megölt két
embert?

De ez legyen már Rusty gondja. Őt pontosan az ilyen kényes
erkölcsi és jogi problémák éltetik. Az a fajta jog, amelyet Charlie
mindig is nagy ívben el akart kerülni.

– Gyere! – intett az előtte haladó Ben. Hosszú, könnyed
léptekkel járt, inkább a talpára, mint a sarkára helyezve a súlyát.

Vajon bántalmazták Kelly Wilsont? Ez lesz az első, amit Rusty
tudni akar majd. Van-e valami enyhítő körülmény, ami távol
tarthatná a halálsortól? Legalább egy évet vesztett az iskolában.
Ez vajon alacsony IQ-ra utal? Csökkent belátóképességre? Vajon
Kelly Wilson meg tudja különböztetni a jót a rossztól? Részt tud-
e venni a saját védelmében, ahogy a törvény megköveteli?

Ben kinyitotta a hátsó bejáratot.
Vagy lehet, hogy Kelly Wilson egyszerűen csak rossz ember?

Ez lenne az egyetlen magyarázat? Vajon Delia Wofford azt fogja
végül mondani Lucy Alexander szüleinek és Mrs. Pinkmannek,
hogy azért veszítették el a szerettüket, mert Kelly Wilson
gonosz?

– Charlie! – szakította félbe gondolatait Ben, miközben nyitva



tartotta neki az ajtót. Telefonja ismét ott volt a kezében.
Charlie beárnyékolta a szemét a kezével, amint kilépett a

napfénybe. Könnyek folytak végig az arcán.
– Tessék! – nyújtott oda Ben egy napszemüveget. Charlie-é

volt, biztos a kocsijából szerezte.
Charlie elvette tőle, de nem tudta feltenni, ahhoz túlságosan

fájt az orra. Szájon át vette a levegőt, s ahogy hirtelen megcsapta
a kinti meleg, le kellett hajolnia, és megtámaszkodni a térdén.

– Hánynod kell?
– Nem – felelte Charlie, majd: – De, mégis.
Szétfröccsent a járdán, amit felöklendezett, Ben mégsem

ugrott hátra, inkább elhúzta Charlie haját az arcából, anélkül
hogy a bőréhez ért volna. Charlie még kétszer hányta el magát.

– Jobb már? – kérdezte Ben.
– Talán. – Charlie mindenesetre kinyitotta a száját, várva,

hogy jöjjön a folytatás, de csak köpött egyet. – Most már jó.
Ben elengedte a haját.
– A mentős azt mondta, agyrázkódásod van.
Charlie föl se tudta emelni a fejét, mégis tiltakozott.
– Úgyse tudnak mit csinálni vele.
– De figyelhetik az olyan tüneteket, mint a hányinger,

homályos látás, fejfájás, nevek elfelejtése, meg az elkalandozó
gondolatok, mikor kérdeznek tőled valami egyszerűt.

– Nem akarom kórházban tölteni az éjszakát – ellenkezett
Charlie.

– Akkor aludj a tákolmányban – javasolta Ben a farmházat,
amelyen rajta ragadt a Sam által adott gúnynév. – Ott legalább
Rusty vigyázhat rád.



– Hogy inkább a passzív dohányzásba haljak bele, mint az agyi
aneurizmába?

– Nem vicces.
Charlie, továbbra is lehorgasztott fejjel, visszahátrált a falhoz.

A szilárd beton elég támaszt nyújtott ahhoz, hogy megpróbálja
egyenesbe hozni magát. Beárnyékolta a szemét a kezével, amiről
eszébe jutott, hogy ugyanígy tett reggel az igazgatói iroda
ablakánál.

Ben odanyújtotta neki a vizesüveget, már a kupakját is
lecsavarta. Charlie lassan ivott néhány kortyot, és megpróbált
nem túl sokat belemagyarázni férje figyelmességébe. Ben mindig
mindenkivel figyelmes.

– Hol volt Mrs. Jenkins, amikor elkezdődött a lövöldözés? –
kérdezte Bent.

– A nyilvántartóban.
– Látott valamit?
– Rusty majd mindent kiderít.
– Mindent – ismételte Charlie. A következő hónapokban Ken

Coin törvény szabta feladata lesz minden anyagot felkutatni,
amely észszerű keretek közt felhasználható bizonyítékként.
Csakhogy Coin elképzelése az észszerű keretekről minden, csak
nem észszerű.

– Mrs. Pinkman jól van? – kérdezte Charlie.
Ben nem említette meg, hogy korábban véletlenül Hellernek

nevezte a nőt.
– Kórházban van. Nyugtatózzák.
Meg kéne látogatni, gondolta Charlie, de tudta előre, hogy

találni fog valami ürügyet, hogy mégse kelljen megtennie.



– Hagytad, hogy azt higgyem, Kelly Wilson csak tizenhat.
– Azt hittem, rájössz a kristálygömbödből.
– Szamárság – nevetett Charlie, majd megtörölte a száját a

ruhaujjával. Ismét száradt vér szagát érezte az orrában. Mint
minden másra, erre a szagra is régebbről emlékezett, ahogy arra
is, mikor sötét pelyhekben hullott a hajából a megszáradt vér,
akár a hamu. Még akkor is érezte ezt a szagot, miután
megfürdött, miután vörösre sikálta a bőrét. Sokáig kísértette a
halál szaga.

– Hívtál reggel – mondta.
Ben vállat vont, jelezve, hogy nem számít.
Charlie a víz maradékával lemosta a kezét.
– Beszéltél a mamáddal meg a nővéreiddel? Aggódni fognak.
– Beszéltünk – felelte Ben újabb vállrándítással. – Vissza kéne

mennem.
Charlie várt, de Ben mégse ment vissza az épületbe, így

keresett valami okot, hogy további maradásra bírja.
– Hogy van Csahos?
– Folyton csahol. – Ben elvette az üres üveget, rácsavarta a

kupakot, és visszacsúsztatta a kabátzsebébe. – Na és Eleanor
Roosevelt?

– Csöndesen.
Ben leszorította az állát, és hallgatásba burkolózott. Nem volt

ebben semmi új. Charlie rendesen bőbeszédű férje kilenc hónapja
alig szólt hozzá.

Viszont még mindig nem ment el, és őt se biztatta távozásra.
Sőt, azt se mondta, hogy azért nem érdeklődött a hogyléte felől,
mert akkor is azt mondta volna, hogy jól van, ha nem lett volna



jól. Főleg akkor.
– Miért hívtál fel ma reggel? – kérdezte Charlie.
Ben felnyögött, s ahogy ott állt háttal a falnak, nekitámasztotta

hátrahajtott fejét.
Charlie ugyanígy tett, s közben nézte férje állkapcsának élesen

kirajzolódó vonalát. Ő volt az esete: az ilyen magas, szikár, laza
figura, aki ugyanolyan könnyedén idézi a Monty Pythont, mint az
amerikai alkotmányt. Regényeket olvasott, és minden este ivott
egy pohár tejet lefekvés előtt. Imádta a krumplisalátát,
A Gyűrűk Urát és a modellvasutakat. Képzeletben jobban
szeretett futballozni, mint a valóságban, és akkor se lett volna
képes felszedni pár kilót, ha kizárólag vajon kellett volna élnie.
Száznyolcvanhárom centi volt, ha kihúzta magát, ami nem
fordult elő túl gyakran.

Charlie annyira szerette, hogy szó szerint megfájdult a szíve a
gondolatra, hogy talán sosem ölelheti többé.

– Peggynek volt egy barátnője tizennégy éves korában. Az a
Violet – szólalt meg Ben.

Peggy volt Ben nővérei közül a legparancsolgatóbb.
– Meghalt, elgázolta egy autó biciklizés közben. Mindannyian

elmentünk a temetésére. Nem is tudom, mire gondolt az anyánk,
hogy engem is elvitt. Kicsi voltam még az ilyesmihez. Nyitott
koporsóban hozták, Carla meg felemelt, hogy lássam. – Ben
nagyokat nyelt, mozgott az ádámcsutkája. – Majdnem
összecsináltam magam, anyának ki kellett vinni a parkolóba.
Sokáig rémálmaim voltak, és azt hittem, ennél sose fogok
borzalmasabbat látni. Egy halott gyerek. Egy halott kislány.
Pedig ő meg volt mosdatva, fel volt öltöztetve. Nem lehetett



látni, mi történt vele, hogy a kocsi hátulról ütötte el, hogy belső
vérzése volt, és abba halt bele. Nem olyan volt, mint a mai
kislány. Semmi sem volt olyan, mint amit ma láttam az
iskolában.

Könnyek gyűltek a szemébe, s minden egyes szó, amely
elhagyta a száját, újabb darabot tépett ki Charlie szívéből.
Ökölbe kellett szorítania a kezét, nehogy megérintse.

– A gyilkosság az gyilkosság – folytatta Ben. – Azzal meg tudok
birkózni. A kábítószer-kereskedőkkel, a gengszterekkel, még a
családon belüli erőszakkal is. De egy gyerek? Egy kislány? –
ingatta a fejét. – Ő nem úgy nézett ki, mint aki alszik, igaz?

– Nem.
– Hanem úgy, mint akit meggyilkoltak. Mint akit nyakon

lőttek. Mint akinek a golyó feltépte a torkát. Mint aki szörnyű,
erőszakos halált halt.

Charlie inkább a napba nézett, hogy ne lássa újra maga előtt a
haldokló Lucy Alexandert.

– Az a fickó háborús hős – mondta Ben. – Tudtad?
Huckról beszélt.
– Megmentett egy egész szakaszt, vagy valami ilyesmi, de nem

hajlandó beszélni róla, mert ő egy ilyen kicseszett Batman-féle. –
Ben ellökte magát a faltól, el Charlie-tól. – És ma reggel golyót
kapott a karjába, mert meg akart menteni egy gyilkost attól,
hogy meggyilkolják. Aztán meg kiállt a rendőr mellett, aki
majdnem megölte. Eskü alatt hazudott, hogy kihúzzon egy másik
fickót a bajból. Ráadásul veszettül jóképű, mi? – Ben most már
dühös volt, de halkan beszélt. Szinte elment a hangja a
megaláztatástól, amit az a ringyó felesége mért rá. – Meglát az



ember egy ilyen fickót az utcán, és nem tudja eldönteni, hogy
lefeküdjön-e vele, vagy csak igyon vele egy sört.

Charlie a földre szegezte tekintetét. Mindketten tudták, hogy ő
mindkét dolgot megcselekedte.

– Itt van Lenore.
Rusty titkárnője állt meg a kapu előtt a piros Mazdájával.
– Sajnálom, Ben – mondta Charlie. – Hibát követtem el,

szörnyű, ostoba hibát.
Lenore dudált egyet. Letekerte az ablakát, és odaintett.

Charlie visszaintett, de széttárt tenyérrel, hogy érzékeltesse, kér
még egy percet.

– Ben…
Elkésett. Férje addigra már csukta is be az ajtót maga mögött.



4

Lenore autója felé ballagva Charlie a napszemüvegét szaglászta.
Tudta, hogy úgy viselkedik, mint egy csacsi lány egy
tizenéveseknek írt romantikus regényben, de érezni akarta Ben
illatát a kereten. De csak a saját izzadságának és hányadékának
szaga csapta meg az orrát.

Lenore átnyúlt a vezetőülésről, hogy kinyissa neki az ajtót.
– Azt az ember az orrára szokta tenni, édesem, nem elé.
Charlie persze semmit se tudott volna most az orrára tenni.

Miközben beszállt, ledobta az olcsó szemüveget a műszerfalra.
– Apa küldött?
– Ben üzent SMS-ben. Apád viszont arra kér, menjünk el

Wilsonékhoz, és vigyük be őket az irodába. Coin megpróbál
házkutatási parancsot szerezni. Elhoztam a bírósági ruhád, hogy
átöltözhess.

Charlie már akkor kezdte rázni a fejét, amikor meghallotta,
hogy „apád viszont arra kér”.

– Hol van Rusty? – kérdezte.
– A kórházban, a Wilson lánnyal.
Charlie felnevetett. Ben tényleg tökéletesítette az

átverőképességét.
– Mennyi időbe telt rájönnie, hogy nem a kapitányságon őrzik?
– Több mint egy órába.
Charlie bekapcsolta a biztonsági övét.
– Coin szereti játszani a maga kisded játékait – mondta.
Nem voltak kétségei afelől, hogy a kerületi ügyész ültette Kelly



Wilsont mentőautóba, és vitette be a kórházba. Amíg ugyanis
fenntartja a látszatot, miszerint Kelly nincs rendőrségi őrizetben,
nyugodtan állíthatja, hogy mindent, amit a lány ügyvéd jelenléte
nélkül mond, önként ejti ki a száján.

– Kelly tizennyolc éves.
– Rusty mondta. A kórházban teljesen lefagyott. Apád az anyja

telefonszámát is alig tudta kiszedni belőle.
– Ilyen volt akkor is, amikor én láttam. Mint aki nincs is

magánál.
Charlie remélte, hogy Kelly gyorsan kikerül ebből az állapotból.

Pillanatnyilag ő Rusty legfontosabb információforrása. Amíg meg
nem kapja a nyomozati anyagokat Ken Cointól – a tanúk
jegyzékét, a rendőrök vallomásait, a nyomozás és az igazságügyi
szakértők megállapításait –, Rusty kénytelen lesz vakon repülni.

Lenore a váltóra tette a kezét.
– Hova vigyelek?
Charlie először otthon látta magát a forró zuhany alatt, majd

párnákkal körülvéve az ágyban. Aztán eszébe jutott, hogy Ben
nem lenne mellette, így inkább Wilsonék mellett döntött.

– A Holler túloldalán laknak – mondta Lenore, majd
sebességbe tette a kocsit. Nagy ívben megfordult, s elindult
felfelé az utcán. – Utca, házszám nincs. Apád csak olyanokat
üzent, hogy forduljak balra az öreg fehér kutyánál, a görbe
tölgyfánál meg jobbra.

– Azt hiszem, ez Kellyre nézve jó hír – jegyezte meg Charlie.
Rusty meg tud támadni egy házkutatási parancsot, amelyen
nincs pontos cím vagy legalább pontos leírás a házról. Úgy tűnik,
Ken Coin nem fog tudni előállni ilyesmivel. A Hollerben százával



álltak bérbe adott házak és lakókocsik. Senki sem tudta
pontosan, hányan élnek ott, mi a nevük, járnak-e a gyerekeik
iskolába. A nyomornegyed háziurai nem foglalkoztak
szerződésekkel vagy a lakóik előéletével, amíg hetente
megkapták a lakbért.

– Mit gondolsz, mennyi időnk van, amíg Ken megtalálja a
házat?

– Fogalmam sincs. Egy órája hoztak egy helikoptert Atlantából,
de szerintem a hegy túlsó felén járhat.

Charlie tudta, hogy ő képes lesz megtalálni Wilsonék házát.
Legalább havonta kétszer járt a negyedben rég esedékes
ügyvédi költségekért. Ben elszörnyedt, amikor csak úgy
mellékesen megemlítette ezeket a késői kiruccanásait.
A pikeville-i bűnesetek hatvan százalékát ezen a környéken
követték el.

– Csomagoltam neked szendvicset – szólalt meg Lenore.
– Nem vagyok éhes.
Charlie a műszerfal órájára nézett: nyolc perc múlva dél. Nem

egészen öt órája nézett be a középiskola sötét igazgatói irodájába.
Nem egészen tíz perccel később két ember halott volt, egyet
meglőttek, neki pedig nem sokkal utána betörték az orrát.

– Enned kéne – mondta Lenore.
– Fogok.
Charlie kibámult az ablakon. A napfény fel-felvillant a magas

fák között, a házak mögül. A villogó fény képeket vetett elméje
vetítővásznára, akár egy régimódi diavetítő. Charlie ezúttal
megengedte magának a ritka élvezetet, hogy elidőzzön Gamma
és Sam képeinél – ahogy futnak a hosszú behajtón a házig, ahogy



nevetnek az elhajított műanyag villán. Mivel tudta, mi fog
következni, gyorsan előretekerte a filmet, amíg Sam és Gamma a
múlt ködébe nem vesztek, és csak a ma reggel történtek
utóhatása maradt vele.

Lucy Alexander és Mr. Pinkman.
Egy kislány és egy iskolaigazgató.
Az áldozatokban nem volt semmi közös, kivéve, hogy rosszkor

voltak rossz helyen. Ha találgatnia kellene, Charlie azt mondta
volna, Kelly Wilson terve az lehetett, hogy megáll a folyosó
közepén revolverrel a kezében, és várja a becsöngetést.

Aztán a kis Lucy Alexander befordult a folyosón.
Bumm.
Majd Mr. Pinkman rohant ki az irodából.
Bumm-bumm-bumm.
Azután megszólalt a csengő, és ha valaki az iskola

személyzetéből nem kapcsol igen gyorsan, számtalan új
áldozatjelölt áramlott volna befelé ugyanazon a folyosón.

Gót, magányos, évismétlő.
Kelly Wilson tipikusan az a lány volt, akit sokat piszkálhattak.

Egyedül ült az ebédlőasztalnál, utolsónak választották ki, ha pár
kellett a tornaórán, az iskolai bálra pedig csak olyan fiú kísérte el,
aki kizárólag egyet akart.

De miért ragadott fegyvert Kelly, miközben Charlie nem?
– Legalább azt a kólát idd meg a hűtőtáskából. Segít leküzdeni

a sokkot.
– Nem vagyok sokkos állapotban.
– Fogadok, legközelebb azt fogod bizonygatni, hogy az orrod

sincs betörve.



– Látod, abban még én is biztos vagyok.
Az, hogy Lenore ilyen kitartóan firtatta az egészségi állapotát,

rádöbbentette Charlie-t, hogy tényleg nincsen jól. A fejét mintha
satuba fogták volna, az orra külön ütemre lüktetett, a szemhéját
pedig mintha mézzel ragasztották volna össze. Néhány
másodpercre meg is adta magát, és hagyta, hogy lecsukódjon.
Jólesett a sötétség.

A motor zaján át is hallotta, ahogy Lenore lába dolgozik a
pedálon, miközben sebességet vált. Mindig mezítláb vezetett,
kilépve magas sarkújából. Általában rövid szoknyát és színes
harisnyát hordott. Túl fiatalos öltözet volt ez egy hetvenéves
nőnek, ám tekintve, hogy Charlie lábán most több volt a szőr,
mint Lenore-én, nem volt joga kritizálni őt.

– Muszáj innod abból a kólából – figyelmeztette Lenore.
Charlie kinyitotta a szemét… és még mindig megvolt a világ.
– Most!
Charlie túl kimerült volt az ellenkezéshez. A kis hűtő az ülések

közé volt szorítva. Kivette belőle a kólát, de a szendvicset
otthagyta. Ahelyett hogy kinyitotta volna az üveget, a tarkójához
nyomta.

– Kaphatok aszpirint?
– Nem. Fokozza a bevérzés esélyét.
Charlie most jobban örült volna egy kómának, mint ennek a

fájdalomnak. A ragyogó napsütéstől hatalmas, kongó haranggá
változott a feje.

– Hogy hívják, ami az ember fülében szokott lenni?
– Tinnitusz. Fülcsengés – válaszolt Lenore. – De most már

tényleg megállok, ha nem kezded el inni tüstént azt a kólát.



– Hagynád, hogy a rendőrség érjen oda először Wilsonék
házához?

– Először is, nekik is ezen az úton kell jönniük. Másodszor: még
ha meg is találják a házat, és van is épp kéznél egy bíró, legalább
fél órába telik összehozni a házkutatási parancsot. Harmadszor:
fogd be végre a szád, és csináld, amit mondok, vagy elfenekellek.

Charlie a pólója segítségével csavarta le a kupakot. Kortyolta a
kólát, és nézte, ahogy a belváros távolodik a tükörben.

– Hánytál? – kérdezte Lenore.
– Passz – felelte Charlie, mert a kérdéstől ismét kezdte érezni,

hogy összeszorul a gyomra. Túl szédítő volt a kinti világ. Ismét
be kellett csuknia a szemét, hogy visszanyerje az egyensúlyát.

Erre megint beindult fejében a diavetítés: Lucy Alexander, Mr.
Pinkman, Gamma, Sam. Gyorsan továbbtekerte a képeket, mint
mikor egy fájlt keres a számítógépen.

Mit mondhatott Delia Wofford különleges ügynöknek, ami
megnehezítheti Kelly Wilson védelmét? Rusty majd tudni akarja.
Ahogy azt is, hogy hány lövést hallott, és milyen időközökben,
hány golyó fért Kelly revolverébe, és mit suttogott Kelly,
miközben Huck könyörgött neki, hogy adja át a fegyverét.

Ez az utolsó elem alapvető fontossággal fog bírni Kelly védelme
szempontjából. Ha beismerte a bűnét, ha valami gyanús
megjegyzést tett, vagy megnevezte a tette indítékát, Rusty
szónokolhat, ahogy csak tud, esélye se lesz megmenteni a halálos
injekciótól. Ken Coin sosem fog átadni egy ilyen jelentős ügyészi
feladatot az államiaknak. Eddig már három főbenjáró ügye volt.
Nincs bíróság Pikeville-ben, amely elutasítaná, ha halálbüntetést
kér a vádlottra. Coin módfelett tekintélyt parancsolóan tudott



beszélni. Korábban, mikor még rendőr volt, saját kezűleg végzett
ki egy embert.

Huszonnyolc éve Daniel Culpepper, Zachariah Culpepper öccse
épp nézte a tévét a lakókocsijában, amikor Ken Coin rendőrtiszt
megállt előtte a szolgálati autójával. Este fél kilenc volt. Gamma
holttestét már megtalálták a farmházban, Sam pedig épp
majdnem elvérzett az időjárás-figyelő torony alatt csordogáló
sekély patakban. A tizenhárom éves Charlie egy mentőautó
hátuljában ülve könyörgött a mentősöknek, hogy engedjék haza.
Coin rendőr berúgta Daniel Culpepper lakókocsijának ajtaját.
A gyanúsított felkapta a pisztolyát, mire Coin hétszer mellbe
lőtte a tizenkilenc éves fiút.

A Culpepper klán tagjainak zöme a mai napig kiállt Daniel
ártatlansága mellett, de a srác ellen szóló bizonyítékok
cáfolhatatlanok voltak. A kezében talált revolverről később
bebizonyították, hogy azzal lőtték fejbe Samet. Daniel véráztatta
farmerja és feltűnő, kék, magas szárú sportcipője a lakókocsi
mögül került elő, ahol egy fémhordóban próbálták elégetni őket.
Még saját bátyja is azt vallotta, hogy ők ketten mentek a
farmházhoz megölni Rustyt. Aggódtak, hogy elvesztik az
otthonukat valami ostoba tartozás miatt, amelyet az ügyvéd
nyilván behajtott volna rajtuk, miután ő és családja elvesztette
mindenét a tűzben. Charlie-nak azzal a tudattal kellett tovább
élnie az életét, hogy a családja egy használt lakókocsi ára miatt
vált semmivé.

– Az iskola mellett megyünk el – jegyezte meg Lenore.
Charlie kinyitotta a szemét. A jelenlegi Pikeville Middle School

az ő diákkorában még a Pikeville Junior High nevet viselte.



Az épületet azóta alaposan kibővítették, hogy otthont tudjon adni
a környékbeli településekről is ide járó ezerkétszáz diáknak.
A mellette álló jelenlegi középiskola még nagyobb volt, majdnem
kétezren tanultak benne.

Charlie nézte az üres parkolóhelyet, ahol a kocsija állt még
reggel. A rendőrség elkerítette a parkolót. A rendőrautók között
ott volt még néhány tanár kocsija, állami szedánok, mentőautók,
tűzoltókocsik, helyszínelőfurgonok, a halottkém autója. Egy
hírügynökség helikoptere repült át alacsonyan a tornaterem
fölött. Szürreális helyszín volt, akár egy filmforgatás. Az ember
szinte azt várta volna, hogy intsen a rendező, és mindenki
menjen ebédelni.

– Mrs. Pinkmant be kellett nyugtatózni – mondta Charlie.
– Az egy rendes nő, nem ezt érdemelte. Senki sem érdemel

ilyet.
Charlie csak bólintott, mert nem jött ki hang a torkán. Judith

Heller Pinkman különös jelentőséggel bírt az életében az évek
során. Szokták volt látni egymást a folyosón, mikor Charlie végre
újra iskolába járt. Miss Heller mindig mosolygott, de sosem
gyakorolt nyomást Charlie-ra, sosem próbálta rávenni, hogy
beszéljen a kapcsolatuk alapját képező tragédiáról. Megtartotta a
kellő távolságot, amihez visszatekintve komoly fegyelmezettség
kellett, mellyel a legtöbb ember sajnos nem rendelkezett.

– Kíváncsi vagyok, meddig tart a médiaérdeklődés – mondta
Lenore a helikopterre nézve. – Csak két áldozat van, a
tömegmészárlásokhoz képest ez nem sok.

– Lányok nem szoktak ölni. Legalábbis nem így.
– I Don’t Like Mondays, „Nem szeretem a hétfőt”.



– Úgy általában, vagy a Boomtown Rats dalára gondolsz?
– A dalra – felelte Lenore. – Egy 1979-es lövöldözés ihlette.

Egy tizenhat éves lány kivitt egy mesterlövészpuskát a
játszótérre, és már nem is tudom, hány gyereket ölt meg. Mikor
a rendőrök megkérdezték, miért csinálta, azt válaszolta, azért,
mert nem szereti a hétfőt.

– Jézusom – suttogta Charlie, remélve, hogy Kelly Wilson nem
valami hasonló érzéketlen megjegyzést tett, amikor mondott
valamit a folyosón.

Aztán meg az jutott eszébe, hogy miért is törődik ennyire Kelly
Wilsonnal, mikor a lány csak egy közönséges gyilkos. Hirtelen
megrendítő erővel hasított belé a gondolat, hogy ha félretesz
mindent, amit a ma délelőtt felkavart benne – a félelmet, a
halált, az emlékeket, a szívfájdalmat –, nem marad más, csak a
puszta tény: Kelly Wilson hidegvérrel megölt két embert.

Ugyanakkor megszólalt a fülében Rusty hangja, ahogy
kéretlenül azt mondja: Na és? Merthogy Kellynek mindettől
függetlenül joga van a tisztességes tárgyaláshoz és a lehető
legjobb védelemhez.

Charlie ugyanezt mondta a dühös zsaruknak, akik halálra
akarták verni a lányt, most azonban, Lenore kocsijában ülve
eltűnődött, vajon nem azért kelt-e a lány védelmére, mert senki
más nem tenné.

Egy újabb személyiséghiba, mely kényes téma volt a
házasságában is.

Hátranyúlt a hátsó ülésre, ám ezúttal a tárgyalásokon viselt
öltözetéért. Ott találta – Ben szavával – az „ámis” blúzát és azt a
fekete leplet, mely alig különbözött a burkától. A pikeville-i bírók



– valamennyi házsártos öregember – agresszívan konzervatívak
voltak. A női ügyvédeknek választaniuk kellett: vagy hosszú
szoknyát és illedelmes blúzt viselnek, vagy eltűrik, hogy elvessék
minden szavukat.

– Jól vagy? – kérdezte Lenore.
– Nem igazán. – Az igazság kimondása végre levett némi

terhet Charlie válláról. Lenore-nak mindig is elmondott olyan
dolgokat, amiket senki mással nem osztott volna meg. Lenore
több mint ötven éve ismerte Rustyt. Kész fekete lyuk volt,
amelyben örökre eltűnt a Quinn család összes titka. – Szaggat a
fejem, betört az orrom, és úgy érzem, mintha a tüdőmet is
kihánytam volna. Annyira nem látok, hogy még olvasni se tudok,
de mindez egyáltalán nem számít, mert a lényeg az, hogy tegnap
éjjel megcsaltam Bent.

Lenore halkan sebességet váltott, és felhajtott a kétsávos
főútra.

– Jó volt, amíg tartott, úgy értem, a fickó értette a dolgát –
folytatta Charlie. Óvatosan lehámozta magáról a duke-os pólót, s
nagyon vigyázott, meg ne üsse az orrát. – Reggel viszont sírva
ébredtem, alig bírtam abbahagyni. Csak feküdtem az ágyban
vagy fél óra hosszat, bámultam a plafont, és legszívesebben
megöltem volna magam. És akkor megszólalt a telefon.

Lenore ismét váltott. Túljutottak Pikeville határán, a hegyek
felől fújó szél lökdöste a masszív szedánt.

– Nem kellett volna felvennem azt a hülye telefont, hisz még a
fickó nevére sem emlékeztem. Igaz, ő se az enyémre. Legalábbis
úgy tett. Zavarba ejtő volt, rémes, és most már Ben is tudja.
A GBI is tudja, és Ben egész irodája is tudja – mondta



kétségbeesetten Charlie. – Azért voltam reggel az iskolában,
hogy találkozzak a fickóval, mert véletlenül elcseréltük a
telefonunkat, és felhívott, hogy… – Magára ráncigálta a
bíróságon viselt blúzát, mely ki volt keményítve, állig be lehetett
gombolni, és fodrok voltak az elején, hogy ezzel is jelezze a
bíráknak, mennyire komolyan veszi a hivatását. – Nem tudom,
mégis mi a fenét gondoltam.

Lenore megint sebességet váltott.
– Azt, hogy magányos vagy.
Charlie felnevetett, bár nem volt semmi vicces az igazságban.

Nézte az ujjait, miközben a blúzát gombolta. A gombok hirtelen
túl kicsinek tűntek. Vagy csak izzad a keze? Vagy megint
visszatért a remegés, ami olyan, mintha hangvilla rezegtetné az
összes csontját?

– Engedd el magad, szívem – szólalt meg Lenore.
Charlie megrázta a fejét. Nem akarta kiadni magából, inkább

vissza akarta tartani a szörnyű képeket, aztán beletenni őket egy
dobozba, felrakni egy magas polcra, és sosem nyitni ki többé.

Ám ekkor akaratlanul kicsordult a könnye.
Egy csepp, aztán egy másik.
Charlie előbb sírni kezdett, aztán már úgy zokogott, hogy

kétrét görnyedt a szenvedéstől. Két keze közé fogta a fejét, mert
túl nehéz volt a fájdalom.

Lucy Alexander, Mr. Pinkman, Miss Heller, Gamma, Sam. Ben.
Az autó lelassult. A kerekek kavicson gurultak, ahogy Lenore

kiállt az út szélére. Dörzsölni kezdte Charlie hátát.
– Minden rendben, kicsim.
Dehogy volt minden rendben! Charlie-nak hiányzott a férje, de



még az a haszontalan, seggfej apja is. Hol van most Rusty? Miért
nincs soha itt, mikor a lányának szüksége van rá?

– Minden rendben – ismételte Lenore tovább simogatva
Charlie hátát, Charlie pedig azért zokogott tovább, mert
nyilvánvalóan semmi sem lehetett többé rendben.

Attól a pillanattól kezdve, hogy Huck tantermében meghallotta
azokat a lövéseket, megelevenedett előtte a legszörnyűbb és
legerőszakosabb óra, melyet valaha átélt. Ugyanazokat a
szavakat hallotta újra meg újra: „Fuss! Ne nézz vissza! Be az
erdőbe! Miss Heller házához! Végig a suli folyosóján! A lövések
felé!” Csakhogy elkésett. Mindig mindennel elkésett.

Lenore hátrasimította Charlie haját.
– Lélegezz mélyeket, drágám.
Charlie ráébredt, hogy vészesen felgyorsult a légzése. Látása

elhomályosult, verejték ütközött ki a homlokán. Kényszerítette
magát, hogy mélyebben lélegezzen, s végre már több levegőt is
be tudott szívni egy teáskanálnyi mennyiségnél.

– Csak nyugodtan. Ráérsz – csitította Lenore.
Charlie vett még néhány mély levegőt, mire kitisztult a látása.

Legalábbis annyira, amennyire a körülményekhez képest
kitisztulhatott. Aztán a következő lélegzeteket benn tartotta
egy-két másodpercig, csak hogy bizonyítsa magának, hogy képes
rá.

– Most jobb?
– Ez pánikroham volt? – suttogta Charlie.
– Talán még mindig az.
– Segíts fel – nyújtotta Lenore felé a kezét, mert kifutott a vér

a fejéből. Ösztönösen megérintette fájó orrát, mire felerősödött a



fájdalom.
– Téged aztán jól orrba vertek, édesem – mondta Lenore.
– Látnod kéne a másik fickót. Rajta bezzeg egy karcolás sincs.
Lenore nem nevetett.
– Bocs. Nem tudom, mi ütött belém – mentegetőzött Charlie.
– Ne butáskodj, nagyon is tudod, mi ütött beléd.
– Ja, persze – felelte Charlie. Mindig ezt mondta, ha nem akart

beszélni valamiről.
Lenore nem indította el a kocsit. Hosszú ujjait összefonta

Charlie sokkal rövidebb ujjaival. Lenore-nak férfiasan nagy keze
volt, széles, bütykös, az utóbbi időben már májfoltos is. Charlie
bizonyos tekintetben több anyai törődést kapott tőle, mint
Gammától. Lenore mutatta meg neki, hogyan készítsen sminket,
ő vitte el megvenni az első doboz tamponját, és ő figyelmeztette,
hogy soha, de soha ne bízza egy férfira a fogamzásgátlást.

– Ben SMS-ezett neked, hogy vegyél fel. Ez azért jelent
valamit, nem?

– De.
Charlie kinyitotta a kesztyűtartót, s talált is benne néhány

zsebkendőt. Nem tudta kifújni az orrát, csak finoman odanyomta
alá a papírt. Kipislogott az ablakon, s megkönnyebbült, hogy
dolgokat is lát, nem csak foltokat. Sajnos a látvány a lehető
legrosszabb volt az adott helyzetben: alig háromszáz méternyire
álltak attól a helytől, ahol Daniel Culpeppert agyonlőtték a
lakókocsijában.

– És az a legrohadtabb az egészben, hogy még azt se
mondhatom, ez volt életem legrosszabb napja.

Lenore ezúttal felnevetett. Rekedt, mély nevetése annak



elismerése volt, hogy Charlie igazat szólt. Sebességbe tette a
kocsit, s visszagurult az útra, amely sima volt egészen addig,
amíg le nem lassított, és be nem fordult a Culpepper Roadra.
A mély kátyúkat ott már kavicsos út, azt pedig összetömörödött,
vörös agyag követte. A hőmérséklet is változott kissé, talán
emelkedett néhány fokot, amint lefelé gurultak a hegyről. Charlie
megállta, hogy ne reszkessen. Úgy tűnt, képes úrrá lenni a
zaklatottságán. Mégis felállt a szőr a hátán, mint mindig, mikor a
Holler területére lépett. Nemcsak az oda nem tartozás érzése
volt ez, hanem az a tudat, hogy a rossz sarok, a rossz Culpepper
és a fizikai veszély itt már nem csak elvont fogalom.

– A francba! – csattant fel Lenore, mikor egy falkányi kutya
nekirontott egy drótkerítésnek. Vad ugatásuk olyan volt, mintha
kalapácsütések záporoznának a kocsin.

– Itt ez a riasztó – magyarázta Charlie. Nem lehet úgy betenni
senkinek a lábát a Hollerbe, hogy legalább száz kutya ne adna
hírt az érkezéséről. Minél beljebb megy az ember, annál több
fiatal fehér férfit lát ácsorogni a tornácokon, egyik kezükben
telefon, a másikkal a hasukat dörzsölik a pólójuk alatt. Ezek a
fiatalemberek munkaképesek, csak nagy ívben elkerülik a fizikai
munkát, amelyre egyedül alkalmasak. Egész nap szívják a füvet,
videojátékokat játszanak; lopnak, ha pénzre van szükségük,
megverik a barátnőjüket, ha oxyt akarnak; a gyerekeiket küldik
a postára a rokkantsági járadékukért, és dicsőséges döntéseik
képezik Charlie jogi praxisának a gerincét.

Charlie érzett némi bűntudatot, amiért a Culpepperek alapján
jellemezte az egész Hollert. Tudta, hogy élnek itt jó emberek is,
sokat dolgozó, törekvő emberek, akiknek egyedül a szegénység a



bűne, ő mégis reflexszerűen azonosította őket a többiekkel,
egyedül a szomszédság miatt.

Hat különböző korú Culpepper lány tette pokollá Charlie életét,
mikor visszament az iskolába. Ócska, kegyetlen nőszemélyek
voltak, hosszú, lakkozott körmökkel és mocskos szájjal. Folyton
piszkálták. Ellopták az ebédpénzét, elszakították a tankönyveit,
az egyik pedig még arra is rávetemedett, hogy egy kupac
ürüléket tegyen a tornazsákjába.

A család a mai napig állítja, hogy Charlie hazudott, amikor azt
mondta, Zachariah járt náluk a puskával. Azt tartották, mindez
Rusty mesterkedése volt, mert rá akarta tenni a kezét a férfi
csekély életbiztosítására és két hálószobás lakókocsijára, mely
szabad préda lett, miután Daniel meghalt, Zachariah pedig
börtönbe került. Mintha az az ember, aki az igazságra tette fel az
életét, odadobná az erkölcsi elveit pár ezüstért.

Még az sem késztette őket vad összeesküvés-elméleteik
feladására, hogy Rusty ezek után sem perelte be a családot, és
nem követelt tőlük egy fillért sem. Továbbra is meg voltak
győződve róla, hogy Ken Coin helyezte el a tömérdek
bizonyítékot a lakókocsiban és Daniel teste körül. És hogy azért
ölte meg Danielt, hogy lökést adjon politikai karrierjének.
A fivére, Keith pedig segített meghamisítani a bizonyítékokat az
állami laborban.

Mégis Charlie volt a lányok haragjának legfőbb célpontja, mivel
ő azonosította a fivéreket. Nemcsak hogy ő indította el a
„hazugságáradatot”, de még ragaszkodott is az állításaihoz.
Ekképp az egyik Culpepper fivér halála és a másik halálra ítélése
szintén az ő fejére hullott vissza.



Ebben a lányok nem is tévedtek nagyot, legalábbis ami
Zachariah-t illeti. Rusty erőteljes tiltakozása ellenére tizenhárom
éves lánya odaállt a bíró elé a zsúfolt tárgyalóteremben, és arra
kérte, ítélje halálra Zachariah Culpeppert. Daniel tárgyalásán is
ugyanezt tette volna, ha Ken Coin meg nem fosztja a
lehetőségtől.

– Mi ez a zaj? – kérdezte hirtelen Lenore.
Charlie helikopter zúgását hallotta a fejük fölött, és kinézve

felismerte rajta az egyik atlantai hírügynökség logóját.
Lenore odanyújtotta neki a telefonját.
– Mondd, hogy merre kell menni.
Charlie beütötte a kódot, ami a születésnapja volt, és

megkereste Rusty üzenetét. Apja a georgiai egyetem jogi karán
végzett, és az állam egyik legismertebb ügyvédjének számított,
de képtelen volt helyesen írni.

– Ott fordulj balra – mutatott Charlie egy ösvényre, melyet
egy fehér rúdon lobogó hatalmas konföderációs zászló jelzett. –
Aztán annál a lakókocsinál jobbra.

Charlie tovább olvasta a szöveget, és felismerte az útvonalat,
mert járt már erre. Volt egy kliense holmi drogproblémákkal, aki
abból fedezte az adagját, hogy drogot adott el más függőknek.
Egyszer még őt is anyaggal akarta kifizetni. Úgy tűnt, kettővel
lakik Wilsonék mellett.

– Ott fordulj jobbra, aztán a domb alján megint.
– Az ügyvédi megbízásodat bedugtam a táskádba.
Charlie már majdnem megkérdezte, miért, azután

megválaszolta saját ki nem mondott kérdését:
– Szóval apa azt akarja, hogy én képviseljem Wilsonékat, és így



ne idézhessenek be tanúnak Kelly ellen.
Lenore ránézett.
– Hogy nem jöttél rá már húsz perccel ezelőtt?
– Nem tudom – felelte Charlie, pedig nagyon is tudta. Azért

nem, mert trauma érte, mert hiányzott a férje, és mert ostoba
módon megint azt várta az apjától, hogy legalább annyira
törődjön a lányával, mint a csavargókkal, gengszterekkel és
gyilkosokkal. – Nem tehetem. Minden épeszű bíró rájönne az
okára, és akkora elfogultsági kifogást emelne velem szemben,
hogy az engedélyemnek is búcsút mondhatnék.

– Viszont nem kell többé aprópénzért futkosnod a Hollerbe, ha
megnyerted a pert – jegyezte meg Lenore, majd a telefon felé
intett a fejével. – Csinálj néhány képet az arcodról, amíg frissek a
zúzódásaid!

– Megmondtam Bennek, hogy nem emelek vádat.
Lenore lába lecsúszott a gázról.
– Csak egy őszinte bocsánatkérésre tartok igényt. Írásban.
Leértek a domb aljára, Lenore élesen jobbra fordult. Charlie-

nak nem kellett sokáig várnia a kioktatásra.
– Egy bocsánatkérés semmin se változtat. Az olyan seggfejek,

mint Ken Coin, folyton a takarékos államról prédikálnak, de
végül kétszer annyit költenek kártérítési perekre, mint
amennyibe a rendőrök tisztességes kiképzése kerülne.

– Tudom.
– Egyedül a zsebükön keresztül lehet megváltoztatni őket.
Charlie legszívesebben befogta volna a fülét.
– Ezt apától is meg fogom kapni, nem kell még tőled is. Itt

vagyunk.



Lenore rátaposott a fékre, a kocsi megrándult. Visszatolatott
egy kicsit, és ráfordult egy másik földútra. A keréknyomok közt
felütötte fejét a gaz. Elhaladtak egy szomorúfűz alatt parkoló
sárga iskolabusz mellett. A Mazda áthajtott egy kis bukkanón,
majd apró házak csoportja tárult a szemük elé. Összesen négy
volt belőlük, nagy, ovális területen szétszórva. Charlie még
egyszer megnézte Rusty útmutatását, és a jobb hátsó felé
mutatott. A háznak nem volt felhajtója, egyszerűen csak állt az út
szélén. Festett kartonlapokból épült; homlokzatán a nagy, kiugró
ablak olyan volt, mint egy érett pattanás. Salakbeton tömbök
szolgáltak lépcsőként a bejárat előtt.

– Ava Wilson buszsofőr – mondta Lenore. – Épp ott volt az
iskolánál ma reggel, mikor lezárták az épületet.

– Elmondta neki valaki, hogy Kelly volt a lövöldöző?
– Nem hallott róla, amíg Rusty fel nem hívta a mobilján.
Charlie örült, hogy ezt a telefonhívást nem őrá tolta Rusty.
– Van apa is a képben?
– Ely Wilson. Napszámos Ellijayben. A fatelep előtt ácsorgók

egyike, akik arra várnak, hogy valaki munkát adjon nekik.
– Megtalálta a rendőrség?
– Tudomásunk szerint még nem. A családnak csak egy mobilja

van, és azt a feleség hordja magánál.
Charlie nézte a szomorú külsejű házat.
– Szóval most a nő egyedül van odabent.
– Már nem sokáig – nézett fel Lenore, amint meghallotta egy

újabb helikopter közeledő zaját. A georgiai állami rendőrség kék-
fehér csíkos gépe volt. – Megkeresik a címet a Google Térképen,
és már itt is vannak.



– Gyors leszek – ígérte Charlie, s szállt volna ki a kocsiból, de
Lenore megállította.

– Tessék – nyújtotta neki a táskáját a hátsó ülésről. – Ben adta
ide, mikor visszahozta a kocsidat.

Charlie megfogta a táskája fülét, és arra gondolt, Ben is
ugyanott fogta-e.

– Ez azért jelent valamit, nem? – kérdezte.
– De.
Charlie kiszállt, s elindult a ház felé. Belekotort a táskájába

mentolos cukorkát keresve, de meg kellett elégednie pár szem
Tic Tackal, mely az elülső zseb alján sorakozott a varrás mentén.

Már megtanulta, hogy a Holler lakói közül sokan puskával
fogadják a kopogtatót, így ahelyett, hogy a betontömbökből álló
lépcsőn ment volt fel az ajtó elé, a kiugró ablakhoz lépett. Nem
volt rajta függöny, csak három cserép muskátli virított előtte.
A földön üres, üveg hamutartó hevert.

Odabent egy vékonyka, sötét hajú nő ült a kanapén, s mereven
bámulta a televíziót. A Hollerben mindenkinek hatalmas lapos
tévéje volt, amely nyilván ugyanarról a teherautóról
pottyanhatott le. Ava Wilson a híreket nézte. Annyira felnyomta
a hangerőt, hogy a riportert odakint is lehetett hallani.

„…atlantai irodánk új részleteket közölt…”
Charlie a bejárati ajtóhoz ment, és bekopogott. Három hangos

koppanás után várt, hallgatózott, megint kopogott, aztán
harmadszorra is.

– Halló! – kiáltotta.
Végre lehalkult a tévé, közeledő lépteket lehetett hallani.

Kattant egy retesz, csörrent egy lánc, majd újabb zár nyílt.



Vicces volt ez a fokozott biztonság, hiszen egy tolvaj puszta
ököllel lyukat tudott volna ütni ezen a falon.

Ava Wilson pislogva nézte az idegent a küszöbön. Ugyanolyan
apró termetű volt, mint a lánya, és hozzá hasonlóan szinte
gyermeki. Világoskék pizsamát viselt, a nadrágját rajzfilmből
vett elefántok díszítették. Szeme véreres volt, talán a sírástól.
Fiatalabb volt Charlie-nál, mégis ősz tincsek vegyültek
sötétbarna hajába.

– Charlie Quinn vagyok – mutatkozott be a vendég. – Apám,
Rusty Quinn a lánya védője. Ő kért meg, hogy vigyem az
irodájába.

A nő nem mozdult, és nem is mondott semmit. Ilyen az,
amikor sokkot kap az ember.

– Beszélt már magával a rendőrség? – kérdezte Charlie.
– Nem, hölgyem – felelt a nő kásás holleri akcentussal. –

Az apukája azt mondta, ne vegyem fel a telefont, csak ha
ismerem a számot.

– Igaza van. – Charlie egyik lábáról a másikra állt.
Kutyaugatást hallott a távolból, fejét égette a nap. – Nézze,
tudom, hogy kétségbe van esve a lánya miatt, de fel kell
készítenem arra, ami ezután következik. A rendőrség már úton
van idefelé.

– Hazahozzák?
Charlie elképedt a nő reményteli hangja hallatán.
– Nem. Házkutatást fognak tartani. Valószínűleg Kelly

szobájával kezdik, aztán…
– Tiszta ruhát visznek neki?
Charlie alig hitt a fülének.



– Nem. Átkutatják a házat, fegyvereket, számítógépeket,
feljegyzéseket keresnek…

– Nekünk nincs számítógépünk.
– Rendben, az jó. Kelly a könyvtárban szokta írni a házi

feladatát?
– Nem csinált ő semmit – felelte Ava. – Ő nem ölte meg… –

Elakadt a hangja, szeme csillogni kezdett. – Meg kell hogy
hallgasson, hölgyem. Az én kislányom nem tette azt, amit
mondanak róla.

Charlie-nak épp elég anyával volt már dolga, akik meg voltak
győződve gyermekük ártatlanságáról, de nem volt most idő
kifejteni Ava Wilsonnak, hogy néha jó emberek is követnek el
rossz dolgokat.

– Figyeljen ide, Ava! A rendőrök mindenképpen be fognak ide
jönni, ha beengedi őket, ha nem. Kikísérik a házból, és mindent
alaposan átkutatnak. Eltörhetnek dolgokat, vagy megtalálhatnak
olyasmit, amit nem szeretne, hogy megtaláljanak. Kétlem, hogy
őrizetbe vennék, de még ez is elképzelhető, ha feltételezik, hogy
eltüntethet bizonyítékokat, ezért kérem, ne tegye! És kérem,
figyeljen most nagyon: ne mondjon nekik semmit Kellyről, vagy
hogy miért tehette ezt, vagy mi történhetett egyáltalán! Ők nem
akarnak segíteni neki, nem a barátai. Érti?

Ava nem adta jelét, hogy bármit megértett volna. Csak állt ott
tehetetlenül.

A helikopter lejjebb ereszkedett, Charlie már a pilóta arcát is
látta az üveg mögött. A mikrofonjába beszélt, talán épp most
adta meg a koordinátákat a házkutatási parancshoz.

– Bemehetnénk? – kérdezte Charlie.



A nő nem mozdult, ezért egyszerűen karon fogta, és bevezette
a házba.

– Hallott a férjéről?
– Ely sose telefonál, csak ha már végzett a munkával.

A nyilvános telefonról, a fűrésztelep mögött.
Ami azt jelenti, hogy Kelly apja nagy valószínűséggel autója

rádiójából fog értesülni lánya bűntettéről.
– Van bőröndje vagy valami kis táska, amibe bele tudna

csomagolni némi ruhát?
Ava nem felelt, csak mereven bámulta tovább a lehalkított

televíziót.
Az iskolából tudósítottak éppen. Egy légi felvétel a tornaterem

tetejét mutatta, melyet valószínűleg leszállóhelyként készültek
használni. A képernyő alján futó szöveg szerint
A BOMBASZAKÉRTŐK ÁTFÉSÜLTÉK AZ ÉPÜLETET
GYANÚS SZERKEZETEK UTÁN KUTATVA. KÉT HALOTT
VAN: EGY NYOLCÉVES TANULÓ ÉS AZ IGAZGATÓ, AKI
MEGPRÓBÁLTA VÉDENI.

Lucy Alexander csak nyolcéves volt.
– Ezt nem ő tette – szólalt meg Ava. – Ő nem tenne ilyet.
Lucy hideg keze…
Sam remegő ujjai…
Gamma bőrének hirtelen viaszfehérré válása…
Charlie megtörölte a szemét. Körülnézett a szobában,

igyekezve leküzdeni a rémséges diavetítést, mely újra meg újra
megjelent a szeme előtt. A Wilson-ház szedett-vedett volt, de
tiszta. A bejárati ajtónál feszület volt a falon. A konyharészben, a
zsúfolt nappali mellett edények száradtak a mosogatótálcán.



A mosogató szélén sárga gumikesztyű hevert petyhüdten. A pult
zsúfolt volt, de az is rendes.

– Egy darabig nem fogják visszaengedni a házba. Kell hoznia
néhány váltás ruhát és tisztálkodószereket.

– A mosdó ott van maga mögött – mondta Ava, félreértve a
mondatot.

Charlie újból nekirugaszkodott.
– Össze kell csomagolnia néhány holmit – mondta, s várt, hogy

Ava felfogta-e. – Ruhát, fogkefét. Semmi mást.
Ava bólintott, de vagy nem tudott, vagy nem akart elszakadni

a képernyőtől.
Odakint távolodott a helikopter. Charlie-t szorította az idő.

Coin mostanra már alá is íratta a házkutatási parancsot.
A rendőrök máris úton lehetnek a városból, szirénázva, villogó
lámpával.

– Szeretné, hogy én csomagoljak össze magának? – kérdezte, s
várta az újabb bólintást, de hiába. – Ava, összeszedek magának
néhány ruhát, aztán kint megvárjuk a rendőröket.

Ava a távirányítóval a kezében leült a kanapé szélére.
Charlie sorra kinyitogatta a konyhaszekrényeket, mígnem

talált egy nejlon bevásárlószatyrot. Felhúzta az egyik sárga
mosogatókesztyűt, majd a fürdőszoba mellett végigment a rövid,
fatáblákkal burkolt folyosón. Két hálószobát talált a ház végében.
Ajtó helyett Kellynél csak egy lila függöny biztosította a
magánszférát. Az anyaghoz füzetlap volt tűzve FELNÖTEK
KIZÁRVA felirattal.

Charlie-nak volt annyi esze, hogy ne menjen be egy gyilkosság
gyanúsítottjának a szobájába, de Lenore telefonjával készített



egy képet a papírlapról.
A szülők hálószobája volt a jobb oldalon, szemben a ház mögötti

meredek dombbal. Hatalmas vízágyban aludtak, mely majdnem
az egész helyiséget elfoglalta. A magas fiókos szekrénytől nem is
lehetett egészen kinyitni az ajtót. A fiókokat nyitogatva Charlie
örült, hogy eszébe jutott kesztyűt húzni, bár az igazat megvallva
Wilsonéknál nagyobb rend volt, mint nála. Talált néhány női
fehérneműt, néhány bokszeralsót és egy farmert, amely akár
egy áruház gyerekosztályáról is jöhetett volna. Felkapott még
két pólót is, és mindent belegyömöszölt a szatyorba. Ken Coin
hírhedt volt arról, hogy szükségtelenül elnyújtja a
házkutatásokat. Wilsonéknak szerencséje lesz, ha hétvégére
hazajöhetnek.

Charlie megfordult, hogy bemenjen a fürdőszobába, de valami
megállította.

FELNÖTEK.
Hogyan érhette el Kelly Wilson a tizennyolc éves kort úgy,

hogy ne tanulja meg helyesen leírni ezt az egyszerű szót?
Charlie habozott, de végül elhúzta a függönyt. Nem, nem fog

belépni a szobába. Csak a folyosóról készít felvételeket. Ami nem
volt olyan könnyű, mint gondolta, mert a háló alig volt nagyobb
egy méretes gardróbszobánál.

Vagy egy börtöncellánál.
Az ágy fölötti keskeny, vízszintes ablakon beesett a napfény.

A fal halványlilára volt festve, a hosszú szálú, csomózott szőnyeg
narancssárga, az ágytakaró pedig Hello Kitty-s anyagból készült,
melyen a fehér cica hatalmas fülhallgatókkal egy walkmant
hallgat.



Ez bizony nem egy gót lány szobája. Sehol egy fekete fal vagy
egy heavy metal poszter. A szekrény ajtaja nyitva állt, az alján
egy halom póló sorakozott szépen összehajtogatva. Néhány
hosszabb ruhadarab a meghajlott rúdon lógott. Kelly összes
ruhája világos színű volt, rajtuk pónik és nyulak, és olyan
applikált minták, melyekre egy tízéves gyerek szekrényében
számítana az ember, nem egy tizennyolc éves, majdnem felnőtt
nő ruhái közt.

Charlie mindent lefotózott, amit csak tudott: az ágytakarót, a
kismacskás posztereket, a cukorrózsaszín szájfényt az
öltözőszekrényen. Mindeközben arra is felfigyelt, ami nincs a
szobában. A tizennyolc éves lányok halmozzák a
sminkeszközöket, képeket őriznek, melyeken a barátnőikkel
láthatók, üzeneteket fiúktól, akikkel járhatnának, no meg
titkokat, melyeket nem osztanak meg senkivel.

Charlie összerezzent, mikor kerekek zaját hallotta a házhoz
vezető földúton. Felállt az ágyra, kinézett az ablakon. Egy SWAT
feliratú fekete furgon állt meg a sárga iskolabusz előtt. Két
puskás fickó ugrott ki belőle, és lépett be a buszba.

– Ez meg hogy a… – kezdte Charlie, de gyorsan rájött, nem
számít, hogy értek ide ilyen hamar, mert mihelyt végeznek a
busszal, darabokra fogják szedni ezt a házat is, ahol épp
tartózkodik. Sőt, nem is egyszerűen csak a házban tartózkodik,
hanem Kelly Wilson ágyán, Kelly Wilson hálószobájában.

– A szentségit! – suttogta, mert jobb kifejezést nem talált a
helyzet leírására. Leugrott az ágyról, gumikesztyűs kezével
lesöpörte róla a teniszcipője talpáról rákerült sarat. A sötétlila
anyagon nem látszott a talp mintázata, de egy bűnügyi technikus



a maga éles szemével már naplemente előtt tudni fogja a cipő
méretét, márkáját, de még a modell típusát is.

Ki kell jutnia innen, s ki kell vinnie Avát, méghozzá magasra
tartott kézzel. Világossá kell tennie az állig felfegyverzett
kommandósoknak, hogy mindketten együttműködnek.

– A szentségit! – ismételte Charlie. Vajon mennyi ideje lehet
még? Lábujjhegyre állt, és kinézett az ablakon. A két zsaru épp
átkutatta a buszt, a többiek bent maradtak a furgonban.

Charlie észrevette, hogy a házhoz közelebb is mozog valami.
Lenore állt a kocsija mellett, őt bámulva tágra nyílt szemmel,
mert bárki kitalálhatta, hogy a keskeny ablak, amelyen át épp
kikukucskál, csakis egy hálószobáé lehet.

Lenore a bejárati ajtó felé intett a fejével, és szájával a „Kifelé!”
szót formálta.

Charlie a táskájába gyömöszölte a műanyag zacskót, és indulni
készült.

A lila fal, Hello Kitty, a kismacskás poszterek…
Harminc, talán negyven másodperc. Ennyi kell a zsaruknak,

hogy kipucolják a buszt, visszaüljenek a furgonba, és odaérjenek
a házhoz.

Kesztyűs kezével kinyitotta az öltözőszekrény fiókjait. Ruhák,
fehérnemű, tollak, de sehol egy napló, sehol egy füzet. Térdre
ereszkedve végighúzta kezét a matrac és az ágykeret között,
majd benézett az ágy alá. Semmi. Épp a szekrény aljában
egymásra rakott ruhák közt kezdett keresgélni, mikor hallotta
becsapódni a SWAT-különítmény kocsijának az ajtóit, majd
megcsikordulni a kerekeket, amint elindultak Wilsonék háza felé.

Egy tini szobája sohasem ilyen rendezett, Charlie nyugodtan



összetúrhatta az apró szekrény tartalmát. Kiborított belőle két
cipősdoboznyi játékot, lehúzott néhány ruhát a fogasokról, és
rádobta őket az ágyra. Megtapogatta a zsebüket, kifordított
néhány sapkát, majd lábujjhegyre állt, és vakon végigtapogatta a
felső polcot.

A gumikesztyű egy lapos, kemény valamin siklott át.
Talán egy képkeret?
– Uraim! – jutott el hozzá Lenore mély hangja a vékony falon

át. – Két nő van a házban, egyiknél sincs fegyver.
A zsarut nem érdekelte az információ.
– Menjen vissza a kocsijához! Most!
Charlie szíve majd kiugrott a helyéről. Megragadta a tárgyat a

szekrény polcán; nehezebb volt, mint gondolta. Éles sarka
megbökte a feje tetejét.

Egy évkönyv. Pikeville Middle School, 2012.
Fülsiketítő dörömbölés rázta meg a bejárati ajtót. A falak is

beleremegtek.
– Állami rendőrség! – dörögte egy férfi. – Házkutatási

parancsunk van! Nyissák ki!
– Jövök! – kiáltotta Charlie, miközben a táskájába gyömöszölte

az évkönyvet. Csak a konyháig jutott, akkor nagy reccsenéssel
betörték az ajtót.

Ava akkorát sikoltott, mintha a ruhája gyulladt volna meg.
– Földre! Földre! – kiáltották a rendőrök, lézerfény pásztázta

végig a szobát, az egész ház remegett az alapjain. Ablakokat
törtek, ajtókat rúgtak be, parancsokat ordítoztak, Ava tovább
sikoltozott, Charlie pedig felemelt kézzel térdepelt, s tágra nyílt
szemmel figyelt, hogy lássa, melyik rendőr fog rálőni.



De senki se lőtt rá, és senki se mozdult.
Ava sikoltozása is abbamaradt egyik pillanatról a másikra.
Hat nagydarab, teljes taktikai felszerelést viselő zsaru töltötte

be a szűk helyiséget. Karjuk izmai annyira feszültek, miközben
AR-15-öseiket előreszegezték, hogy Charlie szinte látta,
mekkora erőfeszítésükbe kerül távol tartani az ujjukat a
ravasztól. Lassan lenézett a mellkasára – piros pont világított a
szíve fölött.

Aztán Avára nézett, akinek a mellkasán öt piros pont fénylett.
Behajlított térddel állt a kanapén, nyitott szájjal, a félelem
megbénította a hangszálait. Megmagyarázhatatlan módon egy-
egy fogkefét tartott mindkét felemelt kezében.

A hozzá legközelebb álló férfi leengedte a fegyverét.
– Fogkefék.
Egy másik puskacső is a földre irányult.
– Úgy nézett ki, mint egy rohadt kioldógomb.
– Én is azt hittem.
A többi fegyver csövét is leengedte a gazdájuk, az egyik férfi

még el is kuncogta magát.
A feszültség érezhetően felengedett.
Kintről egy női hang hallatszott.
– Uraim?
– Tiszta! – kiáltotta vissza az egyik fickó. Karon ragadta Avát,

s kitolta az ajtón. Megfordult, hogy ugyanazt tegye Charlie-val is,
de ő feltartott kézzel kiment magától.

Csak az udvaron engedte le a kezeit. Mélyet szippantott a friss
levegőből, s megpróbált nem gondolni arra, hogy akár meg is
halhatott volna, ha az egyik férfi nem veszi a fáradságot, hogy



alaposabban megnézze, mi is van Ava kezében: egy fogkefe, vagy
egy öngyilkos merénylő robbanó mellényének a kioldógombja.

Pikeville-ben.
– Jézus isten – suttogta Charlie, remélve, egy sóhajtás

megteszi imának.
Lenore ott maradt a kocsija mellett. Úgy tűnt, dühös Charlie-

ra, amire minden oka meg is volt, de az állával intve csak azt
kérdezte hang nélkül, jól van-e.

Charlie bólintott, bár egyáltalán nem érezte jól magát. Dühös
volt, amiért Rusty ideküldte; amiért ilyen ostoba rizikót vállalt;
amiért maga sem tudta, milyen okból, de megszegte a törvényt;
amiért majdnem agyonlövette magát egy testben robbanó,
üreges fejű lövedékkel.

És mindezt egy nyomorult évkönyv miatt.
Ava odasúgta neki:
– Mit csinálnak?
Charlie visszanézett a házra, mely remegett a nagydarab

férfiak járkálásáról.
– Olyan dolgokat keresnek, amiket felhasználhatnak a

bíróságon Kelly ellen.
– Például micsodát?
Charlie felsorolta azokat a dolgokat, amiket maga is keresett.
– Egy vallomást, egy magyarázatot, egy tervrajzot az iskoláról,

egy listát azokról, akikre haragudott.
– Ő sose haragudott senkire.
– Ava Wilson? – Egy mindenféle nehéz taktikai felszereléssel

teleaggatott, magas nő közeledett feléjük. A vállára akasztott
puska az oldalát verdeste, kezében papírtekercset tartott. Szóval



ezért értek ide ilyen gyorsan: a házkutatási parancsot menet
közben faxolták el nekik a furgonba. – Maga Ava Wilson, Kelly
Rene Wilson anyja?

Ava megmerevedett a tekintélyt parancsoló hangra.
– Igen, uram. Asszonyom.
– Ez a maga háza?
– Béreljük, de igen, asszonyom. Uram.
A zsaru láthatóan nem foglalkozott a helyes megszólítással.
– Mrs. Wilson, én Isaac kapitány vagyok az állami

rendőrségtől. Házkutatási parancsom van a házára.
– Már folyik a házkutatás – mutatott rá Charlie.
– Okunk volt feltételezni, hogy eltüntetik a bizonyítékokat –

felelte a nő, majd szemügyre vette a zúzódást Charlie szeme
körül. – Talán a behatolás alatt sérült meg, hölgyem?

– Nem. Egy másik rendőr ütött meg a nap folyamán.
Isaac a láthatóan még mindig dühös Lenore-ra pillantott, majd

vissza Charlie-ra.
– Önök ketten együtt vannak?
– Igen – felelte Charlie. – És Mrs. Wilson látni szeretné a

házkutatási parancsot.
Isaac jelentőségteljesen Charlie kezére nézett, mint aki most

veszi észre a sárga kesztyűt.
– Mosogatókesztyű – magyarázta Charlie, ami persze igaz is

volt. – Szóval Mrs. Wilson látni szeretné a parancsot.
– Ön Mrs. Wilson ügyvédje?
– Ügyvéd vagyok, de pillanatnyilag a család barátjaként

vagyok itt – tisztázta Charlie.
– Mrs. Wilson – fordult Ava felé Isaac –, a barátja kérésére



átadom magának a parancs egy példányát.
Charlie-nak kellett felemelnie Ava kezét, hogy a rendőrnő bele

tudja tenni a papírt a tenyerébe.
Ava megrázta a fejét.
– Mrs. Wilson, van bármilyen fegyver a házban? – kérdezte

Isaac.
– Nincs, uram.
– Bármiféle tű, ami miatt aggódnunk kéne? Bármi, ami

megvághat bennünket?
Ava ismét megrázta a fejét, bár látszott, hogy nem egészen érti

a kérdést.
– Robbanószer?
Ava a szája elé kapta a kezét.
– Úristen, szivárog a gáz?
Isaac Charlie-ra nézett magyarázatért, aki vállat vont. Az anya

élete épp most állt a feje tetejére, nem várhatnak tőle logikát.
– Hölgyem, megengedi, hogy megmotozzam? – kérdezte Isaac

Avát.
– Ig…
– Nem – vágott közbe Charlie. – Semmit és senkit nem

kutathat át azon túlmenően, amit a parancs tartalmaz.
Isaac lenézett Charlie táskájára, amely egy négyszögletes

évkönyv formáját vette fel.
– Lenne értelme átkutatnom a táskáját?
Charlie szíve összeszorult.
– Lenne rá oka?
– Ha elrejtett valami bizonyítékot, vagy bármit elvitt a házból

azzal a céllal, hogy elrejtse…



– Az jogszerűtlen lenne – szögezte le Charlie. – Akárcsak az
iskolabusz átkutatása, ha nincs kifejezetten benne a parancsban,
mert a busz nem tartozik kifejezetten a házhoz.

Isaac bólintott.
– Igaza lenne, ha nem lett volna rá okunk.
Charlie lehúzta a sárga kesztyűt.
– Ezt hoztam el a házból, bár nem szándékosan.
– Köszönöm az őszinteségét – mondta Isaac, majd Avához

fordult, hogy a protokoll szerint tájékoztassa a helyzetről. –
Hölgyem, ön kint maradhat vagy elmehet, de nem mehet vissza
a házba, amíg mi fel nem szabadítjuk azt. Megértette?

– Érti – felelte Charlie Ava helyett.
Isaac átvágott az udvaron, és csatlakozott a férfiakhoz a

házban. Műanyag edényeket raktak le az ajtó mellé,
bizonyítéklisták, műanyag bizonyítékgyűjtő tasakok szaporodtak
odabent. Ava befelé bámult az előreugró ablakon. Még mindig
ment a tévé. Akkora volt a képernyője, hogy Charlie kintről is el
tudta olvasni az alján futó szöveget: PIKEVILLE-I
RENDŐRSÉGI FORRÁSOK SZERINT AZ ISKOLA
BIZTONSÁGI KAMERÁINAK FELVÉTELEIT NEM HOZZÁK
NYILVÁNOSSÁGRA.

Biztonsági kamerák? Charlie egyet se vett észre délelőtt, de
visszagondolva emlékezett, hogy látott egyet mindegyik folyosó
végén.

A gyilkosságot végig rögzítették.
– Most mit fogunk csinálni? – kérdezte Ava.
Charlie lenyelte, ami a szájára kívánkozott: Nézzük, ahogy a

lányát leszíjazzák és kivégzik.



– Az apám mindent el fog magyarázni az irodájában – felelte,
kivéve a nő kezéből az összetekert házkutatási parancsot. –
A vád alá helyezésnek negyvennyolc órán belül meg kell
történnie. Kellyt addig valószínűleg a megyei fogdában fogják
tartani, de utána átviszik máshová. Többször is meg kell majd
jelennie a bíróság előtt, és számos alkalma lesz látni őt. Nem fog
gyorsan lezajlani az egész, hosszú idő kell hozzá. – Charlie közben
átfutotta a házkutatási parancsot, amely gyakorlatilag szerelmes
levél volt a bírótól a zsaruknak, s engedélyt adott nekik, hogy
bármit megtegyenek, amit csak akarnak. – Ez a maga címe? –
kérdezte Avát.

A nő ránézett az iratra.
– Igen, hölgyem. Ez az utca és a házszám.
A nyitott bejárati ajtón át Charlie látta, amint Isaac nagy

csörömpöléssel kirángatja a konyhafiókokat. A szőnyeget is
feltépték a padlóról, nem kíméltek semmit. Nagyokat dobbantva
járták végig a helyiségeket, üregeket keresve a padló alatt, még
a mennyezet elpiszkolódott burkolólapjait is megpiszkálták.

Ava megragadta Charlie karját.
– Mikor jöhet haza Kelly?
– Erről az apámmal kell beszélnie.
– Nem tudom, hogy engedhetjük ezt meg magunknak –

mondta a nő. – Semmi pénzünk sincs, ha ezért jött volna.
Rustyt sosem érdekelte a pénz.
– A védelmet az állam fizeti – magyarázta Charlie. – Nem ad

sokat, de ígérem magának, hogy apám a lelkét is ki fogja dolgozni
a lánya érdekében.

Ava csak pislogott, mint aki nem érti.



– Kellynek dolga van, amit el kell végeznie.
Charlie belenézett a nő szemébe. Ava pupillája összeszűkült, de

ezt az erős napsütés is megmagyarázhatta.
– Szed valamit?
– Nem, hölgyem, nincs szükségem gyógyszerre – válaszolt az

asszony, ártatlanul félreértve a kérdést.
– Még egy füves cigit se szívott el idegességében?
– Jaj, nem, hölgyem. Buszvezető vagyok, nem használhatok

drogot. Gyerekek vannak rám bízva.
Charlie ismét a szemébe nézett, ezúttal a tiszta gondolkodás

jeleit keresve.
– Elmagyarázta az apám, hogy mi történik Kellyvel?
– Azt mondta, az ő érdekében dolgozik, de nem is tudom. –

Suttogva tette hozzá: – Az unokatestvérem szerint Rusty Quinn
rossz ember, az aljanépet képviseli, az erőszakolókat,
gyilkosokat.

Charlie-nak hirtelen kiszáradt a szája. A nő szemmel láthatóan
nem érti, hogy pontosan Rusty Quinn az az ember, akire a
lányának most szüksége van.

– Ott van Kelly! – kiáltotta Ava.
Kelly Wilson arca töltötte be a képernyőt. Valaki nyilván kiadta

az egyik iskolai fotóját. A sötét gót smink és a fekete ruha helyett
ezen az egyik szivárványos pónis pólóját viselte a benti
szekrényéből.

Azután eltűnt a fotó, s az élő kép immár Rustyt mutatta, amint
jön kifelé a Derrick megyei kórházból. Mogorván nézett a
mikrofonját arcába toló riporterre, de okkal jött ki a főbejáraton.
Megjátszotta, hogy vonakodva megáll egy interjúra.



Szájmozgásából Charlie meg tudta mondani, hogy déliesen
elmosódó beszédét hangátalakító segítségével tudják csak
sugározni a nemzeti adókon. Így működnek ezek a nagy
horderejű ügyek. Rustynak ki kellett állnia a mikrofonok elé, és
úgy festeni le Kelly Wilsont, mint egy halálos ítélettel
szembenéző, gondokkal terhelt tinédzsert, nem pedig mint egy
szörnyeteget, aki meggyilkolt egy kisdiákot és egy
iskolaigazgatót.

– A revolver fegyver? – suttogta Ava.
Charlie-ban megállt az ütő. Távolabb terelte a nőt a háztól, ki

egészen az út közepéig.
– Maguknak van revolverük? – kérdezte.
Ava bólintott.
– Ely a kocsi kesztyűtartójában tartja.
– Abban a kocsiban, amelyikkel ma dolgozni ment?
A nő ismét bólintott.
– Legális?
– Mi nem lopunk, hölgyem. Mi megdolgozunk azért, amink

van.
– Bocsánat, de a férje nem volt még elítélve?
– Nem, hölgyem. Ő becsületes ember.
– Tudja, hány golyó fér a tárba?
– Hat – felelte Ava meglehetős magabiztossággal, de aztán

hozzátette: – Azt hiszem, hat. Milliószor láttam, de sose
figyeltem. Sajnálom, nem emlékszem.

– Semmi baj. – Charlie is hasonlóképpen érezte magát, mikor
Delia Wofford faggatta. Hány lövést hallott? Hogyan követték
egymást? Mr. Huckabee magával volt? Mi történt a



revolverrel?
Charlie ott volt az események sűrűjében, a félelem mégis

elhomályosította az emlékezetét.
Megkérdezte Avát:
– Mikor látta utoljára azt a revolvert?
– Nem tudom… Ó! – Avának megcsörrent a mobilja a

pizsamája zsebében. Olcsó, kinyitható, kártyás telefont húzott
elő. – Nem ismerem ezt a számot.

Charlie annál jobban ismerte. A saját iPhone-ja volt az, mely
nyilván még mindig Huck birtokában volt.

– Szálljon be a kocsiba! – kérte Avát, intve Lenore-nak, hogy
segítsen. – Majd én felveszem.

Ava óvatos pillantással méregette Lenore-t.
– Nem tudom…
– Szálljon be – tolta el magától Charlie. Az ötödik csengetésre

végre fel tudta venni a mobilt. – Halló!
– Mrs. Wilson! Mr. Huckabee vagyok, Kelly tanára.
– Hogy törted fel a mobilomat?
Huck jó hosszú ideig hallgatott.
– Jobb jelszót kéne választanod, mint hogy 1-2-3-4.
Charlie már számtalanszor hallotta ezt a tanácsot Bentől is.

Továbbment az úton, hogy ne hallja senki.
– Mért hívtad fel Ava Wilsont?
Ismét hosszú csend következett.
– Két évig tanítottam Kellyt, néhány hónapig korrepetáltam is,

mikor feljutott a középiskolába.
– Ez még nem magyarázat.
– Négy órát válaszolgattam két GBI-os seggfej kérdéseire, és



még egy másik órát a kórházban, ott is kérdésekre válaszolgatva.
– Miféle seggfejek?
– Atkins vagy Avery… Egy csurkás, tízévesnek kinéző pasas és

egy idősebb fekete tyúk faggatott felváltva.
– A francba! – mordult fel Charlie. Valószínűleg Louis Avery

lehetett, az FBI észak-georgiai kihelyezett ügynöke. – Odaadta a
névjegyét?

– Kidobtam – vallotta be Huck. – A karom mellesleg jól van.
A golyó egyenesen átment rajta.

– Az én orrom meg betört, és agyrázkódásom van – viszonozta
a helyzetjelentést Charlie. – Mért hívtad Avát?

A férfi sóhajtása jelezte, hogy végre felelni fog a kérdésre.
– Mert törődöm a diákjaimmal. Segíteni akartam,

meggyőződni róla, hogy van-e ügyvédje. Hogy törődik-e vele
valaki, aki nem fogja kihasználni, és nem keveri még nagyobb
bajba. – Huck hirtelen hangnemet váltott. – Kelly nem egy eszes
lány, Charlotte. És nem is gyilkos.

– Nem kell eszesnek lenni, hogy az ember megöljön valakit.
Valójában épp az ellenkezője igaz. – Charlie hátrafordult, hogy
lássa a házat. Isaac kapitány épp egy műanyag dobozt cipelt ki,
tele Kelly ruháival. – Ha tényleg segíteni akarsz Kellynek –
folytatta –, tartsd magad távol minden riportertől, ne jelenj meg
a tévében, ne engedd, hogy csináljanak rólad egyetlen jó képet is,
és még a barátaidnak se beszélj arról, ami történt, mert ők
bezzeg majd odaállnak a kamerák elé, és nyilatkoznak a
riportereknek, te pedig nem tudod megszabni, hogy mi hagyja el
a szájukat.

– Ez jó tanács. – Huck mintha sóhajtott volna, mielőtt folytatta.



– Hé, csak azt akarom mondani, hogy sajnálom.
– Mit?
– Két B-t. Ben Bernardot. A férjed hívott ma reggel, én pedig

majdnem felvettem.
Charlie érezte, hogy elvörösödik.
– Nem tudtam, hogy ő az, amíg az egyik zsaru el nem mondta.

Ez már azután volt, hogy beszéltem vele, és elmondtam neki,
hogy mi volt köztünk, és te miért jöttél be az iskolába.

Charlie két kézzel fogta a fejét. Tudta, hogyan szoktak bizonyos
típusú férfiak beszélni a nőkről, főleg azokról, akiket a kocsijuk
hátsó ülésén keféltek meg egy bár előtt.

– Figyelmeztethettél volna – folytatta Huck. – Ez most még
kínosabb helyzetbe hozott mindannyiunkat.

– Bocsánatot kérsz, de azért mégis az én hibám? – hüledezett
Charlie. – Ugyan mikor szóltam volna? Mielőtt Greg Brenner
kiütött, vagy miután törölted a videót? Vagy mikor hazudtál a
tanúvallomásodban arról, hogy hogyan tört be az orrom? Ami
mellesleg bűncselekmény, mármint hazudni, hogy védjed egy
zsaru seggét, ha az még nem is, hogy feltett kézzel végignézed,
ahogy egy nőt arcon vágnak. Mert az teljesen törvényes.

Huck újra sóhajtott.
– Te nem tudod, milyen beleszaladni egy ilyenbe. Az ember

követ el hibát.
– Még hogy nem tudom, milyen? – Charlie már reszketett a

dühtől. – Én is ott voltam, Huck. Sőt, előbb értem oda, mint te,
úgyhogy nagyon is jól tudom, milyen beleszaladni egy ilyenbe. És
ha valóban Pikeville-ben nőttél fel, tudhatod, hogy nekem ez már
a második ilyen alkalom volt, úgyhogy pokolba a



mentegetőzéseddel!
– Oké, igazad van. Sajnálom.
Charlie még nem fejezte be.
– Hazudtál Kelly életkoráról.
– Tizenhat vagy tizenhét. – Charlie szinte látta, ahogy Huck

ingatja a fejét. – Tizenegyedik osztályos. Mit számít ez?
– Tizennyolc, és ez az apróság a halálos ítéletét jelentheti.
A férfi felszisszent a döbbenettől.
Charlie várta, hogy megszólaljon, s közben megnézte, nem

merül-e még le a telefon.
– Halló?
Huck megköszörülte a torkát.
– Adj még egy percet.
Charlie-nak is szüksége volt még egy percre, hogy átgondolja a

dolgokat. Valami elkerülte a figyelmét. Vajon miért tartott négy
óra hosszat Huck kihallgatása? Egy tanúmeghallgatás átlagban
fél, maximum két óra alatt lezajlik. Charlie-é legfeljebb
negyvenöt perc volt. Ő és Huck kevesebb mint tíz percig vettek
részt az eseményekben. Akkor miért vonta be Delia Wofford az
FBI-t is, hogy eljátsszák Huckkal a „jó zsaru, rossz zsaru”-t?
Huck aligha lehetett ellenségesen viselkedő tanú. Ráadásul
meglőtték a karján. Ugyanakkor azt mondta, még azelőtt
hallgatták ki, hogy bement volna a kórházba. Delia Wofford nem
az a fajta, aki nem tartja be az előírásokat. Az FBI pedig száz
százalék, hogy nem tolja oda a képét a semmiért.

Akkor meg miért tartották a koronatanújukat négy óra hosszat
a kapitányságon? Egy tanúval nem így szoktak bánni. Ez egy
gyanúsítottal szembeni eljárás, aki labdába se rúghat.



– Na jó, már itt vagyok – szólalt meg Huck. – Szóval Kelly…
hogy is mondják ezt manapság… intellektuálisan hátrányos
helyzetű. Kisegítő osztályba jár, nincs tisztában a fogalmakkal.

– A jog korlátozott ítélőképességűnek mondaná, azaz
mentálisan képtelen kitervelni egy bűntettet. Ez azonban nagyon
kemény állítás – magyarázta Charlie. – Igen nagy a különbség az
állami iskolarendszer és az állami büntetőjog normarendszere
között. Az egyik segíteni akar rajta, a másik meg akarja ölni.

Huck olyan csendben volt, hogy Charlie csak a lélegzetvételét
hallotta.

– Az a két ügynök folyamatosan veled foglalkozott az alatt a
négy óra alatt, vagy volt közben szünet?

– Tessék? – Huckot hallhatóan meglepte a kérdés. – Igen, az
egyik mindig benn volt a szobában. És néha a férjed is. És az a
fickó… mi is a neve? Fényes öltönyt viselt.

– Ken Coin. Ő a kerületi ügyész. – Charlie taktikát váltott. –
Kellyt bántalmazták, zaklatták az iskolában?

– Az én osztályomban nem. De attól még lehet, hogy az iskolán
kívül vagy a közösségi médiában igen. Arra nincs befolyásunk.

– Ezzel azt mondod, zaklatták?
– Csak azt mondom, hogy más volt, mint a többiek, ami sose jó,

ha valaki gyerek.
– Te tanítottad Kellyt. Hogyhogy nem tudtad, hogy bukott egy

évet?
– Több mint százhúsz diákom van minden évben. Nem nézem

végig az előzményeiket, csak ha okot adnak rá.
– A kiemelkedően lassú felfogás nem elég ok?
– Tömérdek diákom lassú felfogású. Kelly egyenletesen



közepes volt, és sosem került bajba. – Charlie eközben
koppanásokat hallott, ahogy egy toll vége ütögeti az asztalt. –
Nézd, Kelly jó gyerek. Nem okos, de kedves. Mindent megtesz,
amit mondanak neki, mintakövető. Nem csinál olyat, mint ma. Ez
nem ő.

– Közeli kapcsolatod volt vele?
– Mi a fenére célzol?
– Tudod jól. Kefélted?
– Természetesen nem! – felelte Huck olyan hangon, mint aki

undorodik már a feltételezéstől is. – A diákom volt! Jézusom…
– Akkor valaki más?
– Nem. Azt jelentettem volna.
– Mr. Pinkman?
– Eszedbe se jusson…
– Egy másik tanár a suliból?
– Honnan tudjam?
– Mi lett a revolverrel?
Ha Charlie most nem figyelt volna még jobban oda, elkerülte

volna a figyelmét a hang, ahogy Hucknak egy pillanatra elakad a
lélegzete.

– Milyen revolverrel? – kérdezte végül.
Charlie megrázta a fejét, s szidta magát, amiért nem vette

észre a nyilvánvalót.
Miközben Delia Wofford kikérdezte, túl zavart volt ahhoz, hogy

összerakja a képet, de most már látta, hogy a nyomozónő
gyakorlatilag felvázolt előtte egy jelenetet. Látta, hogy Mr.
Huckabee átadja valakinek a revolvert? Látta, hogy eltette?
Vagy hogy letette a földre?



– Mit csináltál vele? – szegezte a férfinak a kérdést.
Huck egy pillanatig hallgatott, mint mindig, ha hazudni készült.
– Nem tudom, miről beszélsz.
– Ezt mondtad a két ügynöknek is?
– Azt mondtam nekik, amit neked is. Hogy nem tudom. Annyi

minden történt ott.
Charlie a fejét ingatta. Ez elképesztő!
– Mondott neked valamit Kelly a folyosón?
– Én semmit se hallottam – felelte Huck, majd újabb rövid

csend következett. – Mondom, sok minden zajlott körülöttünk.
A fickót meglőtték, de még az arca is alig torzult el. A félelem

tehát aligha korlátozhatja az emlékezetét.
– Kinek az oldalán állsz? – tette fel Charlie a kérdést.
– Itt nincsenek oldalak. Csak az számít, hogy helyesen

cselekedjen az ember.
– Sajnálom, hogy meg kell kérdőjeleznem a bölcselmedet,

Horatio, de ha van helyes, akkor van helytelen is, és mint jogi
diplomával rendelkező ember, én elárulhatom neked, hogy
ellopni a gyilkos fegyvert egy kettős emberölés helyszínéről,
utána meg hazudni egy FBI-ügynöknek, ezek olyan dolgok, amik
jó hosszú időre börtönbe juttathatnak.

Huck vagy két másodpercig hallgatott, mielőtt megszólalt.
– Nem tudom, hogy mi beleestünk-e, de a biztonsági

kamerának van egy holttere.
– Hallgass!
– De ha…
– Fogd be! – figyelmeztette Charlie. – Én tanú vagyok, nem

lehetek a védőd. Amit nekem elmondasz, az nem ügyvédi titok.



– Charlotte, én…
Charlie kinyomta a telefont, mielőtt a férfi még mélyebbre ásta

volna magát a gödörbe, amelyben már amúgy is benne volt.
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Ahogy várni lehetett, Rusty öreg Mercedese nem állt a
parkolóban, mikor Lenore begurult a maga helyére az épület
mögött. Charlie nemrég élő közvetítésben látta az apját, amint
elhagyja a kórházat. Akkor félórányira volt az irodától, nagyjából
ugyanolyan távol, mint Wilsonék háza, így nyilván tett még egy
kitérőt.

– Rusty már úton van – nyugtatta Avát Lenore a hazugsággal,
melyet számtalan kliensnek elmondott napjában többször is.

Avát láthatóan nem érdekelte Rusty holléte. Szája tátva
maradt, amint a biztonsági kapu legördült mögöttük. A bezárt
terület a maga automatikusan felvillanó fényeivel és kameráival,
az ablakok vasrácsaival és körben a négy méter magas, pengés
dróttal kiegészített kerítésével leginkább börtönudvarra
emlékeztetett.

Rusty az évek során rendszeresen kapott halálos
fenyegetéseket, amiért törvényen kívüli motorosokat,
drogbandákat és gyerekgyilkosokat védett. Ha hozzáadjuk a
listához a szakszervezeteket, az illegális munkásokat és az
abortuszklinikákat, megállapíthatjuk, hogy sikerült magára
haragítania gyakorlatilag mindenkit az államban. Charlie
elmélete szerint a halálos fenyegetések zöme a Culpepper klán
tagjaitól származott, s csak egy töredékük az olyan finom,
becsületes emberektől, akik úgy vélték, Rusty egyenesen a sátán
szolgája.

Megjósolni sem lehetett, mit tennének, ha megtudnák, hogy



Rusty ezúttal egy iskolai lövöldöző védelmét vállalta el.
Lenore Charlie Subaruja mellé parkolta le a Mazdáját, és

hátrafordult Avához.
– Megmutatom, hol frissítheti fel magát.
– Van tévéjük? – kérdezte Ava.
– Talán jobb lenne, ha most nem… – próbálkozott Charlie.
– Nézni akarom.
Charlie nem tagadhatta meg egy felnőtt nőtől, hogy nézze a

tévét. Kiszállt a kocsiból, és kinyitotta Ava előtt a bejárati ajtót.
Ava először meg se mozdult, kezét a térdén nyugtatva bámulta
az első ülés háttámláját.

– Ez most a valóság, igaz? – kérdezte.
– Sajnálom, de az – felelte Charlie.
Ava lassan megfordult. Lába vékony ágnak tűnt a

pizsamanadrágban. Sápadt bőrét szinte áttetszővé tette az éles
napfény.

Lenore halkan becsukta a vezető felőli ajtót, de arca elárulta,
hogy legszívesebben úgy bevágta volna, hogy kiesik a helyéből.
Azóta dühöngött magában Charlie miatt, hogy meglátta a
Wilson-ház ablakában. Ava Wilsonnak viszont tán még az se tűnt
volna fel, ha letépi Charlie fejét, és kidobja az ablakon.

– Még nem végeztünk – dünnyögte Lenore fenyegetőn.
– Szuper! – mosolygott vidáman Charlie. Mért is ne öntsön

olajat a tűzre? Lenore semmi olyat nem tudott volna mondani
neki az ostobaságáról, amiért ő maga még nem szidta össze
magát. Ebben legalább jó volt.

Átadta Avának a ruhákkal teli nejlonszatyrot, és nekilátott
megkeresni a kulcsát.



– Nyitom – előzte meg Lenore az acél biztonsági rácsnál.
A mögötte levő nehéz fémajtóhoz kód kellett, majd egy újabb
kulcs az ajtón belül keresztben futó, rúd alakú zárszerkezethez.
Lenore-nak némi izomerőt kellett kifejteni, hogy elfordítsa a
kulcsot a zárban, mely mély kattanással engedett.

– Maguk itt pénzt tartanak, vagy mi? – kérdezte Ava.
Charlie megborzongott a kérdés hallatán. Előreengedte a másik

két nőt.
Cigarettafüst ismerős szaga kúszott törött orrába. Megtiltotta

ugyan Rustynak, hogy dohányozzon idebent, de a parancs
harminc évet késett. A szag már beleette magát a falakba. Hiába
takarított ki, festette át a falakat, cserélte ki a szőnyegeket, a
füstszag maradt.

– Erre – vezette Lenore Avát a fogadóhelyiség felé, újabb éles
pillantást vetve Charlie-ra. A helyiségben nyomasztóan sötét
volt, az utca felőli ablakot fémredőny takarta.

Charlie egyenest az irodájába ment, hogy felhívja az apját, és
közölje, hogy ők már itt vannak, igyekezzen. Nem kéne hagyni,
hogy Ava Wilson sokáig üljön a hepehupás kanapén, és mindent a
tévéből tudjon meg a lányáról.

Biztos, ami biztos, Charlie végigment a hosszú folyosón Rusty
irodájához, hátha az apja elöl parkolt le. Az ajtón a fehér festék
megsárgult a nikotintól, elpiszkolódott tőle a gipszkarton fal,
megszürkült a mennyezet. Még a kilincs körül is lerakódott egy
réteg. Charlie lehúzta a blúza ujját, azon keresztül fogta meg a
kilincset, hogy lássa, zárva-e az ajtó.

Apja nem volt ott.
Nagyot sóhajtva indult vissza, a saját irodája felé. Szándékosan



rendezkedett be az épület másik szárnyában, mely a ház előző
életében papíráruraktárnak adott otthont. Az egyszintes szárny
a maga összevisszaságában hasonlított a farmházra.
A fogadótéren Charlie osztozott az apjával, de praxisa teljesen
különbözött az övétől. Időnként beköltöztek más jogászok is,
havonta bérelték a helyet. A UGA, a Georgia State, a Morehouse
and Emory szórványosan küldött gyakornokokat, akiknek
íróasztalra és telefonra volt szükségük. Rusty nyomozója, Jimmy
Jack Little egy hajdani takarítószeres kamrában ütött tanyát.
Charlie úgy vélte, Jimmy Jack ott tárolta az iratait, talán azt
remélve, a rendőrség kétszer is meggondolja, mielőtt át akarna
kutatni egy irodát egy ügyvédekkel teli épületben.

Charlie oldalán süppedősebb volt a szőnyeg, és szebb a
dekoráció. Rusty tréfából egy táblát akasztott ki lánya ajtajára
„Peren, Kívül & Tsa” felirattal, ami vicces célzás volt arra, hogy
Charlie a legtöbb kliensét távol tartotta a tárgyalóteremtől. Nem
mintha nem szívesen képviselt volna ügyeket a bíróság előtt,
csakhogy az ügyfelei többsége túl szegény volt ahhoz, hogy
megengedhessen magának egy tárgyalást, Charlie pedig túl jól
ismerte a pikeville-i bírákat, hogy ne vesztegesse idejét a velük
való küzdelemre.

Rusty viszont még egy parkolójegyért is perbe szállt volna
akár a Legfelsőbb Bíróság előtt is, ha alkalma adódik rá.

Charlie beletúrt a táskájába a kulcsait keresve. A táska
lecsúszott a válláról, kinyílt. Meglátta Kelly Wilson évkönyvét,
melynek borítóját Lee tábornok karikatúrája díszítette, mert ő
volt az iskola kabalafigurája.

Annak a védőügyvédnek, akinek birtokában van bármilyen



tárgy, melynek köze lehet egy büntetőügyben érintett
személyhez, fel kell fednie a tárgy hollétét, vagy át kell adnia a
tárgyat a jogszolgáltató hatóságoknak.

Charlie tisztában volt azzal, hogy miközben kioktatta Huckot
egy bizonyíték eltüntetésével kapcsolatban, a hóna alatt tartott
táskában ott lapult Kelly Wilson iskolai évkönyve.

Persze érvelhetett azzal, hogy gyakorlatilag a Schrödinger
macskája dilemma jogi megfelelőjével került szembe. Ugyanis
nem tudhatja, van-e bizonyíték az évkönyvben, amíg ki nem
nyitja. Tovább keresgélte a kulcsát. A legkönnyebb az lenne, ha
ledobná az évkönyvet Rusty asztalára, oldja meg ő a helyzetet.

– Menjünk! – hallotta maga mögött Lenore hangját, aki
láthatóan fente a fogát, hogy elmondhassa végre a véleményét.

Charlie a folyosó túloldaláról nyíló fürdőszoba felé mutatott.
Nem lett volna képes végighallgatni a letolást teli hólyaggal.

Lenore utánament, és becsukta maga mögött az ajtót.
– Egyik felem azt mondja, kár egyáltalán időt vesztegetni rád,

mert túl buta vagy, hogy felfogd, mekkora hülyeséget csináltál.
– Kérlek, hallgass erre a feledre.
Lenore azonban megbökte a mutatóujjával.
– Ne feleselj velem!
Charlie agyát elárasztották a hasonlóan szemtelen válaszok, de

visszafogta magát. Kigombolta a farmerét, és ráült a vécére.
Végül is Lenore fürdette, mikor annyira kikészítette a gyász,
hogy képtelen volt törődni magával, akkor meg miért ne
nézhetné pisilés közben.

– Te sose gondolkodsz, csak cselekszel – szidta Lenore, fel-alá
járkálva a szűk helyiségben.



– Igazad van – ismerte be Charlie. – Tudom, hogy igazad van,
és ennél rosszabbul már nem is érezhetném magam, akármit
mondasz.

– Ilyen könnyen nem úszod meg.
– Mért, te ezt könnyűnek látod? – tárta szét a karját Charlie,

jelezni próbálván, mennyire szenved. – Ma reggel háborús
övezetben találtam magam, és addig bosszantottam egy zsarut,
amíg ez történt velem – mutatott az arcára. – Ismét megaláztam
a férjemet, és lefeküdtem egy fickóval, aki vagy mártír, vagy
pedofil, vagy pszichopata. Összeomlottam előtted, és azt jobb, ha
nem is akarod tudni, mit csináltam, amikor berontott a SWAT a
házba. Szó szerint értem, hogy nem akarod tudni, mert hihetően
kell tudnod tagadni az egészet.

Lenore-nak kitágult az orrlyuka.
– Láttam, hogy a mellkasodra céloznak, Charlotte. Hat férfi

puskával, egy hajszálnyira attól, hogy meghúzzák a ravaszt, és
megöljenek, miközben én odakint állok, és tördelem a kezem,
mint egy tehetetlen öregasszony.

Charlie ekkor jött rá, hogy Lenore nem dühös, hanem ijedt.
– Mégis mi a fenét gondoltál? Miért kockáztattad az életedet?

Mi volt olyan fontos?
– Semmi sem volt olyan fontos – felelte Charlie, és még jobban

szégyellte magát, látva a legördülő könnyeket Lenore arcán. –
Ne haragudj. Igazad van, nem kellett volna ezt tennem. Semmit
se kellett volna megtennem abból, amit tettem. Komplett idióta
vagyok.

– Az már biztos. – Lenore letekert egy kis vécépapírt, hogy
kifújja az orrát.



– Kiabálj velem, kérlek! – könyörgött Charlie. – Nem bírom
elviselni, ha zaklatott vagy.

Lenore elfordította a tekintetét, Charlie pedig legszívesebben
elsüllyedt volna az önutálattól. Hányszor folytatta már le
ugyanezt a vitát Bennel is! Például a fűszeresnél, amikor
meglökött egy férfit, mert az pofon csapta a feleségét. Vagy
amikor majdnem elütötte egy autó, miközben segíteni próbált
egy szorult helyzetben lévő motorosnak. Vagy mikor
szembeszállt a Culpepperekkel, ha összefutott velük a
belvárosban. Vagy mikor bemerészkedett a Hollerbe az éjszaka
közepén. Vagy mikor mocskos kábítószeresek és erőszakos
bűnözők védelmével töltötte az idejét. Ben azt szokta mondani,
képes volna fejjel nekirohanni akár egy körfűrésznek is, ha úgy
hozza a helyzet.

– Nem bőghetünk mindketten – jegyezte meg Lenore.
– Én nem bőgök – füllentett Charlie.
Lenore odanyújtotta neki a vécépapír-gurigát.
– Miből gondolod, hogy a pasas pszichopata?
– Nem tudom megmondani – felelte Charlie begombolva a

nadrágját. Aztán ment a mosdóhoz kezet mosni.
– Aggódnom kell, hogy olyan állapotba kerülsz, mint régen?
Charlie nem akart a múltra gondolni.
– Van egy holttere a biztonsági kameráknak.
– Ezt Ben mondta?
– Tudod, hogy vele nem beszélünk folyamatban lévő ügyekről

– felelte Charlie, miközben megtörölte hónalját egy nedves
papírtörülközővel. – A pszichopatánál még mindig ott a
telefonom. Ki kell kapcsoltatnom, és venni helyette másikat. Ma



két meghallgatást elmulasztottam miatta.
– A bíróságot bezárták, abban a pillanatban, amikor elterjedt a

lövöldözés híre.
Charlie-nak eszébe jutott, hogy valóban ez a megszokott

eljárás. Egyszer már volt egy hamis riasztás. Ava Wilsonhoz
hasonlóan neki is nehezére esett elhinni, hogy ami történik vele,
az a valóság.

– Van két szendvics a műanyag edényben az íróasztalodon.
Elmegyek, veszek neked telefont, ha megeszed őket.

– Megegyeztünk – adta be a derekát Charlie. – Figyelj…
sajnálom, ami ma történt. Igyekezni fogok jobban viselkedni.

Lenore a szemét forgatta.
– Ha te mondod.
Charlie megvárta, amíg Lenore becsukja maga mögött az ajtót,

majd befejezte a cicamosdást. Miután az arcát is megtisztította,
szemügyre vette magát a tükörben. Óráról órára rosszabbul
nézett ki. Zúzódás volt a szemei alatt, amitől úgy festett, mint
egy családon belüli erőszak áldozata, az orrnyerge pedig
sötétvörös volt, és púp nőtt rajta ott, ahol amúgy is volt egy,
mert egyszer már eltört az orra.

– Befejezed az ökörködést! – adta ki az utasítást a
tükörképének, mely legalább annyira kétkedő pillantással nézett
rá, mint az imént Lenore.

Visszament az irodája elé. Kiborította a földre a táskája
tartalmát, hogy megtalálja végre a kulcsát, aztán ki kellett
találnia, hogyan gyömöszöljön vissza újra mindent. Ekkor jött rá,
hogy Lenore már kinyitotta az ajtaját, mert ő mindig két lépéssel
előtte járt. Ledobta a táskát az ajtó melletti kanapéra, és



felkapcsolta a villanyt. Az ő íróasztala, az ő számítógépe, az ő
széke… Jó érzés volt ismerős tárgyak közt lenni. Az iroda ugyan
nem volt az otthona, de több időt töltött itt, mint otthon, főleg
mióta Ben kiköltözött. Ez volt a második legjobb hely.

Legyűrte az egyik mogyoróvajas-lekváros szendvicset,
átfutotta gépén a bejövő leveleit, és válaszolt a hogyléte felől
érdeklődő e-mailekre. Meg kellett volna hallgatnia a
hangpostáját, fel kellett volna hívnia a klienseit, és ellenőriznie,
mikorra tették át a bíróságon a meghallgatásokat, de túl ideges
volt ahhoz, hogy koncentrálni tudjon.

Huck kis híján elismerte, hogy elvitte a gyilkos fegyvert a
helyszínről.

De miért?
És főleg: hogyan?
Egy revolver nem kis dolog, és tekintve, hogy gyilkoltak vele, a

rendőrség nyilván azonnal keresni kezdte. Hogy tudta Huck
kicsempészni az épületből? A nadrágjában? Vagy belecsúsztatta
egy gyanútlan mentős táskájába? Charlie feltételezte, hogy a
pikeville-i rendőrség nemigen zaklatta Huckot. Nem piszkál az
ember egy ártatlan civilt, akit ráadásul meg is lőtt véletlenül.
Huck pedig kitörölte a Charlie által készített videót,
bizonyítandó, hogy az ő oldalukon áll. Már amennyire Mr.
Huckabee hisz abban, hogy van ilyen vagy olyan oldal.

Delia Wofford és Louis Avery ügynökök azonban nem
mutattak ennyi megértést Mr. Huckabee iránt. Nem csoda, hogy
négy órán keresztül gyötörték, miközben a karján csöndben
szivárgott a golyó ütötte seb. Talán gyanították, hogy ő tüntette
el a fegyvert, mint ahogy azt is gyanították, hogy a helyi



rendőrök ostoba módon hagyták kisétálni az ajtón anélkül, hogy
alaposan átkutatták volna.

Hazudni egy FBI-ügynöknek öt évig terjedő büntetéssel járhat
egy szövetségi börtönben, megfejelve 250 000 dolláros
pénzbüntetéssel. Ha hozzáadjuk még egy bizonyíték
megsemmisítését, a hazugságot a nyomozás hátráltatása
érdekében, és hogy Huckot ezek után akár bűnrészesként is
megvádolhatják egy kettős emberölésben, fennáll a lehetősége,
hogy soha többé nem dolgozhat iskolában, sőt talán másutt sem.

Mindez megnehezítette Charlie dolgát. Ha nem akarja
tönkretenni a férfi életét, úgy kell informálnia apját a pisztoly
sorsáról, hogy Huckot ne keverje bele. Tudta, mit csinál Rusty,
ha vért szimatol. Huck az a fajta jóképű, igazi jófiú, akit az
esküdtek azonnal a keblükre ölelnek – ám a háborús hőstettei, a
tanári hivatása mit sem számítana az ügyben, ha a börtön
narancssárga kezeslábasában állna a tanúk padjára.

Ránézett az órára a kanapéval szembeni falon: délután negyed
hármat mutatott.

Mintha ez a nyomorult nap sosem akarna véget érni.
Megnyitott egy új Word-dokumentumot. Le kellene írnia

mindent, amire emlékszik, és odaadni Rustynak. Mostanra
Rusty már bizonyára hallotta Kelly Wilson verzióját.

Ujjai a billentyűk fölött lebegtek, csak nézte a kurzort, de nem
írt egy sor sem. Nem tudta, hol kezdje. Nyilván az elejétől
kellene, de épp az eleje volt a legnehezebb.

Charlie napirendje kőbe volt vésve. Ötkor kelt, megetette az
állatait, elment futni, aztán lezuhanyozott, megreggelizett, és
dolgozni indult. Utána hazament. Most, hogy Ben elköltözött, az



estéit akták olvasásával, értelmetlen tévénézéssel és az
óramutatók vánszorgásának figyelésével töltötte, amíg végre
aludni nem tért.

A mai nap azonban nem így zajlott, és Rusty tudni akarja majd,
miért nem.

Legalább Huck keresztnevét ki kell derítenie.
Megnyitotta a böngészőt, és rákeresett a pikeville-i

középiskolára.
A kis kerék forogni kezdett, majd megjelent a felirat:

A WEBHELY NEM VÁLASZOL.
Megpróbálta megkerülni a kezdőoldalt. Beírta tanárok nevét,

próbálkozott az iskolai újsággal, de semmi. Mindig ugyanez az
üzenet jelent meg. A pikeville-i oktatási osztály szerverei nem
tudtak megbirkózni a több százezer érdeklődővel, akik fel
akartak menni a weboldalra.

Charlie megnyitott egy új lapot, és beírta a következőt:
Huckabee Pikeville.

– Francba – bosszankodott, mikor a Google megkérdezte, nem
„huckleberry”-t akart-e beírni.

Először megtudta a Wikipédiából, hogy a huckleberry, azaz a
tőzegáfonya Idaho állam hivatalos gyümölcse. Utána több
történet következett különböző iskolákról, ahol be akarták tiltani
a Huckleberry Finn kalandjait. A lap alján az Urban Dictionary
közölte, hogy az „én vagyok a huckleberryd” nem más, mint az
„én vagyok a pasid” tizenkilencedik századi megfelelője.

Charlie az egeret ütögette a mutatóujjával. Megnézhetné még a
CNN-t vagy az MSNBC-t, esetleg még a Foxot is, de nem tudta
rávenni magát. Már egy teljes óra eltelt a diavetítés nélkül a



fejében, nem akarta újból felidézni a szörnyű emlékeket.
Mellesleg ez amúgy is Rusty ügye. Charlie-t valószínűleg a vád

tanújaként fogják beidézni, ahol meg fogja erősíteni Huck
történetét, de ezzel csak a kirakós egy kis darabjával fog
hozzájárulni a megoldáshoz.

Ha bárki is többet tud, akkor az Mrs. Pinkman. Az ő terme
éppen szemben volt azzal a hellyel, ahonnan Kelly valószínűleg
lőni kezdett. Judith Pinkman érkezhetett meg elsőnek a
tetthelyre, ahol holtan találta a férjét, és haldokolva Lucyt.

Segítsenek nekünk! Kérem!
Charlie fülében még mindig ott visszahangzottak a nő

sikoltásai. A négy lövés addigra eldördült, őt pedig Huck
lenyomta a földre a szekrények mögött. Huck már a rendőröket
hívta, amikor ő újabb két lövést hallott.

Charlie-t meglepte, milyen eleven lett hirtelen az emlék.
Hat lövés. Hat golyó a revolverben.
Máskülönben Judith Pinkman is golyót kapott volna a fejébe,

mikor kinyitotta az osztálya ajtaját.
Charlie felnézett a mennyezetre. A gondolat előhívott egy régi

emléket, melyet nem akart újra látni.
Ki kell mennie az irodából.
Felkapta a műanyag dobozt a második mogyoróvajas-lekváros

szendviccsel, és elindult megkeresni Ava Wilsont. Tudta, hogy
Lenore már nyilván megkínálta ennivalóval – tipikus déli nő
módjára mindenkit etetni akart –, ahogy abban is biztos volt,
hogy Ava túlságosan ki van borulva ahhoz, hogy egyen, mégsem
akarta sokáig magára hagyni.

A váróban ismerős jelenet fogadta: Ava Wilson a kanapén ült



az alaposan felhangosított tévé előtt.
– Szeretné a másik szendvicsemet? – kérdezte tőle Charlie.
Ava nem felelt. Charlie már majdnem megismételte a kérdést,

amikor észrevette, hogy a nő szeme csukva van. Ajka enyhén
szétnyílt, halk, fütyülő hang hagyta el a száját ott, ahol hiányzott
az egyik foga.

Nem ébresztette fel. A stressz képes kikapcsolni az ember
testét, ha az már nem tud elviselni több megpróbáltatást. Ha
Ava Wilsonnak szüksége van egy kis nyugalomra, hadd aludjon.

A távirányító a dohányzóasztalon hevert. Charlie sosem
kérdezte, miért ragad folyton. A legtöbb gomb már nem
működött, mások folyton beragadtak, a kikapcsológomb nem
reagált. A némítógomb meg se volt, egyszerűen kiesett a
helyéről. Odament a készülékhez, hátha közvetlenül is ki lehet
kapcsolni.

Épp nem volt újabb információ, amiről hírt adhattak volna,
ezért leültettek a stúdióban néhány szakértőt és pszichiátert,
hogy találgassák, mi történhetett, mit gondolhatott Kelly, és
miért tehette, amit tett.

– Van erre precedens – mondta éppen egy csinos szőke. – Ha
emlékeznek a Boomtown Rats dalára…

Charlie már azon volt, hogy kihúzza a dugót a falból, mikor a
műsorvezető közbevágott:

– Új híreink vannak. Kapcsoljuk élőben a georgiai Pikeville-ben
zajló sajtókonferenciát.

Váltott a kép, s megjelent egy ismerős helyen felállított
pódium. A rendőrkapitányság ebédlője volt az, ahonnan kivitték
az asztalokat, és kitettek a falra egy kék zászlót Pikeville



címerével.
Tömzsi, kövérkés férfi állt a pódiumon jól szabott, barna

nadrágban, fehér, végiggombolt ingben. Balra nézett, mire a
kamera ráfordult Ken Coinra, aki bosszúsan intett neki, hogy
kezdje. Szemmel láthatóan ő szeretett volna elsőként kiállni a
nyilvánosság elé.

A férfi lejjebb hajtotta a mikrofont, azután feljebb, majd újra le.
Odahajolt, egészen közel, és megszólalt.

– Rick Fahey vagyok, Lucy Alex… Lucy Alexander nagybátyja.
– Kézfejével letörölte a könnyeit. Arca kipirult, még a szája széle
is. – A család engem kért meg… – Kivett a farzsebéből egy
összehajtogatott papírlapot. Annyira remegett a keze, hogy a lap
libegett, mintha a szél fújta volna. – A család engem kért meg,
hogy olvassam fel ezt a nyilatkozatot.

Charlie Avára nézett, de a nő aludt tovább.
Fahey nekilátott a felolvasásnak.
– Lucy csodálatos gyermek volt. Kreatív, tehetséges. Szeretett

énekelni és játszani a kutyájával, Lompossal. Ms. Dillard
bibliaórájára járt a baptista közösségbe, ahol szívesen olvasta a
Szentírást. A nyarakat a nagyszülei farmján töltötte Ellijayben,
segített nekik almát szedni… – A férfi előhúzta zsebkendőjét,
hogy letörölje kerek arcáról az izzadságot és a könnyeket. –
A család bízik Istenben, hogy átsegíti őket ezeken az embert
próbáló időkön. Kérjük a közösséget, gondoljanak ránk, és
imádkozzanak velünk. Valamint szeretnénk kifejezni
bizalmunkat a pikeville-i rendőrség és a Dickerson megyei
kerületi ügyészi hivatal, azaz Mr. Ken Coin iránt, hogy minden
tőlük telhetőt megtesznek Lucy gyilk… gyilkosának mielőbbi



megbüntetése érdekében. – Kinézett a riporterekre. – Mert
Kelly Wilson az. Hidegvérű gyilkos.

Fahey Ken Coin felé fordult, s a két férfi ünnepélyes bólintással
pecsételte meg a korábban nyilván megtett ígéretet.

Fahey folytatta.
– A család addig is azt szeretné kérni, hogy a média és a

közösség tartsa tiszteletben a magánéletét. A temetésről még
nem történt intézkedés. – Tekintete a távolba révedt, túl a
kamerákon, a mikrofonokon. Talán a temetésre gondolt? Vagy
arra, hogy Lucy szüleinek ki kell majd választani egy
gyerekméretű koporsót?

Milyen kicsi volt! Charlie elevenen emlékezett arra a
pillekönnyű, törékeny kezecskére, amit a kezében tartott.

– Mr. Fahey! – szólalt meg az egyik riporter. – Meg tudná
mondani…

– Köszönöm – intett Fahey, azzal lelépett a pódiumról. Ken
Coin határozott mozdulattal megveregette a karját, ahogy
elhaladtak egymás mellett.

Charlie figyelte, amint férje főnöke két kézzel megragadja a
pódiumon álló asztal szélét, mintha meg akarná hágni.

– Ken Coin vagyok, a megyei kerületi ügyész. Azért jöttem,
hogy válaszoljak a kérdéseikre ennek a szörnyű gyilkosságnak a
nyomozásával kapcsolatban. Csak hogy tisztázzuk, hölgyeim és
uraim: az álláspontunk ebben az égbekiáltó szörnyűségben a
szemet szemért, fogat fogért.

Charlie kihúzta a zsinórt. Megfordult, hogy lássa, Ava nem
ébredt-e fel, de a nő meg se mozdult. Ugyanabban a pózban ült a
pizsamájában, ahogy találta, a ruhás nejlonzacskó a lábánál volt a



földön. Charlie épp arra gondolt, nincs-e egy takarójuk valahol,
mikor hangosan kivágódott, majd becsukódott a hátsó ajtó.

Rusty érkezett mindig ekkora zajjal.
Szerencsére nem ébresztette fel Avát. A nő csak fészkelődött

kissé a kanapén, feje félrebillent, de aludt tovább.
Charlie otthagyta előtte a szendvicset a kisasztalon, és ment

megkeresni az apját.
Az már dörgő hangon kiáltott is érte.
– Charlotte!
Kivágódott az iroda ajtaja is, a gomb már lyukat vájt a falba.

Rusty sosem hagyta ki a lehetőséget, hogy lármát csapjon.
– Charlotte!
– Itt vagyok, apa – állt meg Charlie az ajtóban. Odabent

akkora volt a zsúfoltság, hogy be sem lehetett lépni. – Ava
Wilson itt van a váróban.

– Jó kislány – felelte Rusty, föl se nézve a kezében tartott
papírokból. Izgága figura volt, aki sohasem koncentrált egyetlen
dologra. Ebben a pillanatban is olvasott, a lábával topogott,
dünnyögött, és egyfajta beszélgetést folytatott a lányával.

– Hogy van?
– Nem túl jól. Nemrég elbóbiskolt. – Charlie apja feje búbjához

beszélt. Rusty hetvennégy éves volt, de még mindig sűrű,
mákos, kétoldalt túl hosszúra hagyott haj fedte a fejét. – Lassan
kell beszélned vele. Nem tudom, mennyit fog fel abból, amit hall.

– Észrevettem.
Rusty épp feljegyzett valamit. Csontos ujjaival úgy tartotta a

tollat, mint a cigarettát. Aki csak telefonon beszélt vele, a
Kentucky Fried Chicken-alapító Sanders ezredes és Bóbita, a



rajzfilmbeli kakas keverékeként képzelte el. Pedig messze nem
úgy nézett ki. Rusty Quinn magas és sovány volt, de nem az a
fajta, mint Ben; Charlie előbb vetette volna le magát a hegyről,
mint hogy olyan férfihoz menjen feleségül, mint az apja. Semmi
közös nem volt bennünk a magasságukon kívül, no meg hogy
egyikük sem volt képes elvinni a piszkos alsóneműjét a
szennyeskosárig. Ben egy megbízható, de sportos kombinak
felelt meg, míg Rusty inkább egy ipari méretű buldózernek. Két
szívroham és egy kettős bypassműtét ellenére továbbra se
mondott le az élvezetekről: a bourbon whiskyről, a sült csirkéről
és a szűrő nélküli Camel cigarettáról. No meg a kiabálásig fajuló
vitatkozásról. Ben inkább a megfontolt érvelés, a világos sör és a
kézműves sajtok híve volt.

A mai nap azonban Charlie felfedezett még egy hasonlóságot
közöttük: mindkettejüknek nehezére esett ránézni.

– Milyen volt? – kérdezte.
– A lány? – kérdezett vissza Rusty dúdolva, mintha a tollnak

saját dallama lenne. – Kis cérnaszál. Coin összecsinálhatja magát.
Az esküdtszék imádni fogja azt a gyereket.

– Lucy Alexander családjának biztos más erről a véleménye.
– Felkészültem a harcra.
Charlie a szőnyeget piszkálta a cipője orrával. Hát persze.

Nincs olyan dolog, amiből az apja ne tudna harcot csinálni.
– Megpróbálhatnál alkut kötni Kennel, hogy ne kerüljön szóba

a halálbüntetés.
– Ugyan! – felelte Rusty. Mindketten tudták, hogy Kennel

nem lehet alkudozni. – Azt hiszem, unikornisra leltem.
Charlie felkapta a fejét. Az unikornis kettejük szóhasználatában



az ártatlan klienst jelentette, a mitikus lényt, amit még senki
sem látott.

– Ezt nem mondhatod komolyan.
– Dehogynem. Miért ne?
– Én ott voltam, apa – értetlenkedett Charlie. Legszívesebben

megrázta volna az apját. – Benne a sűrűjében.
– Ben már tájékoztatott arról, ami történt – köhintett bele

Rusty a könyökhajlatába. – Nem lehetett könnyű.
– Az nem kifejezés.
– Csak finoman akartam fogalmazni. Arról vagyok híres. –

Rusty tovább rakosgatta a papírjait, és a dünnyögés is
folytatódott. Charlie harmincig számolt, mire apja végre ránézett
az olvasószemüvege fölött. Majdnem tíz másodpercre
elhallgatott, majd mosolyra húzódott a szája. – Ez aztán a
monokli, te kemény csaj! Úgy nézel ki, mint egy bandito.

– Az arcomba könyököltek.
– Már szóltam Coinnak, hogy készítse a csekkfüzetét.
– Nem nyújtottam be panaszt.
Rusty tovább mosolygott.
– Jó ötlet, picim. Tartogasd a puskaporodat, amíg ez az ügy

elcsitul! Nem érdemes belerúgni egy szarkupacba, amíg meleg.
Charlie a szeme elé emelte a kezét. Túl fáradt volt egy újabb

vitához.
– Apa, mondanom kell valamit.
Szavaira nem jött válasz, mire leengedte a kezét.
– Arról, hogy miért voltál reggel az iskolában? – kérdezte

Rusty, s már nem okozott neki problémát a lányára nézni.
Tekintetük egy rövid, de annál kínosabb pillanatig találkozott,



mielőtt Charlie félrenézett.
– Na, akkor most már tudod, hogy tudom – mondta Rusty.
– Ben mondta?
Apja megrázta a fejét.
– A jó öreg Kenny Coin volt szíves felvilágosítani.
Charlie-nak nem állt szándékában mentegetőzni az apja előtt.
– Le fogok írni mindent, amire emlékszem a mai nappal

kapcsolatban, és amit elmondtam a GBI-ügynöknek, aki felvette
a vallomásomat. Delia Wofford kirendelt különleges ügynök.
Megvan a névjegye. Ő hallgatta meg a másik tanút is egy Avery
vagy Atkins nevű ügynökkel együtt. Ben bent volt velem a
kihallgatóban. Azt hiszem, Coin végig ott lehetett a másik
szobában, a tükör mögött.

Rusty meggyőződött róla, hogy befejezte, azután megszólalt.
– Charlotte, feltételezem, hogy szólnál, ha nem lennél jól.
– Russell, feltételezem, elég eszed van, hogy kikövetkeztesd

ezt az információt az adatokból.
– Hahó! Ismerős vakvágány – dobta le Rusty az asztalra a

papírokat. – Mikor utoljára megpróbáltam kitalálni a
hangulatodat, egy első osztályú bélyeg még huszonkilenc cent
volt, te pedig majdnem tizenhét napig nem szóltál hozzám.

Charlie rég leszokott arról, hogy el akarja nyerni apja
együttérzését.

– Úgy hallom, van egy lyuk az iskola biztonsági kameráinak
lefedettségében.

– Ezt meg honnan veszed? – kérdezte Rusty.
– Biztos helyről.
– Megfigyeltél még mást is, amíg ott voltál?



– Aggódnak a gyilkos fegyver miatt. Nem tudják, hova
kerülhetett.

Rusty szemöldöke felszaladt a homlokára.
– Gáz.
– Csak találgatnak – ködösített Charlie, nem akarván Huckra

terelni a gyanút. – A GBI-ügynök feltett egy csomó kérdést, hol
volt, hol láttam utoljára, kinél, mikor. Revolver. Nem vagyok
benne száz százalékig biztos, de szerintem hatlövetű.

Rusty szeme összeszűkült.
– Van itt még valami más is, igaz? Már ha megengedsz nekem

némi következtetést.
Charlie sarkon fordult, tudva, hogy apja követni fogja. Félig

már átjutott az épület másik végébe, mikor meghallotta nehéz
lépteit maga mögött. Hosszú lépésekkel és gyorsan járt, mert azt
tartotta, az ilyen gyaloglás megteszi kardioedzésnek. Charlie
hallotta, ahogy ujjaival dobol a falon, s a dallam, melyet
dúdolgatott, úgy hangzott, mint a „Boldog születésnapot”.
Az egyetlen hely, ahol Charlie apja teljesen csendben tudott
maradni, a tárgyalóterem volt.

Charlie az irodája kanapéján találta meg a táskáját. Kivette
belőle az évkönyvet.

Rusty hirtelen megtorpant, és még levegőt is alig vett, ahogy
ránézett.

– Mi ez?
– Egy évkönyv.
Rusty összefonta maga előtt a karját.
– Beszélj érthetőbben szegény öreg apáddal!
– Olyasmi, amit az ember év végén szokott venni a suliban.



Osztályképek, kirándulási fotók szoktak benne lenni, és a többiek
bele szoktak írni dolgokat, mint például, hogy „sose foglak
elfelejteni” vagy „kösz, hogy segítettél bioszból”. – Charlie vállat
vont. – Szamárság, de minél többen írnak bele, annál
népszerűbbnek számít a gazdája.

– Most már értem, miért nem volt neked egy se.
– Ha-ha.
– De a mi lányunk népszerű volt? Vagy nem?
– Még nem nyitottam ki – felelte Charlie, s odatolta apja elé a

könyvet, jelezve, hogy neki akarja adni.
Rusty továbbra is karba font kézzel állt, de Charlie már látta

rajta, hogy kezd tűzbe jönni, akár egy tárgyaláson.
– Honnan került elő? – kérdezte.
– Kelly Wilson otthoni szekrényéből.
– A házkutatás előtt?
– Igen.
– Mondta neked bárki is a rendőrségen, hogy lesz házkutatás?
– Nem.
– Akkor az anyja…
– Ava Wilsonnak hívják.
– Akkor Ava Wilson adta oda megőrzésre?
– Nem.
– Ő a te ügyfeled?
– Nem, és kösz, hogy rávettél, hogy kockáztassam a működési

engedélyem.
– Az ország legjobb ügyvédje gondoskodott volna róla, hogy

megtarthasd. – Rusty az évkönyv felé bökött a fejével. – Nyisd
ki helyettem, légy szíves.



– Vedd el, vagy ledobom a földre.
– Istenem, rosszabb vagy az anyádnál – sóhajtott fel Rusty

furcsán remegő hangon. Ritkán emlegette Gammát, akkor is
leginkább azért, hogy valamiben összehasonlítsa Charlie-val,
Charlie rovására. Elvette lányától az évkönyvet, és szalutált. –
Hálás köszönetem.

Charlie nézte, ahogy eltúlzott díszlépésben végigvonul a
folyosón.

– Hé, vén bohóc! – kiáltott utána.
Rusty vigyorogva megfordult, és visszamasírozott ugyanúgy,

ahogy az előbb távozott. Széles mozdulattal kinyitotta az
évkönyvet. A belső borító tele volt írva üzenetekkel. Néhány
fekete tintával, mások kékkel, egy-kettő rózsaszínnel. Más-más
kézírás, különböző aláírások. Rusty lapozott, s még többféle színű
tintával írt, egyre kapkodóbban odafirkantott üzeneteket talált.

Ha Kelly Wilson magányos lány volt, ő volt a lehető
legnépszerűbb magányos diák a suliban.

– Bocsánat, kisasszony – mondta Rusty. – Nincs ellene
lelkiismereti kifogása, ha megkérem, olvasson fel nekem ezek
közül néhányat? Nincs nálam a szemüvegem.

Charlie intett, hogy fordítsa fele a könyvet, majd felolvasta az
első sort, amely megragadta a figyelmét. Nyomtatott betűkkel
volt írva, feltehetően egy fiú keze által.

– „Hé, te lány! Szar alak vagy.” Hűha!
– Tényleg hűha – reagált Rusty fahangon. Már semmi sem

tudta meglepni. Még Charlie is feladta a próbálkozást évekkel
ezelőtt. – Folytasd.

– „Meg foglak erőszakolni, te ringyó!” Aláírás nélkül. Itt van



még egy erőszakkal való fenyegetés, ez még durvább. – Charlie
rózsaszín tintás beírást keresett, remélve, hogy egy lány kevésbé
gonosz. – „Ócska kurva vagy, utállak. Dögölj meg!!!!!! MHE,
Mindy Zowada”.

– MHE? – kérdezte Rusty.
– Majd hívjuk egymást.
– Micsoda szívből jövő befejezés!
Charlie átfutotta a többi bejegyzést is, melyek mocskos

szavakban és rosszakaratban nem maradtak el az előzőktől.
– Mind egyforma, apa. Vagy kurvának titulálják, vagy szexelni

akarnak vele, vagy meg akarják erőszakolni.
Rusty továbblapozott az üresen hagyott oldalra, ahol az

osztálytársak bejegyzéseinek kellett volna lennie. Egyetlen
bejegyzés se volt ott, egy hatalmas férfi nemi szerv rajza foglalta
el majdnem az egész lapot. Fölülre egy tágra nyílt szemű,
egyenes hajú lány képét rajzolta valaki. Nyitva volt a szája, s egy
nyíl mutatott a fejére azzal a felirattal: KELLY.

– Lassan kezd kialakulni bennem a kép – jegyezte meg Rusty.
– Menjünk tovább.
Rusty lapozott, és még több rajzot, gyalázkodó üzenetet és

erőszakkal való fenyegetést találtak. Az osztálytársak fényképei
közt Kellyét összefirkálták egy még nagyobb disznósággal.

– Szerintem körbeadták az évkönyvet a suliban. Több száz
gyerek vehetett részt ebben – vélekedett Charlie.

– Mit gondolsz, mennyi idős volt Kelly, mikor ezt tették vele?
– Tizenkettő vagy tizenhárom.
– Ő pedig azóta is őrizte! – mondta Rusty olyan

jelentőségteljes hangsúllyal, mintha azt próbálgatná, hogyan



hatna a kijelentése az esküdtek előtt. Charlie nem tudta
hibáztatni érte: apja az enyhítő körülmény iskolapéldáját tartotta
a kezében.

Kelly Wilsont tehát nemcsak piszkálták és molesztálták az
iskolában. Az osztálytársai bejegyzéseiből áradó szexuális
erőszak valami ennél is sötétebb dologra utal.

– Az anyja nem említette, hogy szexuálisan bántalmazták?
– Ő azt hiszi, Kelly egy ártatlan virágszál – felelte Charlie.
– Rendben – mondta Rusty. – Tehát ha történt valami, annak

benne kell lennie az iskolai feljegyzésekben, vagy talán akad
valaki, akit megkérdezhetsz a kerületi ügyész hivatalában…

– Nem – állította le az apját Charlie sietve. – Te kérheted meg
Avát, hogy kérje ki az iskolából a lányára vonatkozó iratokat, és
te nézhetsz utána, volt-e valamilyen vele kapcsolatos ügy a
fiatalkorúak bírósága előtt.

– Pontosan ezt fogom tenni.
– Szükséged lesz egy jó számítógépes szakemberre, aki

igazságügyi szemszögből végig tudja böngészni a közösségi
oldalakat – jegyezte meg Charlie. – Ha ennyi gyerek benne volt
ebben az évkönyvdologban, talán még külön Facebook-oldalt is
nyitottak neki.

– Nincs szükségem ilyen fickóra, nekem ott a CNN.
Igaza volt. A hírügynökség már nyilván ráállította szakértőit a

világhálóra. Riporterei már javában beszélnek Kelly
osztálytársaival, tanáraival, keresik a barátait vagy állítólagos
barátait, vagy bárkit, aki hajlandó kamera elé állni, és mondani
bármit Kelly Wilsonról, akár igaz, akár nem.

– Volt lehetőséged utánanézni Mrs. Pinkmannek? – kérdezte



Charlie.
– Akartam tenni nála egy udvariassági látogatást, de teljesen

leszedálták. – Rusty nehézkesen felsóhajtott. – Amúgy is
szörnyű elveszíteni az embernek a házastársát, de így
elveszíteni, az maga a borzalom.

Charlie ránézett, s megpróbált rájönni, mi lehet a mondat
mögött. Apja már másodszor utalt Gammára. Charlie úgy érezte,
ez az ő hibája, amiért ma belekeveredett ebbe az ügybe az
iskolában. Újabb késszúrás az apja szívébe.

– Hová mentél a kórház után? – kérdezte.
– Tettem egy kis kitérőt Kennesaw-ba, adtam egy műholdas

interjút. Este láthatod a papád csinos ábrázatát a tévében.
Charlie-nak esze ágában se volt a tévének még a közelébe se

menni este.
– Óvatosnak kell lenned Avával, apa. Nem sok mindent ért

meg. Nem hiszem, hogy csak a sokk teszi, eleve képtelen követni
az embert.

– A lányának ugyanez a baja. Alig lehet több az IQ-ja
hetvennél. Kösz a segítséget, drágám – bökött az évkönyvre
Rusty. – Ben megtalált ma reggel?

Charlie szíve ugyanúgy megdobbant, mint mikor először
hallotta, hogy Ben kereste.

– Nem. Te tudod, miért hívott?
– Tudom.
Megszólalt Charlie vonalas telefonja az íróasztalán, mire Rusty

elindult kifelé.
– Apa?
– Holnap vigyél ernyőt! Hatvanhárom százalék esély van az



esőre délelőtt – felelte Rusty rendes válasz helyett, majd a
„Boldog születésnapot” dallamát dúdolva szalutált, és magasra
emelt térddel végigmasírozott a folyosón, mint egy
katonazenekar tagja.

– Ha így folytatod, megint infarktust kapsz – kiáltott utána
Charlie.

– Ha te mondod.
Charlie égnek emelte a szemét. Rusty javíthatatlan volt a

látványos ki-be vonulásokat illetően.
Végre felkapta a kagylót.
– Charlie Quinn.
– Nem kellene beszélnem veled – szólt a telefonba Terri, Ben

legfiatalabb nővére –, de tudni szeretném, rendben vagy-e.
Charlie hallotta Terri két ikergyerekét visítani a háttérben.
– Jól vagyok. Ben azt mondta, délelőtt felhívott benneteket.
– Elég zaklatott volt.
– Rám volt dühös, vagy miattam?
– Hát, tudod, ez a kilenc hónapja tartó rejtély elég kiborító.
Charlie tudta, hogy Bent most nem igazán ez borította ki, de

mivel azzal is tisztában volt, hogy amit most mond Terrinek, az
azonnal továbbmegy Carlának és Peggynek is, akik viszont
továbbadják Ben anyjának, jobbnak látta tartani a száját.

– Ott vagy még? – kérdezte Terri.
– Bocsáss meg, dolgozom.
Terri nem értette a célzást.
– Mikor Ben felhívott, arra gondoltam, milyen furán is szokott

beszélni dolgokról. Folyton piszkálni kell, hogy nyíljon már meg
végre, aztán egyszer csak elmondja, hogy még 1998-ban elloptál



a tányérjáról egy sült krumplit, és ez nagyon rosszulesett neki.
Folytatta még tovább, de Charlie kikapcsolta az agyát, és csak

Terri gyerekeire figyelt, ahogy a háttérben gyilkolták egymást.
Charlie egyszer már megjárta Ben kiállhatatlan nővéreivel,
amikor még elhitte, amit mondanak, pedig rájöhetett volna,
miért találkozik velük a férje kizárólag hálaadáskor.
Parancsolgató, előre nem gondolkodó nők volt, akik
megpróbálták erőszakosan irányítani Bent. Már akkor beíratták
a főiskolára, mikor még azt sem tudta, hogy a fiúk állva pisilnek.

– És akkor beszéltem Carlával a kettőtök dolgáról – folytatta
Terri. – Ez így nem kerek. Nagyon jól tudod, hogy Ben szeret
téged. De bántja valami, csak semmi pénzért nem hajlandó
elárulni, mi az. – Terri egy pillanatra elhallgatott, hogy
rákiabálhasson a gyerekeire, majd ott folytatta, ahol abbahagyta.
– Neked mondott már valamit? Adott bármilyen magyarázatot?

– Nem – hazudta Charlie, s közben arra gondolt, ha a nővérei
ismernék Bent egyáltalán, tudnák, hogy semmit sem tesz ok
nélkül.

– Próbálkozz tovább, igyekezd kiszedni belőle. Fogadok, valami
semmiségről van szó.

Hát nem éppen.
– Ez a fiú túl érzékeny, és ez nem tesz jót neki. Meséltem már

neked, amikor Disneylandben…
– Csak annyit tehetünk, hogy dolgozunk rajta.
– Akkor dolgozzatok jobban! – tanácsolta Terri. – Kilenc hónap

túl hosszú idő, Charlie. Peggy mondta a minap, hogy ha ő kilenc
hónap alatt ki tudott hordani egy gyereket, mért nem tudtok ti
ketten ennyi idő alatt rájönni… Ó, a francba!



Charlie ujjai rászorultak a telefonkagylóra.
– A francba! – ismételte Terri. – Tudod, hogy sose

gondolkodom, mielőtt kinyitom a számat. Én már csak ilyen
vagyok.

– Semmi baj, tényleg. Ne aggódj. De ne haragudj, egy kliensem
hív a másik vonalon – hadarta Charlie, nehogy a sógornője közbe
tudjon szólni. – Nagyon köszönöm, hogy hívtál. Kérlek, üdvözöld
a nevemben a többieket, majd később beszélünk.

Azzal lecsapta a telefont.
Tenyerébe támasztotta a fejét. A legrosszabb ebben a

telefonhívásban az volt, hogy este nem bújhatott oda Benhez az
ágyban, nem tehette a fejét a mellkasára, és nem mesélhette el
neki, milyen ármánykodó bestia a nővére.

Hátraroskadt a székén. Észrevette, hogy Lenore elintézte az
alkujuk rá eső részét: egy vadonatúj iPhone volt bedugva a
számítógépe hátuljába. Charlie megnyomta a bekapcsológombot,
és megpróbálkozott az 1-2-3-4 jelszóval, de nem működött.
Beírta a születésnapját, mire a telefon életre kelt.

Első dolga a hangpostaüzenetek meghallgatása volt. Egy jött
Rustytól még reggel, és jó néhány a különböző barátaitól a
lövöldözés után.

Bentől semmi.
Rusty jellegzetes hangja visszhangzott az épületben, amint Ava

Wilsont az irodájába tessékelte. Beszéde dallamából tudni
lehetett, mit mond. Szokásos figyelmeztetéseit sorolta, miszerint
Avának nem szükséges elmondani neki a teljes igazságot, de amit
mond, annak igaznak kell lennie.

Charlie kételkedett abban, hogy Ava fel tudja fogni a kettő



közti finom különbséget, és csak remélni tudta, hogy Rusty nem
fogja meglebegtetni előtte az unikornisos elméletét. Ava már így
is teljesen elmerült a saját hiú reményeiben, nem hiányzik neki,
hogy Rusty rátegyen még egy lapáttal.

Charlie életre keltette a számítógépét. A kereső még mindig a
huckleberryknél volt nyitva. Beírt egy új nevet a keretbe:
„Mindy Zowada”, és azt, hogy „Pikeville”.

A lánynak, aki Kelly Wilsont ócska kurvának titulálta, volt
Facebook-oldala. Bejelentkező fotóján pomponlánynak volt
öltözve, s pontosan úgy nézett ki, amilyennek Charlie képzelte:
csinos, rossz, beképzelt lánynak.

Charlie átfutotta Mindy listáját arról, hogy mit kedvel és mit
nem, s bosszankodott, amiért túl öreg ahhoz, hogy akár csak a
felét is megértse.

Rákoppintott az egérre.
Neki magának két Facebook-oldala is volt, egy a saját nevén,

egy pedig álnéven. Ezt a másodikat tréfából nyitotta, vagy
legalábbis kezdetben ezt hitette el magával. Miután létrehozott
hozzá egy e-mail-címet, és profilképnek föltett egy
csokornyakkendős malacot, végre elismerte önmaga előtt, hogy
azok után a Culpepper lányok után akar kémkedni a
segítségével, akik a középiskolában gyötörték. Mindannyian
visszajelölték ismerősnek „Iona Traylert”, amivel igazolták
Charlie előítéleteit a szellemi képességeikkel kapcsolatban.
Furcsamód bejelölte ismerősnek egy csomó Trayler nevű ember
is, egy egész, kiterjedt család, felköszöntötték a kitalált
születésnapján, és folyton kérték, hogy imádkozzon egy
gyengélkedő nagynéniért vagy távoli unokatestvérért.



Charlie bejelentkezett a Trayler-oldalra, és bejelölte
ismerősnek Mindy Zowadának. Sötétben tapogatózott, de tudni
akarta, mit mond Kelly Wilsonról a lány, aki annak idején olyan
gonosz volt hozzá. Az, hogy Charlie kiterjesztette a halászatot a
Culpepperekről egy másik lány molesztálóira, lehetett akár
üldözési mánia jele is, de ezzel ráér később foglalkozni.

Becsukta a keresőt, csak egy üres Word-dokumentum maradt
a képernyőjén. Nem volt semmi, amivel tovább húzhatta volna
az időt, elkezdte hát gépelni a tanúvallomását Rusty számára.
Olyan száraz tényszerűséggel írta le az eseményeket, amennyire
csak tudta, úgy gondolva a reggelre és a délelőttre, mintha csak
az újságból olvasott volna róla. Ez történt, aztán meg ez, később
meg ez és ez.

Sokkal könnyebb megemészteni a szörnyű dolgokat, ha az
ember kivonja belőlük az érzelmeket.

A történet iskolai része nem tért el attól, amit Delia
Woffordnak is mondott. A Word-dokumentumot esetleg be kell
majd nyújtani, és Charlie visszaemlékezésében nem volt semmi,
ami túlságosan eltért volna az ügynöknek elmondottaktól. Ami
változott, az a bizonyosság volt: négy lövés dördült el Mrs.
Pinkman sikoltása előtt, kettő utána.

Charlie abbahagyta a gépelést, s csak bámult a képernyőre,
amíg össze nem folytak a szeme előtt a szavak. Vajon akkor
nyitotta ki Mrs. Pinkman az ajtaját, amikor meghallotta az első
négy lövést? Akkor sikoltott, amikor meglátta a férjét és a
kislányt a földön? Kelly Wilson azért ürítette ki a tárat, hogy
elhallgattassa?

Hacsak Kelly meg nem nyílik Rustynak, még hetekig vagy akár



hónapokig nem fogják megtudni a lövéssorozat mikéntjét. Addig,
amíg Rusty kézhez nem kapja az igazságügyi szakértői
véleményeket és a tanúvallomásokat.

Charlie pislogott néhányat, hogy kitisztuljon a látása. Új
bekezdésbe fogott, s átugorva beszélgetését Bennel a
kapitányságon, rátért a Delia Woffordnak adott nyilatkozatra.
Igaza volt abban, hogy a múló idő élesebb megvilágításba helyezi
a dolgokat. Ismét biztosabb volt bizonyos dolgokban, és
megállapította, hogy változtatnia kell a GBI-nak adott
tanúvallomásán, mielőtt aláírja.

Számítógépe figyelmeztető hangot adott.
TraylerLvr483@gmail.com: Mindy Zowada visszaigazolta,
hogy ismer.

Charlie megnyitotta a lány Facebook-oldalát. Mindy egy égő
gyertya képére cserélte a profilképét.

– Atyaég – bosszankodott Charlie, majd lejjebb lapozott a
bejegyzésekhez.

Mindy Zowada hat perccel korábban ezt írta:
nem is tudom mit csináljak. annyira szomorú vagyok emiatt.

kelly jó csaj volt. asziszem nem tehetünk mást mint hogy
imádkozunk.

Vicces bejegyzés azok után, amit öt évvel ezelőtt gondolt
Kellyről.

Charlie megnézte a válaszokat is. Az első három egyetértett
Mindyvel: mindannyian megdöbbentek – megdöbbentek! –,
hogy összeomlott a lány, akit az egész iskola folyamatosan
zaklatott. A negyedik válaszoló volt a menetrend szerinti seggfej,
mivel a Facebookon törvényszerűen kell lenni egy vagy több



seggfejnek, aki tojik mindenre, legyen az egy ártatlan fotó egy
kismacskáról, vagy a gyereked születésnapi videója.

Nate Marcus a következőt írta:
én tudom, mi baj volt vele. egy rohadt kurva volt aki lefeküdt

az egész futballcsapattal úgyhogy lehet emiatt csinálta, mer
aidses volt.

Chase Lovette így reagált:
ó, ember, ki fogják nyiffantani azt a szukát. rajtam jót

fuvolázott, talán a gonosz gecim miatt csinált ilyet.
Ezt követte Alicia Todd válasza:
a szuka el fog égni a pokolban. aaaannyira sajnállak kelly

wilson!
Charlie kiírta az összes nevet, arra gondolva, talán Rusty

szívesen váltana velük néhány szót. Ha együtt jártak Kellyvel,
legalább egy részük tizennyolc fölött lehet, ami azt jelenti, hogy
Rustynak nem kell majd szülői engedély a beszélgetéshez.

– Lenore elvitte Ava Wilsont, hogy találkozzon a férjével.
Rusty hangjára Charlie összerezzent. A föld leghangosabb

emberének sikerült csendben belopóznia. Lehuppant a kanapéra
Charlie íróasztalával szemben.

– Kicsit egyedül akarnak lenni, átbeszélni a történteket –
folytatta a térdét ütögetve a tenyerével. – Nem tudom,
megengedhetnek-e maguknak egy szállodát, szerintem a
kocsijukban fognak aludni. Mellesleg a revolver nincs a
kesztyűtartóban.

Charlie ránézett az órára: délután 6:38-at mutatott. Előbb
vánszorgott az idő, aztán behozta a lemaradást.

– Ugye nem beszéltél neki ártatlanságról?



– Nem. – Rusty hátradőlt a kanapén. Egyik kezét a párnákra
tette, a másikkal tovább dobolt a térdén. – Őszintén szólva nem
sok mindenről beszélgettem vele. Leírtam neki néhány dolgot
arról, hogy mire számíthatnak a következő hetekben, hogy
megmutathassa a férjének. Azt hiszi, a lánya haza fog menni.

– Mint egy jó kis unikornis?
– Nos, drágaságom, van ártatlan, és van nem bűnös. A kettő

között nincs túl sok tere az okoskodásnak. – Rákacsintott a
lányára. – Mért nem viszed haza a jó öreg édesapádat?

Charlotte gyűlölt kimenni a farmházhoz, még ha az apját kellett
is hazavinnie. Évek óta nem járt a „tákolmányban”.

– A te kocsid hol van?
– Be kellett adnom szervizbe – felelte Rusty, s még erősebben

csapkodta a térdét. Most már ritmusa is volt a dolognak. –
Rájöttél, mért hívott Ben ma reggel?

Charlie megrázta a fejét.
– Te tudod?
Rusty szóra nyitotta a száját, de végül inkább csak

elvigyorodott.
– Pillanatnyilag nem bírom elviselni a bosszantásodat –

mondta Charlie. – Egyszerűen csak bökd ki az igazat!
Apja nyögve feltápászkodott a kanapéról.
– Ritkán mondható el bármely emberi megnyilvánulásról,

hogy az a teljes igazság.
Azzal távozott, mielőtt Charlie talált volna valamit, amit

hozzávághat.
Charlie nem sietett, hogy várja az autónál, mert állandó

nyüzsgése ellenére Rusty mindig mindenhonnan elkésett.



Nyugodtan kinyomtatta még a nyilatkozatát, és elküldött
magának egy példányt e-mailben, hátha otthon még meg akarja
nézni. Magához vett egy rakás dossziét, melyeken még dolgozni
akart, még egyszer ellenőrizte a Facebook-oldalt, hátha jött
újabb bejegyzés. Végül összeszedte a cuccát, bezárta az irodáját –
s apját a hátsó ajtó előtt találta cigarettázva.

– Milyen morcos ez a csinos kis arc! – mondta Rusty, eltaposva
a csikket a cipője sarkával. A szipkát a kabátja zsebébe dugta. –
Ugyanolyan ráncok lesznek a szád körül, mint a nagyanyádnak.

Charlie bedobta táskáját a hátsó ülésre, és beszállt. Megvárta,
míg Rusty bezárja a házat, s behozza magán a cigarettafüstöt a
kocsiba. Mire kifordult az útra, egy dohánygyárban érezte
magát.

Lehúzta az ablakot, s már előre bosszankodott, hogy ki kell
mennie a farmházhoz.

– Már nem is mondok semmit arról, hogy micsoda hülyeség
dohányozni két szívroham és egy nyitott szívműtét után.

– Ezt hívják görög szóval paralepszisnek – közölte Rusty. –
Retorikai fogás: az ember úgy hangsúlyoz valamit, hogy azt
állítja, nem is szól felőle – magyarázta, vidáman topogva a
lábával. – Az irónia rokona, akivel szerintem együtt jártál
iskolába.

Charlie hátranyúlt a hátsó ülésre, és felmarkolta kinyomtatott
nyilatkozatát.

– Ezt olvasd el. Legalább csendben leszel hazáig.
– Igenis, hölgyem. – Rusty előkereste zsebéből az

olvasószemüvegét. Felkapcsolta a belső világítást, s lábfejével
egyfolytában topogva elolvasta az első bekezdést. Ekkor



abbamaradt a topogás.
Charlie megérezte arca melegéből, hogy Rusty őt bámulja.
– Jól van, beismerem. Nem tudom a fickó keresztnevét.
Rusty az ölébe ejtette a lapokat.
Charlie ránézett. Rusty levette az olvasószemüvegét, és egyik

testrésze sem mozgott vagy adott ki hangot. Némán kifelé
bámult az ablakon, tekintete a távolba révedt.

– Mi baj? – kérdezte Charlie.
– Fáj a fejem.
Rusty sosem szokott valódi testi bajokról panaszkodni.
– A fickó miatt lettél ideges? – Rusty nem felelt, így Charlie

tovább faggatta. – Miatta haragszol rám?
– Természetesen nem.
Charlie aggódni kezdett. Mert bár zsörtölődött az apjával,

valójában sohasem akart csalódást okozni neki.
– Holnap megtudom a nevét.
Rusty visszadugta a szemüveget a zsebébe.
– Nem a te dolgod. Hacsak nem akarsz továbbra is

találkozgatni vele.
Charlie furcsamód úgy érezte, hogy ennek a megjegyzésnek

súlya van.
– Számítana neked?
Rusty nem felelt, csak bámult kifelé az ablakon.
– Ha most azonnal nem kezdesz dudorászni vagy idétlen

tréfákkal belém kötni, kórházba viszlek, és megnézetem, nincs-e
baj a szíveddel.

– Én nem a saját szívem miatt aggódom – jött a szokatlanul
egyenes, szóvirágmentes kijelentés, majd egy hasonlóan egyenes



kérdés: – Mi történt köztetek Bennel?
Charlie lába majdnem lecsúszott a gázról.
Rusty a kilenc hónap alatt egyszer sem kérdezte ezt tőle.

Charlie öt napig várt, mielőtt elmondta neki, hogy Ben
elköltözött. Ott állt apja irodájának ajtajában, és úgy tervezte,
hogy egyszerűen bejelenti Ben távozásának tényét. Így is
történt. Ám ekkor Rusty kurtán bólintott, mintha az imént csak
arra figyelmeztette volna, hogy ideje levágatni a haját, s a beálló
csend olyan szóáradatot váltott ki Charlie-ból, amilyet
kilencedikes kora óta nem tapasztalt magán. Egyszerűen be nem
állt a szája. Elmondta apjának, hogy azt reméli, Ben a hétvégére
hazajön, válaszolni fog a hívásaira, az SMS-eire, a
hangpostaüzeneteire, a cetlire, amit a kocsija szélvédőjén
hagyott.

Végül, talán hogy elhallgattassa, apja Emily Dickinsont kezdte
idézni: „Tollas kis jószág a »remény«…”

– Apa… – kezdte Charlie, de tovább nem jutott. Egy szemből
jövő kocsi lámpái a szemébe világítottak. Belenézett a
visszapillantó tükörbe, s figyelte, ahogy a piros hátsó lámpák
távolodnak. Nem akart belebonyolódni, csak annyit mondott: –
Nem egyetlen oka volt. Több dologból állt össze.

– A kérdés talán csak az, hogy hogy akarod helyrehozni –
jegyezte meg Rusty.

Charlotte menten rájött, hogy hiba volt ennyit is mondania.
– Miből gondolod, hogy egyedül nekem kéne helyrehoznom?
– Onnan, hogy Ben sose csalna meg téged vagy tenne

szándékosan bármit, amivel megbánt, úgyhogy csak olyasmiről
lehet szó, amit te tettél vagy nem tettél.



Charlie erősen beharapta a szája szélét.
– Az a férfi, akivel találkozgatsz…
– Nincs szó semmiféle találkozgatásról – csattant fel Charlie.

– Csak egyszer történt meg, először és utoljára, és nem díjazom,
hogy…

– A vetélésed miatt történt?
Charlie-nak elakadt a lélegzete.
– Az már három éve volt! – Meg hat éve, meg tizenhárom éve.

– Mellesleg Ben sose lenne ilyen kegyetlen.
– Ez igaz. Ben sose lenne kegyetlen.
Charlie elgondolkodott a megjegyzésen. Ezzel azt akarta

mondani az apja, hogy ő bezzeg igen?
Rusty felsóhajtott, s összetekerte a kezében tartott

papírlapokat. Kétszer toppantott lábával a kocsi padlóján.
– Tudod, igen sok időm volt gondolkodni ezen, és arra

jutottam, hogy leginkább azt szerettem anyádban, hogy nehéz
volt szeretni.

Charlie érezte a szúrást, amely ebben a burkolt
összehasonlításban rejlett.

– Ha azt az embert kérdezed, aki egyenesen imádta, az ő
egyetlen baja a túl nagy esze volt. – Rusty lábdobogással adott
nyomatékot utolsó szavainak. – Gamma mindent tudott, és el is
tudta magyarázni anélkül, hogy egy pillanatig is gondolkodnia
kellett volna. Mint például a három négyzetgyöke. Neki csak úgy
kipattant az agyából, hogy… A fenébe, nem jut eszembe, pedig
mindig mondta, hogy…

– Egy egész hetvenhárom.
– Igen, igen – helyeselt Rusty. – Vagy ha megkérdezte valaki



mondjuk azt, hogy melyik a leggyakoribb madár a földön.
Charlie felsóhajtott.
– A tyúk.
– És melyik a leghalálosabb állat?
– A moszkitó.
– Ausztrália első számú exportcikke?
– Hm… vasérc? – Charlie összeráncolta a homlokát. – Mire

akarsz kilyukadni, apa?
– Hadd kérdezzek tőled valamit. Mivel járultam én hozzá

ehhez a kis párbeszédünkhöz?
Charlie nem tudta követni.
– Túl fáradt vagyok a rejtvényekhez, apa.
– Akkor adok egy vizuális támpontot – mondta Rusty, majd

játszani kezdett az ablakemelővel. Hol leengedte egy kicsit az
üveget, hol vissza, majd megint le és föl.

– Oké – mondta Charlie. – Azzal járultál hozzá, hogy
felbosszantottál, és tönkre akartad tenni a kocsimat.

– Hadd válaszoljak akkor én, Charlotte.
– Csak tessék.
– Nem, drágám. Figyelj jól arra, amit mondok. Még ha tudod is

a választ, néha hagynod kell a másik embernek, hogy ő rúgja be a
gólt. Ha egész idő alatt úgy érzik, nem tudnak semmit, sose lesz
lehetőségük érezni, hogy igazuk van.

Charlie ismét beharapta a szája szélét.
– Visszatérve a vizuális segédeszközünkhöz – folytatta Rusty,

ismét lenyomva az ablaknyitó gombot. Ezúttal azonban nem
engedte el, hanem addig nyomta, míg az ablak teljesen le nem
ereszkedett. Ekkor megnyomta a másik irányba, s az üveg újból



felcsúszott a helyére. – Ilyen egyszerű. Ide-oda. Mint amikor
teniszezel. Csak ehhez a szemléltetéshez nem kellett fel-alá
rohangálnom a teniszpályán.

Charlie hallotta, amint apja egy ütemre topog az irányjelzővel,
mikor készült befordulni jobbra, a farmház behajtójára.

– Neked házassági tanácsadónak kellett volna menned.
– Megpróbáltam, de valamilyen okból egy nő sem akart

beszállni a kocsimba.
Oldalba bökte lányát a könyökével, mire az kelletlenül

elmosolyodott.
– Emlékszem, mikor anyád egyszer azt mondta nekem: „Te

Russell, rá kell jönnöm, mielőtt meghalok, hogy mit akarok
jobban: boldognak lenni, vagy hogy igazam legyen.”

Charlie furcsa bizsergést érzett a szívében, mert ez valóban
úgy hangzott, mint amiket Gamma szokott mondani.

– Végül is boldog volt?
– Azt hiszem, jó úton haladt afelé – felelte Rusty, nehezen

fújva ki a levegőt. – Kiismerhetetlen volt, gyönyörű és…
– Kecskebaszó?
A Subaru fényszórója megvilágította a farmház szélesebbik

oldalát. Valaki ezt a szót fújta a fehér deszkákra festékszóróval,
hatalmas nyomtatott betűkkel.

– Az benne a fura, hogy a KECSKE már egy-két hete ott volt, a
másik fele meg csak tegnap került oda – magyarázta Rusty.
Rácsapott a térdére. – Átkozottul hatékonyak, mi? Úgy értem, a
KECSKE már ott volt, csak ki kellett egészíteni.

– Fel kell hívnod a rendőrséget.
– Jaj, szívem, lehet, hogy pont ők csinálták.



Charlie közelebb hajtott a konyhaajtóhoz, mire kigyúltak a
reflektorok. Olyan éles fénnyel, hogy szinte minden fűszálat látni
lehetett a gazzal benőtt udvaron.

Charlie-nak nem igazán fűlött hozzá a foga, mégis felajánlotta,
hogy bemegy az apjával meggyőződni róla, nincs-e bent valaki.

– Nem kell – hárította el Rusty az ajánlatot, és már ugrott is ki
a kocsiból. – Holnap legyen nálad ernyő. Biztos vagyok benne,
hogy esni fog.

Charlie nézte, amint könnyed léptekkel elsiet a ház felé. Azon a
verandán állt meg, ahol annyi évvel ezelőtt Charlie és Sam
otthagyta a zokniját és a tornacipőjét. Kinyitotta mindkét zárat,
belökte az ajtót, de ahelyett hogy belépett volna, megfordult, és
szalutált a lányának, tudván, hogy éppen a KECSKE és a BASZÓ
között áll.

– A tettet nem tetté nem tehetjük! – kiáltotta. – És most
ágyba, ágyba, ágyba…

Charlie hátramenetbe tette a kocsit.
Nem kellett elővennie a Shakespeare-kötetet, hogy megnézze,

honnan az idézet.
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Charlie a garázsban ült, ujjai még mindig a kormányt markolták.
Utált bemenni az üres házba. A kettejük üres házába.
Utálta felakasztani a kulcsát az ajtónál, mert Ben kulcsának a

helye üresen állt. Utált leülni a kanapéra, mert Ben nem ült ott a
másik felén, póklábszerű lábujjait a kisasztal szélébe akasztva.
Még a konyhai pultnál sem tudott úgy ülni, hogy el ne
szomorodjék Ben üres székének látványától. Esténként
legtöbbször egy tálka gabonapelyhet vacsorázott a mosogató
fölött, miközben bámult kifelé az ablakon a sötétbe.

Nem így szokott érezni egy nő a férje iránt majdnem húszévnyi
házasság után, ennek a bizonyos férjnek a távolléte mégis olyan
sóvárgást váltott ki Charlie-ból, amilyet középiskolás kora óta
nem tapasztalt.

Azóta se mosta ki Ben párnahuzatát, kedvenc söre még mindig
foglalta a helyet a hűtőben, de még a piszkos zoknija is ott hevert
az ágy mellett, mert Charlie meg volt róla győződve, hogy ha
felveszi onnan, a gazdájuk sose tér vissza ledobni a földre egy
újabb párat.

Házasságuk első évében legnagyobb vitáik épp amiatt törtek
ki, hogy Ben minden este csak ledobta a piszkos zokniját a földre
a hálószobában. Charlie először berugdosta őket az ágy alá, mikor
Ben nem nézett oda, Ben pedig egyszer csak rádöbbent, hogy
nincs egyetlen tiszta zoknija sem. Charlie kinevette, mire ő
kiabálni kezdett, s mivel mindketten huszonöt évesek voltak, a
vita vége hatalmas szeretkezés lett a padlón. A düh, amelyet



Charlie érzett, valahányszor megpillantotta a zoknikat,
varázslatos módon enyhe bosszankodássá szelídült, majd elhalt.

Az első Ben nélkül töltött hónap során, amikor Charlie végre
felfogta, hogy férje nem rövid időre távozott, sőt talán sosem jön
vissza többé, leült a földre a zoknik közé, és zokogott, mint egy
kisgyerek.

Ez volt az egyetlen alkalom, amikor átadta magát a
fájdalomnak. Az után a hosszú, könnyes éjszaka után
rákényszerítette magát, hogy reggel korán keljen, legalább
naponta kétszer megmossa a fogát, rendszeresen fürödjön, s
megtegyen minden más dolgot, mellyel megmutathatja a
világnak, hogy ő egy élő, működő emberi lény. Ismerte már ezt a
folyamatot korábbról: abban a pillanatban, amikor elengedi
magát, a világ elkezd sodródni egy távoli, ismerős szakadék felé.

Első négy éve az egyetemen másból sem állt, mint az élvezetek
vég nélküli hajszolásából, amibe a középiskolában még épp csak
belekóstolt. Mivel Lenore nem volt mellette, hogy némi
józanságot töltsön bele, Charlie elengedte a gyeplőt. Túl sokat
ivott, túl sokat fiúzott. Sokszor nem tudta másnap, ki az a srác
mellette az ágyban, vagy kinek az ágyában ébredt, de arra sem
emlékezett, önszántából került-e oda, vagy csak a mérhetetlen
mennyiségű sör hatására, amit ledöntött a torkán.

Valami csoda folytán mégis észnél volt annyira, hogy felvegyék
a jogi karra. A Duke-ra jelentkezett egyedül. Új életet akart
kezdeni egy új egyetemen, egy új városban. Kockáztatott, és
bejött neki, annyi elpazarolt év után. Bennel a „Bevezetés a jog
alapjaiba” tantárgy óráin találkozott. Már a harmadik randin
eldöntötték, hogy egyszer mindenképpen össze fognak



házasodni, akkor miért ne tegyék meg most azonnal.
Hangos, fémes zaj zökkentette ki gondolataiból: a szomszédjuk

cibálta ki a szemetest a járda szélére. Korábban ez Ben feladata
volt, de mióta elment, Charlie annyira kevés szemetet termelt,
hogy legtöbbször egyetlen kis zacskót hagyott hetente a felhajtó
végében.

Megnézte magát a visszapillantó tükörben. A szeme alatt már
határozottan fekete volt a zúzódás. Mindene fájt, az orra
lüktetett. Jólesett volna egy meleg leves, néhány sós keksz és
egy forró tea, de nem volt senki, aki elkészítse.

– Olyan kibaszottul szomorú vagy – mondta magának a fejét
ingatva, s remélte, hogy a trágár szó kizökkenti ebből az
állapotból.

Nem így történt.
Kikászálódott a kocsiból, mielőtt kísértésbe esett volna, hogy

magára zárja a garázsajtót, és beindítsa a motort.
Igyekezett nem nézni Ben kocsijának üres helyére, meg a

polcokra a szépen felcímkézett dobozokkal és sportszerekkel,
melyekért Ben még nem jelentkezett. A fémszekrényben, amit
Ben a múlt nyáron rakott össze, talált egy zacskó macskaeledelt.

Titokban kinevették azokat az embereket, akiknek úgy tele
volt a garázsa kacatokkal, hogy a kocsijuk már be se fért.
A rendrakásban mindketten jók voltak. Minden szombaton
együtt takarították ki a házat. Charlie mosott, Ben hajtogatta
össze a megszáradt holmit. Charlie rendbe tette a konyhát, Ben
kiporszívózta a szőnyegeket, letörölgette a port. Ugyanazokat a
könyveket olvasták, mégpedig egyszerre, hogy meg tudják őket
beszélni. Együtt néztek tévét, és együtt vackolták be magukat a



kanapéra, hogy beszélgessenek a napi munkájukról, a
családjukról, a hétvégi terveikről.

Charlie elpirult, amikor visszagondolt, milyen önelégülten
büszkék voltak a fantasztikus házasságukra. Egyetértettek a
legapróbb dolgokban is, például hogy merre tekeredjen le a
vécépapír-guriga, hány macskát tartson egy ember, hány évig
kell gyászolni egy tengerbe veszett házastársat. Ha baráti párok
hangosan vitatkoztak nyilvános helyen, vagy szúrós
megjegyzéseket tettek egymásra egy vacsorapartin, összenéztek
és összemosolyogtak, mert az ő kapcsolatuk annyira felette állt
mindennek.

Csakhogy Charlie alulértékelte Bent, és végül ez lett az oka
férje távozásának.

Charlie átalakulása támogató házastársból dühöngő hárpiává
nem fokozatosan következett be. Szinte egyik napról a másikra
képtelen volt többé a kompromisszumokra. Nem tudott
elengedni dolgokat, és minden bosszantotta, amit a férje csinált.
Ez már nem olyan volt, mint a zoknik miatti nézeteltérés, ezt
már nem lehetett egy jóízű szeretkezéssel helyrehozni. Charlie
tisztában volt bosszantó viselkedésével, mégse tudta
abbahagyni. Nem akarta abbahagyni. Akkor volt a legdühösebb,
amikor feltűnő érdeklődést színlelt dolgok iránt, melyek
korábban valóban érdekelték: Ben munkájának politikai
vonatkozásai, házi kedvenceik személyiségváltozásai, vagy a
furcsa dudor Ben egyik munkatársának a nyakán.

Még orvoshoz is elment. Kiderült, hogy nincs baj sem a
hormonjaival, sem a pajzsmirigyével, a problémája nem orvosi
jellegű.



Egyszerűen csak kiállhatatlan, hatalmaskodó feleség lett belőle.
Ben nővérei lelkesen üdvözölték a változást. Charlie

emlékezett felcsillanó tekintetükre, mikor először gyalogolt bele
Benbe egyik hálaadáskor. Mintha megörültek volna: „most már ő
is közénk való”.

Egyikük-másikuk majdnem mindennap felhívta, és Charlie
élvezettel füstölgött, akár egy gőzmozdony. Ben csoszog, ügetve
jár, dünnyög fogmosás közben, rágja a nyelve hegyét. Sovány
tejet hozott kétszázalékos helyett, a hátsó ajtó mellett hagyta a
szemeteszsákot, ahelyett hogy kivette volna a kukába, pedig
tudta, hogy a mosómedvék szét fogják tépni.

Aztán személyes dolgokat is kezdett megosztani a sógornőivel.
Ben abban az időben próbálta meg felvenni a kapcsolatot rég
nem látott apjával. A lányok kitárgyalták, miért nem beszélt Ben
hat hónapig Peggyvel, amikor az főiskolára ment, vagy mi
történt azzal a lánnyal, akit mindannyian szerettek – bár nem
jobban, mint Charlie-t –, és akiről Ben állította, hogy ő szakított
vele, de mindannyian gyanították, hogy a lány törte össze a
szívét.

Charlie vitatkozni kezdett Bennel nyilvános helyen, és leszólta
vacsorapartikon.

Ez nem egyszerűen csak leszólás volt. Miután csaknem két
teljes éven át folyamatosan roncsolta az idegeit, Ben szinte
megsemmisült. Süket fülekre talált folyamatos könyörgése, hogy
Charlie hagyjon végre valamit annyiban – bármit! Mikor
összesen két alkalommal sikerült elvonszolnia feleségét
párterápiára, Charlie annyira rondán viselkedett vele, hogy a
terapeuta felvetette, jöjjenek inkább külön.



Kész csoda, hogy Bennek maradt elég ereje összecsomagolni, és
kisétálni az ajtón.

– A büdös francba! – sziszegte Charlie, mikor kiborította a
macskatápot a hátsó verandán. Bennek igaza volt a macskák épp
megfelelő számáról. Charlie elkezdte etetni a kóbor állatokat,
akik lassan megsokszorozódtak, majd jöttek a mókusok, s végül
Charlie rémületére egy kisebb kutya méretű oposszum is
végigcsoszogott a verandán minden éjjel, s bebámult az
üvegajtón. Apró, piros szeme világított a tévé kiszűrődő
fényében.

Charlie kézzel kotorta össze a szárazeledelt. Átkozta Bent,
amiért nála van a kutya ezen a héten, mert Csahos, a mohó Jack
Russell-terrier másodpercek alatt felporszívózta volna az összes
apró darabkát. Mivel aznap reggel nem végezte el házi teendőit,
estére sok maradt. Kiporciózta az ételt és a vizet a megfelelő
tálkákba, s egy kerti villával eligazította a szálláshelynek kitett
szénát. Feltöltötte a madáretetőket, majd felmosta a verandát.
A kinti seprűvel leszedett néhány pókhálót, és minden tőle
telhetőt megtett, hogy minél tovább tudja halogatni a belépést a
lakásba. Végül már túl sötét és túl hideg volt ahhoz, hogy kint
maradjon.

Az ajtónál Ben üres kulcstartója üdvözölte. Aztán jött az üres
bárszék, az üres kanapé. Az üresség követte az emeleti
hálószobába, onnan a zuhany alá. Nem volt szőrös a szappan, Ben
fogkeféje sem állt a pohárban a mosdó mellett, a borotvája sem
foglalta a helyet a pult másik oldalán.

Lassan olyan halálosan nyomorultul érezte magát, hogy mire
lecsoszogott a földszintre a pizsamájában, már a gabonapehely



tálkába öntése is túl nagy feladatnak tűnt.
Leroskadt a kanapéra. Olvasni nem akart, de a plafont bámulni

és nyöszörögni sem. Így azt tette, amit a nap folyamán
mindvégig igyekezett elkerülni: bekapcsolta a tévét.

A készülék eleve a CNN-re volt állítva. Egy csinos, szőke
tinédzser lány állt a Pikeville Middle School előtt, gyertyával a
kezében; úgy tűnt, valamiféle virrasztást tartanak. A képernyő
alján ott volt a neve is: Candice Belmont, Észak-Georgia.

A lány nyilatkozott a riporternek.
– Mrs. Alexander állandóan a lányáról beszélt az órákon.

Babának szokta nevezni, mert annyira édes volt, mint egy
kisbaba. Látszott, hogy mennyire imádja.

Charlie levette a hangot. A média ugyanúgy lubickolt a
tragédiában, ahogy ő a Ben miatti önsajnálatban. Olyan
emberként, aki nap mint nap találkozik az erőszakkal, és kezeli
annak következményeit, rosszul volt attól, ahogy a tudósítások
tálalják ezeket az ügyeket. A rekonstrukciós ábrázolásoktól, a
hátborzongató zenétől, a gyászolók arcának bevágásától.
A tévécsatornák minden eszközt bevetnek, hogy minél többen
nézzék az adást, és ennek legegyszerűbb módja szerintük az, ha
mindent leadnak, amiről tudomást szereznek. Az igazságot
ráérnek később kiszűrni.

A kamera elfordult a gyászoló tizenévesről a jóképű helyszíni
riporter felé. A fiatalember ingujja háromnegyedesre volt
felhajtva, mögötte a háttérben lágy fénnyel lobogtak a gyertyák.
Charlie nézte erőltetetten gyászos arcát, miközben visszaadta a
szót a stúdiónak. A hírműsor kommentátora ugyanolyan
ünnepélyes arcot vágott, mikor folytatta a távolról sem új



hírekkel. A képernyő alján folyamatosan haladt a szöveg: AZ
ÁLDOZAT NAGYBÁTYJA SZERINT KELLY RENE WILSON
HIDEGVÉRŰ GYILKOS.

Nocsak. Kellyt előléptették: már három neve van. Egy New
York-i producer talán úgy döntött, így fenyegetőbben hangzik.

A kép és a felirat eltűnt, helyette megjelent egy illusztráció az
öltözőszekrényekkel szegélyezett folyosóról. Háromdimenziós
rajz volt, mégis furcsán lapos, talán hogy nyilvánvalóvá tegyék, a
nézők nem valóságos képet látnak. A képernyő jobb felső
sarkában piros felirat villogott: REKONSTRUKCIÓ.

A rajz megelevenedett, s megjelent egy kockaszerűen ábrázolt,
mereven mozgó figura a folyosón. Hosszú haja és sötét öltözete
arra utalt, hogy ő Kelly Wilson.

Charlie ráadta a hangot.
„…nagyjából 6 óra 55-kor Kelly Wilson, az állítólagos lövöldöző

belépett a folyosóra.” Kelly animációja megállt a képernyő
közepén. Pisztoly volt a kezében, bár inkább kilenc
milliméteresnek látszott, mint revolvernek. „Wilson állítólag ezen
a helyen állt, amikor Judith Pinkman kinyitotta osztályterme
ajtaját.

Charlie kiült a kanapé szélére.
Egy hasonlóképp szögletes mozgású Mrs. Pinkman kinyitotta

az ajtaját. Az animátor valamilyen okból ezüstösen ősznek
ábrázolta világosszőke haját, és kontyba rendezte, pedig ő
leengedve hordta.

„Wilson meglátta Pinkmant, és kétszer elsütötte a fegyvert” –
folytatta a kommentátor. A Kelly kezébe rajzolt pisztoly csövénél
két füstgomolyag jelent meg. A golyók útját egyenes vonallal



ábrázolták, mintha nyilak lennének. „Mindkét lövés célt
tévesztett, ám ekkor Douglas Pinkman igazgató, aki huszonöt
éve Judith Pinkman férje volt, kirohant az irodájából a lövések
hallatán.”

A virtuális Mr. Pinkman kisuhant az irodájából. Lába nem
mozgott olyan gyorsan, mint ahogy az ábrája haladt előre.

„Wilson meglátta volt igazgatóját, és kilőtt még két golyót.”
A pisztolyból újabb két füstgomolyag tört ki. A golyók útját jelző
nyilak Mr. Pinkman mellkasába fúródtak. „Douglas Pinkman
azonnal meghalt.”

Charlie nézte, ahogy a virtuális Mr. Pinkman oldalra dől, kezét
a mellkasához kapva. Rövid ujjú, kék inge elején két piros folt
kezdett szétterjedni, akár egy-egy polip csápjai.

Ez sem volt helytálló, mivel Mr. Pinkman hosszú ujjú, fehér
inget viselt, és a haja sem volt katonásan, géppel felnyírva.

Úgy tűnt, az animátor szerint egy alsó tagozatos középiskolai
igazgató úgy néz ki, mint egy hetvenes évekbeli videojáték hőse,
egy angoltanárnő pedig csakis egy kontyos vén tyúk lehet.

„Ezután érkezett a folyosóra Lucy Alexander” – folytatta a
kommentátor.

Charlie összeszorította a szemét.
„Lucy elfelejtett ebédpénzt kérni az édesanyjától, aki biológiát

tanít ugyanott, és a lövöldözés időpontjában tanszéki
értekezleten volt az utca túloldalán lévő épületben.” Pillanatnyi
csend következett, ezalatt Charlie szeme előtt megjelent Lucy
Alexander – nem a szögletesen megrajzolt figura, akit az
animátor nyilván ugyanolyan rosszul rajzolt meg, hanem a valódi
kislány –, amint karját lóbálva, mosolyogva befordul a sarkon.



„Két újabb lövés irányult a nyolcéves kislányra. Az első golyó a
felsőtestén találta el, a második a mögötte lévő iroda ablakán
hatolt be.”

Három hangos koppanás hallatszott.
Charlie kinyitotta a szemét, és levette a hangot.
Két újabb koppanás következett.
Charlie-t pánik fogta el. Mindig átsuhant rajta a félelem,

valahányszor idegen kopogott az ajtaján.
Felállt a kanapéról, s az éjjeliszekrényében levő pisztolyra

gondolt, miközben kinézett az ablakon.
Aztán mosolyogva indult ajtót nyitni.
Egész nap csak arra tudott gondolni, hogyan fordulhatnak még

rosszabbra a dolgok, az eszébe se jutott, hogy fordulhatnak akár
jóra is.

– Heló – üdvözölte Ben a tornácon állva, zsebre tett kézzel. –
Bocs, hogy ilyen későn zavarlak, de kéne egy dosszié a
szekrényből.

– Ó – mindössze ennyi jött ki Charlie száján, mert elszorította
torkát a hirtelen rátörő vágy a férje iránt. Nem mintha Ben törte
volna magát, hogy kívánatosan nézzen ki. Tréningnadrág volt
rajta, meg egy Charlie számára ismeretlen póló, melynek láttán
az asszonyban felébredt a gyanú, nem a Ben irodájában dolgozó
huszonhat éves Kaylee Collins vette-e neki. Vajon még miben
változtatta meg az a lány? Charlie meg szerette volna szagolni a
haját, hogy a közös samponjukat használja-e még, és megnézni az
alsóneműjét, hogy ugyanaz maradt-e a márka.

– Bejöhetek? – kérdezte Ben.
– Ez még mindig a te házad – felelte Charlie, s csak ezután jött



rá, hogy odébb kellene állnia, ha valóban be akarja engedni a
férjét. Hátralépett hát, s kitárta előtte az ajtót.

Ben megállt a tévé előtt. Az animáció már véget ért, ismét a
kommentátor volt a képernyőn.

– Valaki kiszivárogtat részleteket, de azok nem felelnek meg a
valóságnak – mondta Ben.

– Tudom – felelte Charlie. Nemcsak abban tévedtek, hogy mi
történt és mikor, hanem abban is, hogy hogyan néztek ki a
szereplők, hol álltak, hogyan mozogtak. Akárki is szivárogtatott
ki dolgokat a médiának, az nyilván nem volt jelen, de elég közel
lehetett ahhoz, hogy megfizessék a jól hangzó információkért.

– Nos… – Ben megvakarta a karját, közben a padlót bámulta.
Aztán felnézett Charlie-ra. – Terri hívott.

Charlie bólintott, mert tudta, hogy ez lesz. Mi értelme lett
volna valami szörnyen kellemetlent mondani Charlie-nak, ha Ben
nem szerez róla tudomást?

– Sajnálom, hogy felhozta – mondta Ben.
Charlie vállat vont.
– Nem számít.
Kilenc hónappal ezelőtt Ben még azt felelte volna, dehogynem

számít, de most ő is csak megvonta a vállát.
– Akkor felmegyek, ha nem bánod.
Charlie a lépcső felé intett, mint egy szállodai alkalmazott.
Hallgatta férje könnyed lépteit, ahogy felfut a lépcsőn, s nem

értette, hogyan is felejthette el ezt a hangot. Ben tenyere
megcsikordult a korláton a fordulóban, ahol lekopott a fáról a
fényezés, mert mindig ezt csinálta.

Hogy is nem került bele ez a részlet is Charlie



keserűséggyűjteményébe?
Ott maradt állva, ahol Ben hagyta. Üres tekintettel bámulta a

tévé képernyőjét. Hatalmas készülék volt, nagyobb a
hollerbelieknél. Ben egy egész napot dolgozott azon, hogy minden
zsinórját bekösse a helyére. Éjfél körül tette végre fel a kérdést:
„Akarod nézni a híreket?” Mikor Charlie igennel válaszolt,
megnyomott néhány billentyűt a számítógépén, és Charlie előtt
megnyílt egy csapat gnút mutató videó.

Hallotta, hogy odafent nyílik egy ajtó, mire keresztbe tette
maga előtt kinyújtott karját. Mi a helyes viselkedés egy
feleségtől, akinek egyszerre csak megjelenik az elhidegült férje,
aki kilenc hónapja nem tette be a lábát a házba?

A vendégszobában talált Benre, amely inkább amolyan
raktárhelyiség volt, ahol könyveket, irattartó szekrényeket és
azokat a polcokat tartották, melyeken korábban Ben Star Trek-
gyűjteménye állt.

Charlie akkor döbbent rá, hogy Ben komolyan gondolta az
elköltözést, amikor észrevette, hogy eltűnt a gyűjtemény.

– Hé! Kell segítség? – kérdezte Charlie Bentől, aki a szobányi
gardróbban kotorászott a dobozok között.

– Nem.
Charlie lába nekiütődött az ágynak. Kimenjen? Igen, ki kell

mennie.
– A mai vádalkuról van szó – magyarázta Ben. Nyilván az

ügyhöz készített régebbi jegyzeteit kereste. – A fickó hazudott a
bűntársáról.

– Sajnálom – szólalt meg Charlie az ágyra ülve. – Magaddal
kéne vinned Csahos sípoló játékát. Ott találtam meg a…



– Vettem neki újat.
Charlie a padlót bámulta. Nem akart arra gondolni, hogy Ben

nélküle vesz játékot a kutyájuknak. Vagy netán valaki mással.
– Kíváncsi lennék, hogy aki rossz időrendet adott meg a

híradósoknak, azért csinálta-e, hogy figyelmet kapjon, vagy hogy
félrevezesse a sajtót.

– Dickerson megye átnézi a kórház biztonsági felvételeit.
Charlie nem értette az összefüggést.
– Remek – válaszolta.
– Aki összeszabdalta apád gumijait, talán csak egy őrült volt,

de a rendőrség komolyan veszi a dolgot.
– Seggfej – motyogta Charlie, mert rájött, hogy apja hazudott,

mikor megkérte a fuvarra.
Ben kidugta a fejét.
– Tessék?
– Semmi. Valaki a házát is összefirkálta festéksprével. Ráírták,

hogy „kecskebaszó”. Vagyis csak a második felét írták rá most,
mert a „kecske” már ott volt.

– Én is láttam a „kecské”-t a múlt hétvégén.
– Mit csináltál te múlt hétvégén a tákolmányban?
Ben egy irattartó dobozzal a hóna alatt kilépett a gardróbból.
– Minden hónap utolsó vasárnapján meg szoktam látogatni

apádat. Te is tudod.
Rusty és Ben mindig is valami furcsa barátságot ápolt.

A korkülönbség ellenére úgy kezelték egymást, mintha
egykorúak lennének.

– Nem tudtam, hogy még mindig őrzöd a hagyományt.
– Hát igen. – Ben letette a dobozt az ágyra, mely besüppedt a



súlyától. – Értesítem Keitht a felirat megtoldásáról – mondta
Keith Coin rendőrfőnökre, Ken Coin bátyjára gondolva. – Azt
mondta, odaküld valakit a „kecske” miatt, de azok után, ami ma
történt…” – Hangja elhalkult, mikor levette a doboz tetejét.

– Ben? – szólalt meg Charlie, figyelve, ahogy keresgél a
dossziék között. – Érezted úgy, hogy sose hagylak kérdésekre
válaszolni?

– Nem épp arra vársz most is, hogy válaszoljak?
Charlie elmosolyodott.
– Csak azért kérdem, mert apa ma próbált valamit

érzékeltetni a kocsiablakkal… de ez most nem fontos. Szóval
alapvetően azt akarta mondani, hogy az embernek választania
kell aközött, hogy igaza legyen, vagy hogy boldog legyen. Gamma
egyszer azt mondta neki, el kell döntenie, mielőtt még meghal,
hogy mit akar jobban: boldognak lenni, vagy hogy igaza legyen.

Ben felnézett a dobozról.
– Nem értem, mért ne járhatna együtt a kettő.
– Én úgy sejtem, ha az embernek túl sokszor van igaza, azaz

túl sokat tud, vagy túl okos, és ezt másoknak tudomására is
hozza… – Charlie habozott, mert nem tudta, hogyan
magyarázhatná el a legjobban. – Gamma tudta a választ egy
csomó dologra. Tulajdonképpen mindenre.

– Szóval apád azt mondta, Gamma boldogabb lett volna, ha
úgy tesz, mintha nem is lenne annyira okos?

Charlie ösztönösen védelmébe vette az apját.
– Ezt Gamma mondta, nem apa.
– Szerintem ez az ő házasságukban volt probléma, nem a

miénkben – jelentette ki Ben, kezét a dobozon nyugtatva. –



Charlie, ha az aggaszt, hogy olyan vagy, mint anyukád, akkor
nyugodj meg, az egyáltalán nem rossz. Amennyire én tudom,
bámulatos ember volt.

Charlie levegőt se kapott ettől a végtelenül korrekt
hozzáállástól.

– Te vagy bámulatos ember – tört ki belőle.
Ben éles, gúnyos nevetésre fakadt. Charlie már korábban is

próbálkozott ezzel. Túlkompenzálta a kiállhatatlanságát, s úgy
kezelte Bent, mint egy kisgyereket, akinek mindenáron
dicséretet kell kapnia.

– Komolyan mondtam, Ben. Okos vagy, humoros, és… – A férfi
meglepett tekintete láttán Charlie elharapta a dicséret hátralévő
részét. – Mi az?

– Te most sírsz?
– Marhaság. – Charlie igyekezett senki előtt nem sírni,

Lenore-t kivéve. – Bocs. Azóta vagyok ilyen, hogy felébredtem.
Ben mozdulatlanná dermedt.
– Úgy érted, az iskola óta?
Charlie összeszorította a száját.
– Már azelőtt.
– Tudod egyáltalán, ki az a fickó?
Charlie-t gyomron vágta a kérdés.
– Épp az a lényeg egy idegennel való együttlétben, hogy az

illető idegen, és egy tökéletes világban soha többé nem
találkozunk vele.

– Jó tudni – morogta Ben, majd lapozni kezdett egy dossziét.
Charlie feltérdelt az ágyra, hogy a szemébe tudjon nézni.
– Eddig még sose történt meg. Egyetlenegyszer sem. Még csak



közel se jártam hozzá.
Ben a fejét ingatta.
– Rá se néztem más férfira, amíg veled voltam.
Ben visszatette a dossziét a dobozba, s kivett belőle egy

másikat.
– Jó volt vele? – kérdezte.
– Nem – hazudta Charlie, aztán helyesbített: – Igen, de nem

volt az igazi. Csak… mint egy tüsszentés.
– Egy tüsszentés – ismételte Ben. – Nagyszerű. Ezek után

valahányszor csak tüsszentek, az fog eszembe jutni, ahogy azzal a
nyavalyás Batmannel kamatyolsz.

– Magányos voltam.
– Magányos – visszhangozta Ben.
– Mit akarsz, Ben, mit mondjak még? Nem akarok magányos

lenni, veled akarok lenni, veled akarok lefeküdni – áradtak a
szavak Charlie-ból. Meg akarta érinteni férje kezét, de az
elhúzódott tőle. – Bármit megteszek, hogy jobb legyen a helyzet.
Csak mondd meg, mit akarsz!

– Nagyon jól tudod, mit akarok.
Már megint a párterápia!
– Nekem nincs szükségem slampos, lógó hajú szociális

munkásra, hogy tudjam, velem van a baj. Magamtól is tudom. És
megpróbálok változtatni rajta.

– Te kérdezted, mit akarok, én pedig megmondtam.
– Mi értelme boncolgatni valamit, ami harminc éve történt? –

sóhajtott kétségbeesetten Charlie. – Tudom, hogy még mindig
dühös vagyok miatta, Ben. Átkozottul dühös. És meg se
próbálom leplezni. Nem teszek úgy, mintha meg se történt volna.



Ha a probléma megszállottja lennék, de hallgatnék róla, akkor
meg abban találna valami rosszat.

– Tudod, hogy nem ezt mondta.
– Istenem, Ben, mi értelme van ennek? Akarsz te még engem

egyáltalán?
– Hát persze – vágta rá Ben, aztán meg aggodalmas képet

vágott, mint aki vissza szeretné szívni a szavait. – Mért nem
tudod felfogni, hogy ez a része nekem nem számít?

– Mert számít – felelte Charlie közelebb húzódva hozzá. –
Hiányzol, szívem. Én nem hiányzom neked?

Ben ismét megrázta a fejét.
– Ez nem hozza helyre a dolgokat, Charlie.
– Talán kicsit mégis. – Charlie hátrasimította férje haját a

homlokából. – Kellesz nekem, Ben.
A férfi továbbra is rázta a fejét, de nem lökte el magától az

asszonyt.
– Megteszem, amit csak akarsz – óvakodott még közelebb

Charlie. Egyedül azt nem próbálta még, hogy rávesse magát a
férjére. – Mondd, hogy mit szeretnél, és én megteszem.

– Hagyd abba – mondta Ben, de nem állította le Charlie-t.
– Kívánlak – csókolta meg Charlie a nyakát. Attól, ahogyan

Ben bőre reagált a szája érintésére, legszívesebben sírva fakadt
volna. Végigcsókolta az állát, egészen a füléig. – Érezni akarlak.

Ben halkan felnyögött, amint felesége tenyere végigsiklott a
mellkasán. Charlie egyfolytában csókolgatta, nyalogatta, ahol
érte.

– Tiéd mindenem… ahogy csak akarod.
– Chuck – nyögte Ben rekedt hangon. – Nem lehet…



Charlie hosszan szájon csókolta, mígnem Ben viszonozta a
csókot. Olyan volt az ajka, akár a selyem. Ahogy a nyelve hegye
hozzáért az övéhez, Charlie-t elöntötte a forróság. Minden
idegszála életre kelt. Ben tenyere a mellére siklott, ő pedig
kettejük közé dugta a kezét, hogy fokozza Ben vágyakozását.
Férje rátette másik tenyerét a kezére; Charlie először azt hitte,
biztatásképp, de aztán rájött, hogy le akarja állítani.

– Istenem – hátrált el sietve Bentől. Leugrott az ágyról, s hátát
a falnak vetve, zavartan, megalázottan mentegetőzni kezdett. –
Sajnálom, nagyon sajnálom.

– Charlie…
– Ne! – tartotta fel a kezét az asszony, akár egy közlekedési

rendőr. – Ha most bármit mondasz, mindennek vége, de nem
lehet így vége, Ben. Az egyszerűen nem történhet meg. Ez túl
sok azok után, hogy…

Charlie elhallgatott, de fülében csengtek saját szavai, mintha
figyelmeztetnék.

Ben mereven nézte, ádámcsutkája mozgott, ahogy nagyot
nyelt.

– Mi után?
Charlie-nak zubogott a vér a fülében. Ideges félelem fogta el,

mintha feneketlen mélység peremén kellene egyensúlyoznia.
Ben telefonja a Zsaruk tévésorozat főcímdalának első taktusait

kezdte játszani. Ezt a csengőhangot rendelte a pikeville-i
rendőrkapitánysághoz.

Rosszfiúk, rosszfiúk, mit fogtok most tenni…
– Munka van. Ezt föl kell venned – figyelmeztette Charlie.
– Nem, nem kell – szegte fel az állát Ben, és várt.



Rosszfiúk, rosszfiúk…
– Mondd el, mi történt ma – kérte Ben.
– Ott voltál, amikor tanúvallomást tettem.
– A lövések felé futottál. Miért? Mire gondoltál közben?
– Én nem a lövések felé futottam, hanem Mrs. Pinkman felé,

aki sikoltozva segítségért kiáltott.
– Szóval Miss Heller felé?
– Ilyen marhaságot is csak egy terapeuta tudna kérdezni –

kiabálta Charlie, hogy túlharsogja a telefon zenéjét. – Hogy
veszélynek tettem ki magam, mert harminc éve elfutottam,
amikor valakinek valóban szüksége lett volna rám.

– És nézd meg, mi történt! – csattant fel Ben. Haragjától
megváltozott a légkör.

A telefon elhallgatott, de a hirtelen beállt csend is
mennydörgéssel ért fel.

– Mi az ördögöt akarsz ezzel mondani?
Ben olyan erővel szorította össze a fogait, hogy hallani lehetett

a csikorgásukat. Felkapta a dobozt az ágyról, és visszahajította a
gardróbszobába.

– Miről beszélsz, Ben? – kérdezte Charlie remegve, mintha
elszakadt volna benne valami, ami eddig összetartotta. –
Az akkori eseményekre gondolsz, vagy a mostaniakra?

Ben dühösen löködte a dobozokat a polcokon.
Charlie beállt a gardrób ajtajába, csapdába ejtve a férjét.
– Nem dobálózhatsz itt kijelentésekkel, hogy aztán hátat

fordíts nekem.
Ben nem felelt.
Charlie meghallotta telefonja távoli csörgését odalentről, a



táskája mélyéről. Öt hosszú csengetést számolt visszafojtott
lélegzettel, aztán a hangposta megkezdte az üzenet rögzítését.

Ben tovább tologatta a dobozokat.
A csend egyre feszültebbé vált. Charlie érezte, hogy

nemsokára megint sírva fakad, mert aznap semmi másra nem
volt képes.

– Ben! – tört meg végül, s könyörgőre fogta. – Kérlek, áruld el,
mit akartál mondani!

A férfi levette az egyik doboz tetejét, s végigfuttatta ujjait a
felcímkézett dossziékon. Charlie már azt gondolta, oda sem figyel
rá, mikor megszólalt.

– Harmadika van.
Charlie elfordította a tekintetét. Szóval ezért hívta fel Ben még

reggel. És ezért dúdolta Rusty a „Boldog születésnapot” dallamát,
miközben ő ostoba módon csak faggatta, mit tud.

– Ránéztem múlt héten a naptárra, hogy milyen nap van, de…
Ben telefonja ismét megszólalt. Ezúttal nem a rendőrség

kereste, normál csengőhang volt. Egyszer, kétszer…
A harmadikra felvette, s Charlie hallotta rövid válaszait.

– Mikor? – Aztán: – Milyen súlyos? – Majd elmélyült a hangja:
– Mondta az orvos, hogy…?

Charlie vállal nekitámaszkodott az ajtófélfának. Korábban
számtalanszor hallott hasonló beszélgetést. Valaki a Hollerben
túlságosan elverte a feleségét, vagy kést rántott, hogy véget
vessen egy veszekedésnek; esetleg valaki puskát ragadott, és a
kerületi ügyészhelyettesnek be kell menni a kapitányságra, hogy
vádalkut ajánljon annak, aki először beszél.

– Túléli? – kérdezte Ben, majd bólogatni kezdett. – Igen, majd



én elintézem. Köszönöm.
Charlie nézte, amint kinyomja a telefont, s belesüllyeszti a

zsebébe.
– Hadd tippeljek: letartóztattak egy Culpeppert?
Ben nem fordult fele, csak megmarkolta a polc szélét, mintha

szüksége lenne valami kapaszkodóra.
– Ben? Mi történt?
Ben szipogott egyet válasz helyett. Nem volt az az érzéketlen

fajta, Charlie mégis egy kezén meg tudta volna számolni,
hányszor látta sírni. Csakhogy most nem egyszerűen sírt, hanem
rázkódott a válla, mint aki nem ura önmagának a fájdalomtól.

Charlie erre maga is sírni kezdett. Ki lehet bajban? Ben
nővérei? Vagy az édesanyja? Vagy az önző apja, aki otthagyta
őket, mikor Ben még csak hatéves volt?

Vállára tette a kezét; Ben még mindig remegett.
– Mi az, édesem? Megijesztesz.
Ben megtörölte az orrát, megfordult. Könnyek csorogtak a

szeméből.
– Sajnálom.
– Mi az? – kérdezte Charlie szinte suttogva. – Mi történt, Ben?
– Az apád – felelte, s nyelt egy nagyot. – Helikopterrel kellett

kórházba vinni.
Charlie-nak megroggyant a térde, Ben kapta el, mielőtt elérte

volna a padlót.
Túléli?
– A szomszéd talált rá – folytatta Ben. – A behajtó végén.
Charlie maga elé képzelte Rustyt, ahogy dúdolva kivonul a

postaládához, az ujjaival csettintgetve – majd a szívéhez kap, és



lerogy a földre.
– Ő annyira… – kezdte. Szamár? Makacs? Önpusztító? –

Bent voltunk ma az irodában, és mondtam is neki, hogy kaphat
egy újabb szívrohamot, ha… és tessék!

– Nem a szíve volt.
– De hát…
– Nem szívrohamot kapott. Valaki leszúrta.
Charlie szája némán mozgott, mielőtt bármi hang kijött volna

rajta.
– Le… szúrták? – Meg kellett ismételnie, annyira nem tűnt

értelmesnek a szó. – Leszúrták?
– Chuck, fel kell hívnod a nővéredet.

EZ TÖRTÉNT CHARLOTTE-TAL

Charlotte a nővére felé fordult, és odakiáltotta:
– Utolsó szó!
Azzal futni kezdett a toldott-foldott farmház felé, mielőtt

Samanthának eszébe juthatott volna valami csattanós válasz.
Vörös agyag repült szanaszét a léptei nyomán, s tapadt izzadt
lábszárához. Felugrott a tornác lépcsőjén, lerúgta magáról a
futócipőt, lehúzta a zokniját, s épp akkor nyitott be, mikor anyja
felkiáltott:

– Bassza meg!
Gamma derékban meggörnyedt, egyik kezével a pultnak

támaszkodott, a másikat meg a szája előtt tartotta, mint aki az
imént köhögött.

– Ez csúnya szó, anya – jegyezte meg Charlotte.
Gamma kiegyenesedett, előhúzott a zsebéből egy papír



zsebkendőt, és megtörölte a száját.
– Csak azt mondtam, „basszus”. Mégis mit gondoltál, mit

mondtam?
– Azt mondtad… – Charlotte elhallgatott, mert felismerte a

csapdát. – Ha most kimondom, tudni fogod, hogy tudom.
– Nehogy eláruld magad, szívem! – mondta Gamma, majd

visszatette a zsebkendőt a zsebébe, s elindult a folyosó felé. –
Teríts meg, mire visszajövök!

– Hova mész?
– Akárhova.
– Honnan tudjam, milyen gyorsan kell megterítenem, ha nem

tudom, mikor jössz vissza? – firtatta Charlie, majd várta a
választ.

De csak Gamma szaggató köhögése visszhangzott a folyosón.
Charlotte felkapta a papírtányérokat, s az asztalra borította a

dobozt a műanyag villákkal. Gamma vett rendes evőeszközöket
és tányérokat is az olcsó áruk boltjában, de egyikük sem találta a
dobozt, amibe tette. Charlotte tudta, hogy csak Rusty szobájában
lehet, ahol másnap készültek kipakolni a dobozokat, ami azt
jelenti, hogy este majd el kell mosogatni őket valakinek.

Samantha akkora erővel vágta be maga után a konyhaajtót,
hogy beleremegtek a falak.

Charlotte nem reagált, csak szétszórta a tányérokat az
asztalon.

Samantha erre hirtelen, minden figyelmeztetés nélkül
hozzávágott egy műanyag villát, egyenest az arcába.

Charlotte épp nyitotta a száját, hogy Gamma után kiáltson,
mikor érezte, hogy a villa ága megszúrja az alsó ajkát.



Ösztönösen becsukta a száját.
A villa benn maradt az ajka közt, akár egy rezgő nyílvessző a

céltábla közepében.
– Szent ég! Ez aztán szép dobás volt! – mondta kerek

szemmel.
Samantha vállat vont, mintha nem lett volna nagy ügy egy

bukfencező villát elkapni valakinek a szájával.
– Ha ezt még egyszer megcsinálod, elmosogatok helyetted.
– Én egy egész hétig mosogatok, ha neked csak egyszer is

sikerül.
– Megegyeztünk.
Charlotte célzott, s latolgatta a lehetőségeit: szándékosan arcon

dobja-e Samanthát, vagy valóban megpróbáljon a szájába találni.
Gamma ekkor jött vissza.
– Charlie! Ne dobáld evőeszközökkel a nővéredet! Sam, te meg

inkább segíts megkeresni a serpenyőt, amit a múltkor vettem.
Az asztal már meg volt terítve, de Charlotte nem akart részt

venni a keresésben. A dobozoknak molyirtó- és sajtoskutyakaja-
szaga volt. Igazgatni kezdte hát a tányérokat, villákat. Spagetti
lesz a vacsora, úgyhogy kés is kell majd, mert Gamma sose főzte
meg rendesen a tésztát, a szálak összetapadtak, akár az inak.

– Sam! – Gamma megint köhögni kezdett, ujjával a
légkondicionálóra mutatott. – Kapcsold be azt a vackot, hogy
mozogjon egy kicsit a levegő!

Samantha úgy nézett az óriási dobozra az ablakban, mintha
még sohase látott volna légkondicionálót. Azóta lógatta az orrát,
hogy leégett a vörös téglás ház. Charlotte is szomorkodott, de
csak legbelül, mert Rusty épp elég rosszul érezte magát anélkül



is, hogy folyton orra alá dörgölnék a dolgot.
Charlotte kivett egy papírtányért a csomagból, s megpróbált

repülőt hajtogatni belőle az apjának.
– Mikor kell mennünk apáért? – kérdezte Samantha.
– Hazahozza valaki a bíróságról – felelte Gamma.
Charlotte remélte, hogy Lenore lesz az. Rusty titkárnője

kölcsönadott neki egy Csipke című könyvet, mely négy
barátnőről szólt, akik közül az egyiket megerőszakolta egy sejk,
csak nem derül ki, hogy melyiket, de a lány terhes lett.
A lányának senki sem árulta el, mi történt, amíg fel nem nőtt és
meg nem gazdagodott; akkor odaállt eléjük, és megkérdezte:
„Melyik némber közületek az anyám?”

– Ó, a francba! – állt fel Gamma. – Remélem, lányok, nem
bánjátok, ha ma este vegák leszünk.

– Anya! – rogyott le Charlotte a székre. Két tenyerébe fogta a
fejét, és rosszullétet színlelt abban a reményben, hogy kaphat
legalább egy konzervlevest. – Kilyukad a gyomrom.

– Nincs semmi leckéd? – kérdezte Gamma.
– Kémia – felelte Charlotte, s reménykedve nézett fel. –

Segítesz?
– Ugyan, az nem rakétatudomány.
– Úgy érted, nem rakétatudomány, tehát magamtól is meg kell

tudnom csinálni, vagy úgy, hogy nem rakétatudomány, amihez
egyedül értesz, következésképpen nem tudsz segíteni?

– Túl sok kötőszó volt ebben a mondatban. Menjetek kezet
mosni.

– Az előbb kérdeztem tőled valamit.
– Indulás!



Charlotte kiszaladt a folyosóra, mely olyan hosszú volt a
konyha felől nézve, akár egy tekepálya. Legalábbis Gamma ezt
mondta, és Charlotte ki is akarta próbálni, mihelyt tud szerezni
labdát.

Kinyitotta az öt ajtó egyikét, s az undorító alagsor lépcsőjén
találta magát. Megpróbálkozott egy másikkal, de az az agglegény
farmer ijesztő hálószobájához vezető folyosóra nyílt.

– Basszus! – üvöltötte, de csak Gamma kedvéért.
Kinyitott egy harmadik ajtót, a ruhásszekrény ajtaját, s

elvigyorodott, mert meg akarta tréfálni Samanthát, már ha
tréfának lehet nevezni, hogy az ember ráhozza valakire a frászt.
Próbálta ugyanis meggyőzni a nővérét, hogy kísértet van a
házban.

Előző nap talált egy különös, fekete-fehér fényképet az egyik
dobozban. Először elkezdte kiszínezni, de csak addig jutott, hogy
besárgította a rajta szereplők fogait; akkor kitalálta, hogy
bedugja inkább a ruhásszekrény alsó fiókjába, hadd találja meg
Samantha, és ijedjen meg tőle.

Nővére már amúgy is elég nyugtalan volt, talán az előző
éjszaka miatt, amikor Charlotte a padlót recsegtette a szobája
előtt, hogy Samantha kövesse a földszintre, az ijesztő
hálószobáig, ahol az agglegény farmer kilehelte a lelkét. Itt
ültette el az agyában a gondolatot, hogy a vén szivar szelleme
még mindig a házban van.

Az újabb ajtó után felkiáltott.
– Megtaláltam!
Megrántotta a lámpa zsinórját, lehúzta a sortját, de

megdermedt mozdulat közben, mikor észrevette, hogy



vérpettyek tarkítják a vécéülőkét.
Nem olyan vérfolt volt ez, mint amilyet néha Samantha

hagyott ott maga után, mikor megjött neki, hanem kispriccelt
vér, mint ami akkor tör fel az ember száján, ha hevesen köhög.

Mostanában Gamma szokott hevesen köhögni.
Charlotte felhúzta a nadrágját. Elfordította a csapot, felfogott

egy kis vizet a tenyerébe, és rálocsolta az ülőkére, hogy lemossa
a piros foltokat. Ekkor észrevette, hogy a padlón is vérpettyek
vannak. Azokra is öntött egy kis vizet, majd a tükörre is, mert
ott is talált vért. Még a sarokba épített zuhany málladozó szélére
is jutott.

A konyhában megszólalt a telefon. Charlotte hallotta, hogy már
kettőt is csengett, de nem vette fel senki. Gamma nem akarta,
hogy ők vegyék fel, hátha Rusty az. Még mindig dühös volt rá a
tűz miatt, de nem szomorkodott látványosan, mint Samantha. Ő
inkább kiabált, meg sírt is, de erről csak Charlotte tudott.

A gömbölyű fejű kalapács nyele csuromvíz lett, mire Charlotte
el tudta zárni vele a csapot. Látta, mekkora felfordulást csinált.
A kilocsolt víz egy részét rózsaszínre festette a vér. Felhúzta a
sortját, s felitatta a vizet egy jókora adag vécépapírral. Mikor az
kezdett szétmállani, letekert még többet, majd még többet.
Ennek már be kellett volna szívnia a nedvességet, de Charlie
igyekezete nyomán mindössze egy nagy halom nedves papír
keletkezett, amely eldugította volna a vécét, ha megpróbálja
lehúzni.

Felállt, körülnézett a fürdőszobában. A rózsaszín víz eltűnt, de
így is maradt még elég. A zuhanytálca úgy nézett ki, mintha egy
film díszlete lenne, ahol a lagúnából épp kiemelkedett a mocsári



szörny.
A folyosón megzörrent az egyik doboz, Sam pedig fojtott

hangot adott ki, mint aki belerúgott, és megfájdult a lábujja.
– Basszus! – fakadt ki Charlotte, ezúttal igaziból. A rakás

vécépapír rózsaszín volt a vértől. Gyorsan gombóccá gyűrte, és
bedugta a sortja zsebébe. Pisilni már nem maradt ideje. Becsukta
maga mögött a fürdő ajtaját, mert Samantha már csak három
méterre lehetett. Belebokszolt nővére karjába, hogy elterelje a
figyelmét a vizes papírgombócról a zsebében, aztán galoppozva
futott végig a folyosón, mint a lovak.

– Vacsora! – kiáltotta Gamma. A tűzhelynél állt, mikor
Charlotte bevágtázott a konyhába.

– Itt vagyok – mondta.
– A nővéred viszont még nincs.
Charlotte nézte az összeállt tésztát, amit Gamma csipesszel

szedett ki a fazékból.
– Kérlek, anya, hadd ne kelljen ezt megennünk!
– Nem hagylak éhezni benneteket.
– Egy kis fagyit szívesen ennék.
– Hasmenést akarsz?
Charlotte beteg lett mindentől, amiben tej volt, de abban is

biztos volt, hogy a kötéllé összeállt spagettivel is ugyanígy fog
járni.

– Anya, mi lenne, ha megennék két adag fagyit? Két jó nagy
adagot.

– Szétrobbannának a beleid, és meghalnál.
Charlotte figyelmesen nézte anyja hátát. Néha nem tudta

eldönteni, komolyan beszél-e, vagy sem.



A telefon ismét megszólalt, és Charlotte felkapta, mielőtt
Gamma megtilthatta volna.

– Halló!
– Szia, Charlie maci! – üdvözölte kuncogva az apja, mintha

nem nevezte volna így már milliószor. – Azt reméltem,
beszélhetek az én drága Gammámmal.

Gamma a helyiség túlsó feléből is hallotta, amit mondott, mert
mindig túl hangosan beszélt a telefonba. Megrázta a fejét, és
hangtalanul nemet formált a szájával.

– Épp fogat mos – füllentette Charlotte. – Vagy talán már
fogselymezik. Cincogást hallottam, de azt hittem, egér, csak…

Gamma kivette a kezéből a kagylót.
– „Tollas kis jószág a »remény«, / Lelkünk ágára ül, / Fújja

szövegtelen dalát, / És sosem némul el…” – Azzal
visszaakasztotta a kagylót a helyére, és Charlotte-hoz fordult. –
Tudtad, hogy a tyúk a legelterjedtebb madár a földön?

Charlotte megrázta a fejét. Még sose hallott róla.
– Segítek a kémiában vacsora után, ami nem fagylalt lesz.
– A kémia nem lesz fagyi, vagy a vacsora?
– Okos kislány – fogta tenyerébe lánya arcát Gamma. – Egy

nap találsz majd egy fiút, aki fülig beleszeret abba a nagy
eszedbe.

Charlotte maga elé képzelt egy fiút, akinek a füléig ér valami
nagy, rózsaszín, puha vattacukor-féleség.

– Mi lesz, ha a fülén túl is?
Gamma nyomott egy puszit Charlotte feje búbjára, majd

kiment a konyhából.
A kislány lerogyott a székre. Hátradőlt, s látta, hogy anyja a



kamra felé indult. Vagy a pincelépcső felé, vagy a ruhásszekrény
felé, vagy a hálószoba felé, vagy a fürdő felé. Visszaengedte a
szék első lábait a földre, s az asztalra könyökölt.

Nem volt biztos benne, hogy szeretné, ha valaki fülig
beleszeretne. A suliban volt egy fiú, aki Samanthába volt
szerelmes. Peter Alexandernek hívták. Gitározott, és a
középiskola után Atlantába akart költözni, hogy csatlakozzon egy
zenekarhoz. Legalábbis ezt írta azokban a hosszú, unalmas
levelekben, amiket Samantha a matraca alatt rejtegetett.

Leginkább Peter miatt szomorkodott annyit Samantha.
Charlotte látta, mikor egyszer még azt is megengedte neki, hogy
benyúljon a blúza alá, ami azt jelentette, hogy tényleg kedveli a
fiút, hisz máskülönben nem tesz ilyet az ember. Volt Peternek
egy menő bőrdzsekije, amit kölcsönadott Samanthának, így aztán
az is odaveszett a tűzben. Kapott is a szüleitől, amiért
„elvesztette”. Újabban már szóba sem áll Samanthával.

Charlotte-nak is volt számos barátnője, aki nem állt vele többé
szóba, de Rusty szerint csak azért, mert a szüleik idióták, akik
úgy tartják, helyénvaló kivégezni egy feketét még akkor is, ha
ártatlan.

Foga közt fütyörészve hajtotta le a papírtányér széleit, hogy
ismét megpróbáljon repülőgépet varázsolni belőle. Rusty azt is
elmagyarázta Charlotte-nak, hogy a tűz kis időre
megváltoztatott körülöttük mindent. Gamma és Samantha, akik
rendszerint a logikát képviselték a családban, helyet cseréltek
Charlotte-tal és Rustyval, akik rendszerint az érzelmes oldalon
álltak. Akárcsak a Kelekótya péntek című filmben, kivéve, hogy
ők nem kaphattak kutyát, mert Samantha allergiás a



kutyaszőrre.
Charlotte megnyalta a papír hajtásait, remélve, hogy a repülő

így jobban megtartja formáját. Ő nem árulta el Rustynak, hogy
valójában nem változott meg, csak úgy tett, mintha minden
rendben lenne, pedig dehogy volt rendben. Ő is sok dolgot
elveszített. Az összes Nancy Drew-könyvét, az aranyhalát – egy
élőlényt –, a cserkészjelvényeit és hat döglött bogarat, amiket a
következő tanévre tartogatott, tudván, hogy biológiából az lesz
az első feladat, hogy tűzzenek fel néhány rovart egy táblára, és
azonosítsák őket.

Néhányszor megpróbált beszélni a szomorúságáról
Samanthának, de ilyenkor nővére rögtön elkezdte sorolni a saját
veszteségeit, mintha holmi verseny lenne az egész. Ekkor
Charlotte megpróbált más dolgokról beszélgetni vele, mint
például az iskola, egy tévéműsor vagy a könyvek, amiket épp
kivett a könyvtárból, de Samantha üres tekintete láttán feladta.

Nővére csak esténként kezelte normális emberi lényként,
amikor a fürdőszoba mosdójánál kimosták a pólójukat, a
sortjukat és a sportmelltartójukat. A futóruhájuk és a
sportcipőjük maradt meg egyedül a tűz után, de Samantha nem
ezekről beszélt. Inkább lassan, türelmesen átvette Charlotte-tal
a vak átadás minden elemét, mintha ez az egyetlen dolog maradt
volna meg nekik, mintha csak ez számítana. Hajlítsd be az elülső
lábad, nyújtsd egyenesen hátra a kezed, hajolj előre, helyezkedj
a sávodba, de ne rugaszkodj el, amíg én oda nem érek a
jelzésemig. Mihelyt érzed, hogy a tenyeredbe csapódik a
stafétabot, lőj ki.

– Ne nézz hátra – szokta mondani Samantha. – Bíznod kell



bennem, hogy jövök. Csak tartsd lenn a fejed, és fuss!
Samantha mindig is imádott futni. Atlétika-ösztöndíjra

pályázott, hogy egyenesen bejusson a főiskolára, és sose kelljen
többé visszatérnie Pikeville-be. Ez azt jelentette, hogy egy év
múlva talán már itt se lesz, mert Gamma megengedné neki, hogy
ugorjon egy évet, ha eléri a 1600 pontot a felvételi minősítési
rendszerben.

Charlotte csalódottan feladta repülőhajtogatási kísérleteit.
A papírtányér nem tartotta meg új alakját, mindenáron tányér
akart maradni. Kéne szerezni egy füzetlapot, és a szokott módon
meghajtogatni. Szerette volna ledobni a repülőt a régi
meteorológiai állomás tornyának a tetejéről. Rusty megígérte,
hogy kiviszi oda, mert valami meglepetésen dolgozott
Gammának.

Az agglegény farmer a Nemzeti Időjárás-megfigyelő Program
civil önkéntese volt. Rusty többdoboznyi időjárási adatlapot talált
a csűrben, melyekre a farmer 1948 óta majdnem mindennap
feljegyezte a hőmérsékletet, a légnyomást, a csapadékot, a szelet
és a levegő páratartalmát.

Országszerte ezrével voltak hozzá hasonló önkéntesek, akik
megküldték a megfigyeléseiket a Nemzeti Éghajlati
Adatközpontnak, hogy segítsék a tudósokat a viharok és
tornádók előrejelzésében. Ehhez elég sokat kellett számolgatni,
és ha valami Gammát boldoggá tehette volna, hát az a
mindennapos számolgatás volt.

A meteorológiai állomás élete legnagyobb meglepetésének
készült.

Charlotte közeledő autó zajára figyelt fel. Darabokra tépte az



elfuserált papírrepülőt, nehogy Rusty megsejtse, miben sántikál,
mivel apja már előre megmondta neki, hogy nem mászhat fel a
fémből készült toronyra, hogy ledobja a repülőjét. A szemeteshez
érve kimarkolta zsebéből a vizes vécépapírcsomót is, majd
beletörölte a kezét a pólójába, és futott az ajtóhoz, hogy minél
hamarabb láthassa az apját.

– Anya! – kiáltotta, de azt nem árulta el, hogy Rusty
megérkezett.

Mosolyogva nyitott ajtót, de rögtön lehervadt arcáról a mosoly,
mikor két idegen férfit pillantott meg a tornácon.

Egyikük visszalépett a lépcsőre. Charlotte látta, ahogy szeme
meglepetten kitágul, mintha nem számított volna rá, hogy ajtót
nyit nekik valaki. Fekete símaszkot, fekete pólót és bőrkesztyűt
viselt.

A következő pillanatban Charlotte-nak puskacső szegeződött
az arcára.

– Anya! – sikoltotta.
– Fogd be! – sziszegte a fekete inges, betaszigálva Charlotte-ot

a konyhába. Nehéz bakancsa vörös, agyagos nyomokat hagyott
maga után. Rémült sikoltozás helyett Charlotte csak arra tudott
gondolni, milyen dühös lesz Gamma, amiért újból fel kell mosnia
a padlót.

– Jézusom – szólt ki Gamma a fürdőszobából. – Charlie Quinn,
ne visíts nekem, mint egy utcagyerek!

Megszólalt a fekete inges:
– Hol az apád?
– Ké-kérem! – dadogta Charlotte. A másik fickóhoz beszélt,

akin szintén símaszk és bőrkesztyű volt, de fehér pólót viselt Bon



Jovi képével az elülső felén, amitől kevésbé tűnt ijesztőnek, a
pisztolya ellenére. – Kérem, ne bántson minket!

A Bon Jovi-s elnézett mellette, végig a folyosón. Charlotte
meghallotta anyja lassú lépteit. Gamma nyilván rögtön meglátta
a férfit, amint kilépett a fürdőszobából. Tudta, hogy baj van,
Charlotte nincs egyedül a konyhában.

– Hé! – csettintett ujjával a fekete inges, hogy magára vonja
Charlotte figyelmét. – Hol az a nyomorult apád?

Charlotte megrázta a fejét. Minek kell ezeknek Rusty?
A fekete inges megkérdezte:
– Ki van még itthon?
– A nővérem…
Hirtelen Gamma tenyere csapódott a szája elé, másik kezének

ujjai pedig a vállába fúródtak. Ő válaszolt a férfiaknak.
– Van ötven dollár a tárcámban, másik kétszáz meg egy

befőttesüvegben kint a csűrben.
– Kit érdekel? – válaszolta a fekete inges. – Hívja ide a másik

lányát, és semmi trükk!
– Ne! – szólalt meg idegesen a Bon Jovi-s. – Nekik most

edzésen kéne lenniük. Hagyd…
Charlotte-ot durván kirántották Gamma karjából. A fekete

inges vasmarokkal megragadta a nyakát, fejét a mellkasához
húzta. Charlie érezte, hogy elszorul a nyelőcsöve.

– Hívd ide a másikat is, ribanc!
Gammának rémületében alig jött ki hang a torkán.
– Sa… Samantha!
Hallgattak, vártak.
A Bon Jovi-s megszólalt:



– Felejtsd el, ember! A pacák nincs itt. Tegyük, amit a nő
mond, fogjuk a pénzt, és menjünk!

– Szedd össze magad, te anyámasszony katonája! – ripakodott
rá a fekete inges, és még jobban megszorította Charlotte nyakát.
Most már nagyon fájt. Nem kapott levegőt; lábujjhegyre állva
belekapaszkodott a férfi csuklójába, de nem tehetett semmit.

– Hívd ide, mielőtt…
– Samantha! – kiáltotta Gamma éles hangon. – Kérlek, nézd

meg, hogy jól elzártad-e a csapot, és gyorsan gyere ki a
konyhába!

A Bon Jovi-s odébb lépett, nehogy Samantha meglássa a
folyosó végében. Odafordult a fekete ingeshez.

– Ugyan már, ember! Megtette, amit kértél, most már engedd
el a gyereket!

A fekete inges lassan enyhített a szorításon. Charlotte levegő
után kapkodott, s megpróbált odamenni az anyjához, de a férfi
továbbra is magához szorította.

– Nincs szükség erre – mondta Gamma a Bon Jovi-snak. –
Nem tudjuk, kik maguk, nem tudjuk a nevüket. Nyugodtan
elmehetnek, nem fogunk szólni senkinek.

– Fogd be! – sziszegte a fekete inges előre-hátra táncolva. –
Több eszem van annál, mint hogy elhiggyek bármit is, ami ti
mondotok.

– Nem teheti… – Gamma a tenyerébe köhögött. – Kérem!
Engedje el a lányaimat, és én… – Megint köhögött. – Elvihet a
bankhoz, magával viheti a kocsit, maguknak adom az utolsó
fillérünket is.

– Azt veszem el, amit akarok – jelentette ki a fekete inges,



kezét lejjebb csúsztatva Charlotte mellkasán, miközben a
hátának dörzsölte magát. Charlotte megérezte, mit akar;
rosszullét fogta el. Hólyagja már alig bírta a nyomást, arca
kipirult.

– Hagyd abba! – ragadta meg Charlotte karját a Bon Jovi-s,
hogy elhúzza őt a társától. Húzta, egyre húzta, míg végre sikerült
kiszabadítania.

– Picim! – ölelte át szorosan Gamma. Csókolgatni kezdte a feje
búbját, majd a fülét is, és közben odasúgta: – Fuss, ha…

Azután minden figyelmeztetés nélkül elengedte, majdhogynem
ellökte magától. Két lépést hátrált, egészen a konyhapultig. Kezét
a magasba emelte, ugyanis a fekete inges a mellének szegezte a
puskát.

– Kérem! – mondta Gamma remegő ajakkal. – Kérem,
könyörgök – folytatta halkan, mintha csak ő és a fekete inges lett
volna a helyiségben. – Velem bármit megtehet, de a kislányomat
ne bántsa!

– Ne aggódj – felelte a fekete inges. – Csak az első pár alkalom
fáj.

Charlotte reszketni kezdett. Tudta, mire gondol a férfi, látta
sötét tekintetét, a nyelvét, ahogy ki-be jár nedves ajka közt. És
érezte, ahogy az a bizonyos testrésze nekifeszült az imént a
hátának.

Térde megrogyott, hátratántorodott, s lezuhant a székre.
Verejték lepte el az arcát, csorgott végig a hátán. Lenézett a
kezére, de az sem olyan volt, mint máskor. Még a csontjai is
remegtek belül, mintha egy rezgő hangvillát érintettek volna a
mellkasához.



– Nincs semmi baj – mondta Gamma.
– Dehogy nincs! – ellenkezett a fekete inges.
Már nem egymással beszéltek, ugyanis Samantha megjelent az

ajtóban, és azonnal meg is dermedt.
– Ki van még a házban? – kérdezte a fekete inges.
– Senki – rázta meg a fejét Gamma.
– Ne hazudj nekem, ribanc!
Charlotte hallása eltompult a félelemtől. Csak apja nevét

hallotta, és Gamma dühös tekintetére lett figyelmes.
Rusty! Szóval őt keresik.
Charlotte ringatózni kezdett a székkel. Ha akarta, se tudta

volna megállítani az előre-hátra mozgást, amivel ösztönösen
nyugtatni próbálta magát. Ez itt nem egy film. Két fegyveres van
a házukban, és nem pénzért jöttek. Rusty kell nekik, de most,
hogy már tudják, ő nincs itthon, a fekete inges úgy döntött,
mással is megelégszik. Charlotte tudta, mi az a „más”, olvasott
róla Lenore könyvében. Gamma egyedül azért van most itt,
mert ő hívta, Samantha meg csak azért, mert ő elárulta a
férfiaknak, hogy szintén itthon van.

– Bocsánat – suttogta. Nem volt ura többé a hólyagjának, a
meleg vizelet végigcsorgott a lábszárán. Lehunyta a szemét, s
tovább ringott előre-hátra. – Bocsánat, bocsánat, bocsánat.

Samantha olyan erővel szorította meg a kezét, hogy Charlotte
érezte, amint elmozdulnak benne a csontok.

Azt hitte, mindjárt elhányja magát. Gyomra újra meg újra
görcsbe rándult, mintha egy csónakban hánykolódna a tengeren.
Összeszorította a szemét, és a futásra gondolt. Ahogy a cipője
talpa a talajhoz csapódik, ahogy égnek az izmok a lábában, ahogy



a tüdeje levegőért kiált. Samantha mellette fut, lófarka jobbra-
balra leng a szélben, és mosolyogva tanítja.

Lélegezz, mindjárt túljutsz a nehezén. Lassan, egyenletesen.
Várd meg, míg elmúlik a fájdalom.

– Mondom pofa be! – ordította a fekete inges.
Charlotte felemelte a fejét, de olyan érzés volt, mintha valami

vastag olajrétegen át kellene mozdítania.
Hirtelen robbanás hallatszott, majd forró folyadék fröccsent az

arcára, a nyakára, olyan erővel, hogy Samanthának esett
ültében.

Sikoltozni kezdett, mielőtt még tudta volna, miért.
Mindent elborított a vér, mintha csapból folyt volna. Meleg

volt, nyúlós; beborította az arcát, a kezeit, az egész testét.
– Fogd be! – vágta szájon a fekete inges.
Samantha megragadta, magához ölelte, és közben zokogott,

reszketett, sikoltozott.
– Gamma – suttogta.
Charlie a nővérébe kapaszkodva odafordította a fejét. Látni

akarta az anyját, hogy sose felejtse el, mit tettek vele ezek a
gazemberek.

Világító, fehér csontok… a szív, a tüdő darabjai… inak, erek…
Minden, ami éltette a testét, most kiáradt a tátongó seben át.

A Bon Jovi-s felkiáltott:
– Jézus isten, Zach!
Charlie meg se rezdült. Ő aztán soha többé nem fogja elárulni

magát!
Zachariah Culpepper.
Olvasta a férfi aktáit, Rusty legalább négy alkalommal védte.



Gamma épp előző este mondta, hogy ha Zach Culpepper
kifizetné a tartozását, a családnak nem kellene itt élnie a
farmházban.

– Cseszd meg! – fakadt ki Zach Samanthára bámulva, aki
szintén olvasta az aktákat. – Cseszd meg!

– Anya… – vinnyogott Charlie, hogy elterelje a figyelmüket, és
meggyőzze Zachet, nem hallott semmit. – Anya, anya, anya…

– Minden rendben – próbálta csitítani Samantha.
– Semmi sincs rendben – vágta le a maszkját a földre Zach.

Piros volt a bőre a szeme körül Gamma vérétől, ahol a maszk
nem takarta. Olyan volt, mint a rendőrségi arcképfotókon, csak
még ocsmányabb. – Az isten verje meg! Minek szólítottál a
nevemen?

– Én… én nem… – habogott a Bon Jovi-s. – Bocs.
– Nem mondjuk el senkinek – szegezte a szemét a földre

Samantha, mintha nem lenne már késő. – Nem mondjuk el
senkinek. Megígérem.

– Épp most lőttem cafattá az anyádat, kisanyám! Tényleg azt
hiszed, hogy kimehetsz innen élve?

– Ne! – tiltakozott a Bon Jovi-s. – Nem ezért jöttünk.
– Haver, én azért jöttem ide, hogy kiegyenlítsünk bizonyos

számlákat – szögezte le Zach. – De most az az érzésem, Rusty
Quinn fog fizetni nekem.

– Nem! – ismételte a Bon Jovi-s. – Megmondtam neked,
hogy…

Zach erre az arcába tolta a puska csövét, mire nyomban
elhallgatott.

– Te nem látod az összefüggéseket – fejtegette Zach. – Ezek



után el kell tűnnünk a városból, és ahhoz rohadt sok pénz kell. És
mindenki tudja, hogy Rusty Quinn készpénzt tart a házában.

– Az a ház leégett. Minden elégett – emlékeztette Samantha.
– Bassza meg! – kiáltotta Zach. – Bassza meg!
Kitaszigálta a Bon Jovi-st a folyosóra, de közben mindvégig

Samantha fejére célzott, s a ravaszon tartotta az ujját.
Charlie lerántotta nővérét a földre.
– Ne! – kiáltotta, majd lenézett, miféle kavicsokon térdel.

Csontszilánkokkal volt tele a padló. Gammára pillantott, s kezébe
vette viaszos, fehér kezét. Már hideg volt. Charlie suttogni
kezdett. – Ne halj meg, anya! Kérlek! Szeretlek! Annyira
szeretlek!

Közben hallotta, ahogy Zach szemrehányást tesz a társának.
– Mért csinálsz úgy, mintha nem tudtad volna, hogy fog

végződni ez az egész?
Sam megrángatta Charlie karját.
– Kelj fel, Charlie.
– Nem megyünk el innen, amíg te is be nem mocskolod a kezed

– folytatta Zach.
– Kelj fel, Charlie! – ismételte Sam.
– Nem tudok – felelte Charlie, s közben hegyezte a fülét, mit

mond a Bon Jovi-s. – Nem tudom elengedni…
Samantha gyakorlatilag felemelte a földről, és visszaültette a

székre.
– Fuss, amint lehet! – súgta a fülébe, ahogy Gamma is próbálta

az imént. – Ne nézz vissza, csak fuss!
– Mit pusmogtok ti ketten? – lépett oda Zach az asztalhoz.

Talpa alatt megcsikordult valami a földön. Sam homlokának



nyomta a fegyver csövét, és Charlie látta, hogy Gamma darabkái
ragadtak a cső pereméhez.

– Mit mondtál neki, mit csináljon? – firtatta a férfi. – Fusson
el? Próbáljon megszökni?

Charlie megköszörülte a torkát, hátha el tudja terelni Zach
figyelmét a nővéréről. A férfi azonban továbbra is Sam
homlokának nyomta a puskát, de közben rámosolygott,
kivillantva girbegurba, foltos fogsorát.

– Mit mondott, kislány, mit csinálj?
Charlie igyekezett nem gondolni arra, miért változik meg

ennyire a hangja, ha hozzá beszél.
– Halljam, picinyem! – biztatta Zach a mellét bámulva, majd

megint megnyalta a szája szélét. – Nem lehetnénk barátok?
– Ha-hagyja abba! – nyögte Sam. A puskacső olyan erővel

nyomódott a homlokába, hogy kiserkent a vére. – Hagyja békén!
– Hozzád beszéltem, szuka? – feküdt neki Zach még jobban a

puskának. Sam feje hátrahanyatlott a nyomástól. – Igen?
Sam összeszorította állkapcsát, keze ökölbe szorult. Egyre

jobban forrt benne a düh, mígnem felkiáltott.
– Hagyjon minket békén, Zachariah Culpepper! – A férfit

annyira meglepte az ellenszegülés, hogy hátrébb helyezte a
testsúlyát. – Pontosan tudom, ki vagy, te perverz rohadék!

Zach marokra fogta a puskát, és elvigyorodott.
– Letépem a szemhéjadat, aztán nézheted, ahogy a késem

nyelével szabadítom meg a húgodat a szüzességétől.
Mereven néztek egymás szemébe. Sam nem szándékozott

meghátrálni. Charlie látta már ilyennek a tekintetét. Így nézett,
ha épp nem volt hajlandó hallgatni senkire. Csakhogy most nem



Rustyval szállt szembe, vagy a gonoszkodó lányokkal a suliban.
Ez itt egy indulatos férfi puskával a kezében, aki tavaly is
majdnem agyonvert egy embert.

Charlie látta a fotókat Rusty aktáiban, és olvasta a rendőri
jelentést is. Zachariah puszta kézzel törte be a pasas koponyáját.

Önkéntelen nyöszörgés hagyta el a száját.
– Zach! – szólalt meg a Bon Jovi-s. – Ugyan már, ember!
Charlie várta, hogy Sam elfordítja a tekintetét, de nővére

kitartott. Nem tudott, nem akart félrenézni.
– Megállapodtunk, nem emlékszel? – mondta a Bon Jovi-s.
Zach nem mozdult. Egyikük sem.
– Megállapodtunk! – ismételte a Bon Jovi-s.
– Hogyne – felelte Zach, majd odadobta a puskát a másiknak.

– És rendes ember állja a szavát.
Úgy tett, mintha távozni akarna, csakhogy a keze hirtelen

kinyúlt és lecsapott, mint egy kígyó. Megragadta Sam arcát, s
olyan erővel nyomta őt hátra a mosogatónak, hogy a feje nagyot
koppant az öntöttvason.

– Ne! – sikoltotta Charlie.
– Még most is úgy gondolod, hogy perverz vagyok? – hajolt

olyan közel, hogy nyála Sam arcába fröccsent. – Van még más is,
amit mondani szeretnél rólam?

Sam szája kinyílt, de kiáltani nem tudott. Mindkét kezével
belekapaszkodott a férfi karjába, karmolta, ahol érte, de Zach
belevájta körmét a szemgolyóiba. Szeméből vér kezdett folyni
könny helyett. Kiment alóla a lába, kapkodta a levegőt.

– Hagyja abba! – ugrott Charlie Zach hátára, s verte az
öklével, ahogy csak bírta. – Hagyja abba!



A férfi átrepítette a helyiségen, feje a túlsó oldalon koppant a
falnak. Hirtelen kettőt látott, aztán Samre fókuszált, akit Zach
ott hagyott a földön. Vér folyt végig az arcán, s összegyűlt a blúza
gallérjában.

– Sammy! – kiáltotta Charlie. Megpróbált ránézni nővére
szemére, hogy lássa, mekkora kárt tettek benne. – Sam? Nézz
rám! Látsz? Nézz rám, kérlek!

Sam óvatosan megpróbálta kinyitni a szemét. Szemhéja
foszlányokban lógott, akár a vizes papír.

– Ez meg mi a franc? – kérdezte Zach.
A fürdőszobai kalapács. A férfi felkapta a földről, s Charlie-ra

kacsintott.
– Hm, vajon mihez is tudnék kezdeni ezzel?
– Elég! – ragadta ki a kezéből a Bon Jovi-s. Messzire elhajította

a folyosón.
Zach vállat vont.
– Csak szórakoztam egy kicsit, tesó.
– Mindketten álljatok fel! – mondta a Bon Jovi-s. – Vessünk

ennek véget!
Charlie nem mozdult, Sam pedig a vért igyekezett kipislogni a

szeméből.
– Segítsd föl! – mondta Zachnek a Bon Jovi-s. – Megígérted,

haver! Ne csinálj nagyobb bajt, mint amekkora már úgyis van!
Zach olyan erővel rántotta fel Samet a földről, hogy

megreccsent a válla. Először nekiütődött az asztalnak, majd Zach
tovább taszigálta az ajtó felé. Ekkor nekiment egy széknek,
Charlie kapta el, nehogy elessen.

A Bon Jovi-s kinyitotta az ajtót.



– Indulás!
Charlie ment elöl, majd oldalazva le a lépcsőn, hogy segíteni

tudjon Samnek. Sam maga elé tartotta a másik kezét, akár egy
vak. Charlie észrevette a kint hagyott zoknikat és futócipőket.
Ha fel tudnák venni őket, most elfuthatnának. Persze csak ha
Sam is látná, hova lép.

– Látsz? – kérdezte tőle. – Sam, látsz?
– Igen – felelte ő, ami persze nem volt igaz. Ki se tudta nyitni a

szemét egész idő alatt.
– Erre! – mutatott a Bon Jovi-s a ház mögötti mezőre.
A talaj frissen volt bevetve. Charlie ment, amerre mondták, és

vezette maga után Samet, segített neki navigálni a mély
barázdák között.

– Hova megyünk? – kérdezte a Bon Jovi-st.
Zach Sam hátába nyomta a puska csövét.
– Csak menjetek tovább!
– Én ezt nem értem – mondta Charlie a Bon Jovi-snak. – Mért

csinálják ezt?
Az megrázta a fejét.
– Mit ártottunk maguknak, uram? Még csak gyerekek

vagyunk. Nem ezt érdemeljük.
– Pofa be! – figyelmeztette Zach. – Mind a ketten fogjátok be!
Sam még erősebben szorította Charlie kezét. Feltartott fejjel

ment, mint mikor a kutya próbál szagot fogni. Charlie ösztönösen
tudta, mit tesz a nővére. Gamma két napja megmutatta nekik a
terület térképét, és Sam most próbálta felidézni a
jellegzetességeket, hogy tájékozódjon.

Charlie is megpróbálta.



A szomszéd szántóföldje túlnyúlik a horizonton, de arrafelé
teljesen lapos a vidék. Még ha őneki sikerülne is cikcakkban
futnia, Sam menthetetlenül megbotlana és elesne. A birtokot
jobboldalt fák határolják; ha arrafelé tudná vezetni Samet, ott
talán elbújhatnának. Az erdő túloldalán patak folyik, s áthalad a
meteorológiai mérőállomás tornyának lábai alatt. Azon túl egy
leburkolt út van, de nem jár rajta senki. Fél mérföldnyire
északnak elhagyatott csűr áll, két mérföldnyire keletnek pedig
egy másik farmház. Ez lenne a legjobb választás. Ha ezt elérnék,
onnan felhívhatnák Rustyt, ő pedig megmentené őket.

– Mi az? – kapta fel a fejét Zach.
Charlie visszanézett a házuk felé. Kocsilámpákat látott, két

mozgó fénypontot a távolban. Nem Lenore kombija volt az.
– Egy autó.
– A francba! Mindjárt odaérnek a kocsimhoz – morogta Zach,

majd a puskacsővel tovább noszogatta Samanthát. –
Szaporábban, vagy már itt kaptok a szemetek közé!

Már itt.
Charlie megdermedt a szavak hallatán. Imádkozott, bárcsak

Sam ne hallotta volna, vagy ne fogta volna fel az értelmüket.
– Van más megoldás is – fordította Sam a Bon Jovi-s felé a

fejét, bár nem látta a férfit.
Zach felhorkant.
– Megteszem, amit csak akarnak – mondta Sam, majd

megköszörülte a torkát. – Bármit.
– Baromság! – vágta oda Zach. – Nem gondolod, hogy amúgy

is elveszem, amit akarok? Hülye liba!
Charlie visszanyelte a feltörő keserű epét. Meglátott egy



tisztást elöl, a fák között. Oda tudna futni Sammel, és elbújni
valahol.

– Nem fogjuk elmondani, hogy maguk voltak – folytatta Sam.
– Azt mondjuk majd, hogy végig magukon volt a maszk, és…

– A kocsimmal a felhajtón és a halott anyáddal a házban? –
horkantott ismét Zach. – Ti Quinnek mind átkozottul okosnak
képzelitek magatokat. Azt hiszitek, bármiből ki tudjátok
magatokat dumálni.

Charlie nem ismert semmiféle rejtekhelyet az erdőben. Mióta
beköltöztek, egyedül a csomagok kipakolásával foglalkozott,
felfedezésre nem maradt ideje. A legjobb az lenne, ha
visszafutnának a farmra, ahol már ott a rendőr. Átvezethetné
Samet a mezőn. A nővérének meg kellene bíznia benne, ahogy
neki őbenne a staféta átadásakor. Sam gyorsabban tud futni,
mint ő – már amíg fel nem bukik.

– Hallgasson ide! – mondta Sam. – Maguknak úgyis el kell
tűnniük a városból. Nincs értelme még minket is megölni. –
A Bon Jovi-s felé fordult. – Kérem, gondolja át! Elég, ha
megkötöznek bennünket, és otthagynak valahol, ahol nem
találnak meg egyhamar. Mindenképp el kell hagyniuk a várost,
nem hiányzik, hogy még több vér tapadjon a kezükhöz.

A Bon Jovi-s máris a fejét rázta.
– Sajnálom.
Charlie érezte, ahogy egy ujj megindul felfelé a hátán.

Megborzongott, mire Zach felnevetett.
– Legalább a húgomat engedjék el! – alkudozott tovább Sam. –

Tizenhárom éves, még gyerek.
– Nekem nem tűnik gyereknek – mutogatott csipkedő



mozdulatokkal Charlie mellkasa felé Zach. – Csinos cickói
vannak.

– Fogd be! – intette a Bon Jovi-s. – Komolyan mondom.
– Nem fogja elmondani senkinek – próbálkozott Sam. – Azt

mondja majd, hogy idegenek voltak. Ugye, Charlie?
– Feketék? – kérdezte Zach. – Mint akit az apátok

felmentetett a gyilkosság alól?
Charlie érezte, ahogy a férfi ujjai végigsiklanak a mellén.

Éktelenül kiabálva fordult szembe vele.
– Úgy, mint téged, mikor kislányoknak mutogattad a farkadat!
– Charlie! – mondta Sam. – Könyörgök, maradj csendben!
– Hadd mondja csak! – mondta Zach. – Szeretem a harcias

pipiket.
Charlie szeme villámokat szórt. Menetelt át az erdőn, maga

után húzva Samet. Igyekezett nem túl gyorsan haladni a nővére
miatt, bár annyira mégis, hogy Zach ne épp mellette legyen.

– Ne! – suttogta magának. Jobb lassan menni, mert minél
inkább eltávolodnak a háztól, annál veszélyesebb lenne kitörni és
visszarohanni. Charlie megállt, hátrafordult; már alig látta a
konyha ablakán kiszűrődő villanyfényt.

Zach Sam hátába bökött a puskacsővel.
– Mozogjatok!
Fenyőtűk fúródtak Charlie meztelen talpába, ahogy egyre

mélyebbre hatoltak az erdőben. Hűlni kezdett a levegő; a sortja
megkeményedett a rászáradt vizelettől, s dörzsölni kezdte a
combja belsejét. Mintha minden lépésnél újabb réteg bőr
horzsolódott volna le.

Hátrapillantott Samre. Nővérének csukva volt a szeme, keze



előrenyújtva. Levelek zizegtek a lábuk alatt. Charlie megállt,
hogy átsegítse Samet egy kidőlt fán. Átlábaltak a patakon,
jéghidegnek érezte a vizét. A felhők kissé szétváltak, több
holdfény jutott a földre. Charlie meglátta a távolban a
meteorológiai állomás körvonalait, a csontvázként magasodó,
rozsdás acélszerkezetet.

Hirtelen helyreállt az irányérzéke. Ha a torony balra van tőlük,
akkor keletnek haladnak. A másik farm úgy két mérföldnyire
van észak felé, tőle jobbra.

Két mérföldnyire.
Charlie legjobb ideje 7,01 perc volt egy mérföldön. Sam 5,52

alatt odaérne sík terepen. Csakhogy az erdő nem sima, a
holdfény kiszámíthatatlan, Sam pedig nem lát. Talán ha nyolc
perc alatt odaérnének, már ha Charlie nagyon figyel, és
egyenesen előre néz, sosem hátra.

Felmérte a terepet, kereste a legjobb útvonalat, a legtisztább
menekülési lehetőséget.

De már elkésett.
Megtorpant; ismét vizelet folyt végig a lába szárán.

Megragadta nővérét a derekánál.
– Sam… Ott egy lapát. Egy lapát!
Sam végigtapogatta az arcát, s ujjával felhúzta a szemhéját,

hogy lásson. Felhördült, mikor rádöbbent, mi előtt álltak meg.
Alig kétméternyire a nedves föld megnyílt, s mint egy seb,

üreg tátongott benne.
Charlie-nak vacogni kezdett a foga, saját maga is hallotta,

ahogy összekoccan. Zach és a Bon Jovi-s sírt ásott Rustynak,
most pedig a két lányát készül beletemetni.



Most kell elfutni innen.
Charlie már biztosra tudta, érezte legbelül. Sam lát, legalábbis

annyira, hogy látta a sírt. Ami azt jelenti, hogy talán ahhoz is
eleget lát, hogy futni tudjon. Nincs más választásuk. Nem
állhatnak itt udvariasan várva, hogy megöljék őket.

Vagy megtegyenek velük bármit, amihez Zachariah
Culpeppernek épp kedve szottyan.

Charlie megszorította Sam kezét, aki egy szorítással jelezte,
hogy készen áll. Már csak a megfelelő pillanatot kellett kivárni.

– Jól van, nagyfiú – szólalt meg Zach, csípőjén nyugtatva a
puskatust. – Ideje megtenned, ami a te dolgod – tette hozzá,
majd másik kezével kipattintotta egy rugós kés pengéjét. –
A pisztoly túl hangos, fogd ezt! Csak vágd el a torkát, ahogy egy
disznóval csinálnád!

A Bon Jovi-s nem mozdult.
– Csináld csak, ahogy megegyeztünk! – biztatta Zach. – Te őt

nyírod ki, én meg elintézem a kicsit.
– Igaza van a lánynak – jelentette ki a Bon Jovi-s. – Nem kell

megtennünk. Nem az volt a terv, hogy a nőket bántsuk. Eleve ott
se kellett volna lenniük.

– Jó, akkor most mi legyen?
Sam még erősebben megszorította Charlie kezét. Mindketten

figyeltek és vártak.
– Ami történt, megtörtént – felelte a Bon Jovi-s. – Ne

rontsunk a helyzeten azzal, hogy megölünk még több embert.
Ártatlanokat.

– Jézusom! – sóhajtott fel Zach. Összecsukta a kést, és
visszacsúsztatta a zsebébe. – Ezt már a konyhában



megbeszéltük, ember. Nincs más választásunk.
– Feladhatjuk magunkat.
– Baromság!
Sam nekidőlt Charlie-nak, és néhány lépéssel jobbra tolta,

hogy legyen helye nekiiramodni.
– Én feladom magam – ajánlotta a Bon Jovi-s. – Elviszem a

balhét.
– Nagy szart! – bökte mellbe Zach. – Asziszed, hagyom

magam bevarrni gyilkosságér’, csak mer’ hirtelen felébredt az a
rohadt nagy lelkiismereted?

Sam elengedte Charlie kezét.
Charlie szíve a gyomrában dobogott.
Sam odasúgta neki:
– Fuss!
– Nem mondom el senkinek – ígérte a Bon Jovi-s. – Azt fogom

mondani, én voltam egyedül.
Charlie megpróbálta újra megfogni Sam kezét; közel kell

maradniuk egymáshoz, hogy segíteni tudjon Samnek.
– Az én istenverte teherautómmal?
Sam a húgát hessegette.
– Menj!
Charlie megrázta a fejét. Mit akar ezzel? Nem mehet el

nélküle. Nem hagyhatja itt a nővérét!
– Te rohadék! – fogta a puskát Zach a Bon Jovi-sra. –

A következő fog történni, kisfiam. Fogod a késemet, és szépen
elvágod annak a szukának a torkát, vagy akkora lyukat pörkölök
a mellkasodba, mint Texas. – Nyomatékul dobbantott a lábával.
– Most rögtön!



Erre a Bon Jovi-s is Zach fejének szegezte a pisztolyát.
– Fel fogjuk adni magunkat.
– Vidd a képemből azt a rohadt pisztolyt, te gyáva szarzsák!
Sam megbökte Charlie-t, hogy induljon már.
– Menj!
Charlie nem mozdult. Dehogy fogja itt hagyni Samet!
– Előbb nyírlak ki téged, mint őket – jelentette ki a Bon Jovi-s.
– Nem vagy te ahhoz elég tökös, hogy meghúzd a ravaszt.
– Megteszem.
Charlie foga ismét vacogni kezdett. Induljon? Sam követni

fogja? Ezt akarja tudatni vele?
– Fuss! – könyörgött Sam. – Muszáj!
Ne nézz vissza! Bíznod kell benne, hogy mögötted leszek.
– Szart – felelte Zach, s szabad keze megindult előre a puska

csövén.
A Bon Jovi-s visszakézből félrelökte a puskát.
– Fuss! – lökte meg tiszta erőből Sam a húgát. – Charlie, fuss!
Charlie fenékkel huppant a földre. Látta, amint villan a pisztoly

torkolattüze, hallotta a robbanást, mikor a golyó elhagyta a
csövet, s látta, amint valami ködszerű jelenik meg Sam fejének
egyik oldalán.

Sam megpördült a levegőben, mint a villa, amit az este Charlie
szájába dobott, és beesett a sírgödörbe.

Charlie nézte a föld sebét, várt, könyörgött, imádkozott, hogy
Sam keljen fel, nézzen körül, és mondjon valamit, bármit, amiből
tudni lehet, hogy él.

– A francba! – szólalt meg fojtott hangon a Bon Jovi-s. –
Jézusom! Jézus isten! – suttogta, majd eldobta a pisztolyt,



mintha égetné a kezét.
Charlie látta a fém csillanását, ahogy földet ért, a döbbenetet a

Bon Jovi-s arcán, és Zach fehéren kivillanó fogait, ahogy
elvigyorodott.

Őrá nézett, őrá vigyorgott.
Charlie távolabb kúszott a hátán, mint egy rák, a sarkára és a

tenyerére támaszkodva.
Zach megindult felé, de a Bon Jovi-s elkapta az ingét.
– Most mi az istent csináljunk?
Charlie háttal egy fának ütközött. Feltornászta magát mellette,

de remegett a lába, a keze, az egész teste. A sírra nézett,
amelyben a nővére feküdt. Samet fejbe lőtték. Charlie nem látta,
így nem tudhatta, él-e vagy halott, kell-e neki segítség, vagy…

– Jól van, drágaságom – szólt Zach Charlie-hoz. – Csak várj
meg ott!

– Én mo-most… – dadogta a Bon Jovi-s – most öltem meg…
én…

Megöltem.
Nem ölhette meg Samet. A pisztolygolyó kicsi, nem akkora,

mint a puskába való. Talán nem is okozott komoly sérülést.
Talán Samnek semmi baja, csak rejtőzködik a sírban, készen
arra, hogy felpattanjon és futásnak eredjen.

Csakhogy nem pattant fel. Nem mozdult, nem mondott
semmit, nem kiabált, nem dirigált, ahogy szokott.

Charlie kétségbeesetten vágyott rá, hogy a nővére szóljon
hozzá, hogy mondja meg neki, mit tegyen.

Mit mondana most?
– Te betakarod azt a némbert földdel, én meg foglalkozok pár



percet ezzel a kicsikével – osztotta ki a feladatokat Zach.
Sam most nem mondana semmit, hanem dühösen rákiáltana

Charlie-ra, amiért csak áll ott, elszalasztva a lehetőséget a
menekülésre; amiért nem teszi, amire Sam mindvégig tanította.

Ne nézz hátra… Bízz bennem, mögötted leszek… Tartsd lenn a
fejed, és…

Charlie nekiiramodott.
Karjai fel-alá jártak az oldala mellett, lábai megküzdöttek

minden lendületért. Ágak csapódtak az arcába; alig kapott
levegőt, minden lélegzetvételnél mintha tűk fúródtak volna a
tüdejébe.

Elmúlik, csak lélegezz tovább! Lassan, egyenletesen. Várj, és
elmúlik a fájdalom!

Régen a legjobb barátnők voltak, mindent együtt szoktak
csinálni. Azután Sam középiskolába ment, Charlie pedig maradt,
ahol volt. Egyedül úgy tudta magára vonni a nővére figyelmét,
hogy megkérte, tanítsa meg futni.

Ne tartsd fenn a feszültséget! Két lépés belégzés, egy lépés
kilégzés!

Charlie utált futni, mert butaságnak tartotta, és mert fájt, de
több időt akart Sammel tölteni, együtt csinálni vele valamit, és
egyszer talán jobbnak lenni nála. Így aztán kijárt vele a
futópályára, belépett az iskolai atlétikacsapatba, és mérte az
idejét minden egyes nap, mert minden egyes nap egyre gyorsabb
és gyorsabb lett.

– Gyere vissza! – kiáltott utána Zach.
Két mérföld a másik farmházig. Tizenkettő, talán tizenhárom

perc. Charlie nem tudott gyorsabban futni egy fiúnál, de



kitartóbban igen. Ezt jelentette az edzés. Tudta, hogyan hagyja
figyelmen kívül a fájdalmat a testében, hogyan vegyen levegőt
még akkor is, ha az borotvapengeként sérti a légcsövét.

Arra azonban nem képezték ki, hogyan küzdje le a pánikot,
hallva a háta mögött a nehéz bakancsok dobogását, mely
megremegtette a talajt, s szinte a mellkasáig vibrált.

Zachariah Culpepper jön utána.
Charlie még gyorsabban futott. Maga mellé szorította a karját,

s erővel ellazította a vállait. Elképzelte, hogy lábai dugattyúk egy
sebesen mozgó gépezetben. Oda se figyelt a fenyőtobozokra és
éles kövekre, melyek mezítelen talpát kaszabolták; csak a
mozgását segítő izmokra gondolt.

Vádli, négyfejű izom, térdín, megfeszíteni a törzset, védeni a
hátat!

Zachariah egyre közeledett. Ott lihegett a sarkában, mint egy
gőzmozdony.

Charlie átugrott egy kidőlt fán, kitért balra, majd jobbra,
tudván, hogy nem futhat egyenes vonalban. Meg kell találnia a
meteorológiai állomást, meggyőződni róla, jó irányba fut-e. Azt
viszont tudta, ha hátranéz, Zachariah Culpeppert fogja látni,
amitől csak még nagyobb pánikba esik, ha pedig pánikol,
megbotlik és a földre zuhan.

Akkor pedig a férfi megerőszakolja.
Kitért jobbra, támasztékul a földbe fúrva lábujjait. Az utolsó

pillanatban vett észre egy újabb kidőlt fát. Átlendült rajta, de
rosszul fogott talajt. Kifordult a bokája, fájdalom hasított végig a
lábán.

De ment tovább.



Tovább és tovább.
Lába már ragacsos volt a vértől, teste verejtékben fürdött.

Tüdeje égett a mellkasában, de tudta, még jobban fájna, ha
Zachariah megcsípné a mellét. Gyomra összeszorult, hasa
görcsbe rándult, de ez semmi volt ahhoz képest, amit akkor
szenvedne el, ha Zachariah belenyomná a szerszámát.

Figyelt, nem lát-e fényt, vagy bármi jelét a civilizációnak.
Mennyi idő telhetett el?
Vajon meddig bírja még a futást?
Képzeld magad elé a célvonalat! Jobban kell akarnod

odaérni, mint ahogy a mögötted futó akarja!
Zachariah akar valamit, de ő még jobban akar valami mást:

megmenekülni, segítséget hozni a nővérének, megtalálni Rustyt,
hogy helyrehozza a dolgokat.

Charlie feje hirtelen olyan erővel rándult vissza, hogy azt hitte,
menten eltörik a nyaka.

Lába előrelendült, majd föl a levegőbe.
Háta a földnek csapódott.
Látta gomolygó lélegzetét a hűvös levegőben, amint elhagyja a

száját, mintha élne.
Zachariah máris rajta termett, s a keze ott volt mindenütt.

Markolászta a mellét, rángatta le róla a sortot. Foga
összeszorított szájához ütődött. Charlie a férfi szeme felé kapott,
hogy kikaparja, megpróbálta felhúzni a térdét, hogy belerúgjon,
de mozdulni se bírt.

Zachariah meglovagolta, és felült.
Charlie csapkodta, ahol érte, megpróbálta ledobni magáról a

hatalmas súlyú testet.



A férfi kezdte kikapcsolni az övet a nadrágján.
Charlie kinyitotta a száját, de nem maradt elég levegő a

tüdejében, hogy sikítson. Szédült, hánynia kellett. Égett a torka.
Becsukta a szemét, és látta Samet belefordulni a sírba. Hallotta a
hangot, ahogy puffant az alján, mintha újra megtörténne. Majd
Gammát látta a konyha kövén, háttal a szekrénynek.

Világító, fehér csontok, a szív, a tüdő darabjai. Inak és erek, s
maga az élet, ahogy elhagyja a testet a tátongó seben át.

– Ne! – sikoltotta Charlie, ököllel verve Zach mellkasát.
Sikerült úgy állon ütnie, hogy elfordult a feje. Vér fröccsent ki a
szájából, nem is kevés, nem mint az apró cseppek, melyek
Gamma száját hagyták el, mikor köhögött.

– Rohadt szuka! – kiáltott fel a férfi, majd hátrahúzta a kezét,
hogy viszonozza az ütést.

Charlie egy sebesen mozgó árnyat vett észre a szeme sarkából.
– Szállj le róla!
A Bon Jovi-s rontott nekik, és földre vitte Zachet. Ökle fel-alá

járt, s ugyanúgy ült Zachen lovaglóülésben, ahogy Zach az imént
őrajta. Járt a keze, mint a cséphadaró, földbe döngölte a társát.

– Te rohadék! – ordította. – Megöllek!
Charlie elhátrált tőlük. Tenyere mélyen a talajba nyomódott,

amint minden erejét összeszedve megpróbált felállni.
Botladozott, s megtörölte a szemét, mert az izzadság feloldotta az
arcára száradt vért. Körbefordult, de ugyanúgy nem látott, mint
Sam. Nem találta a helyes irányt, nem tudta, merre fusson, csak
azt, hogy mindenképp futnia kell.

Bokája élénken tiltakozott, miközben visszarohant az erdőbe.
Már nem kereste a megfigyelőtornyot, nem fülelt, hallja-e a



patak csobogását, és Samet sem akarta megtalálni, vagy
visszafutni a házhoz. Csak futott tovább, majd lassított, s már
csak gyalogolt; végül annyira kimerült, hogy legszívesebben
négykézláb mászott volna tovább.

Végül megadta magát, s valóban négykézlábra ereszkedett.
Hallgatózott, nem közelednek-e léptek a háta mögött, de csak a

saját lihegését hallotta az erdőben.
Elhányta magát. A száján kiömlő folyadék visszafröccsent a

földről az arcára. Le akart feküdni, becsukni a szemét, elaludni,
és felébredni úgy egy hét múlva, mire vége lesz ennek az
egésznek.

Sam.
A sírban.
Golyóval a fejében.
Gamma.
A konyhában.
Világító, fehér csontok.
A szív és a tüdő darabjai.
Inak és erek, és az elszálló élet, melyet egyetlen puskalövéssel

kioltott Zachariah Culpepper.
Charlie tudta a nevét. Ismerte a Bon Jovi-s alakját, hangját,

azt, ahogy csak állt ott, miközben Gammát megölték, ahogy a
keze előrelendült, mikor fejbe lőtte Samet, s hogy Zachariah úgy
szólította: tesó.

Tesó.
Mindketten meghalnak ezért, s ő végig fogja nézni a

kivégzésüket. Ahogy a hóhér hozzászíjazza őket a fából készült
székhez, és a fejükre teszi a fémsapkát, alatta a szivaccsal,



nehogy lángra kapjanak. Ekkor oda fog nézni Zachariah
Culpepper lába közé, hogy lássa, amint összevizeli magát, mert
rádöbben, hogy egy perc múlva meghal a villamosszékben.

Charlie feltápászkodott.
Botladozva elindult; előbb csak ment, aztán lassan futni

kezdett. Egyszer csak meglátta a fényeket a másik farmház
tornácán.
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Sam Quinn gyorsúszásban szelte a medence hűvös vizét a
keskeny sávban. Minden harmadik csapásnál fordított a fején, és
vett egy mély levegőt. Lábával csapkodta a vizet, s várt a
következő lélegzetvételre.

Bal, jobb, bal, levegő.
Mindig is imádta a gyorsúszás nyugalmát, egyszerűségét.

Éppen annyira lekötötte a figyelmét, hogy agya ki tudjon
kapcsolni, gondolkodása kitisztuljon. A víz alatt nem csöngött a
telefon, nem hívta sürgős találkozóra a laptop bimbamja.
A medencében nem kellett e-maileket olvasni.

Meglátta a kétméteres vonalat, mely jelezte, hogy a sávnak
mindjárt vége. Siklott, míg ujjai el nem érték a falat.

Lihegve megkapaszkodott a medence szélén, s ellenőrizte az
úszóóráját: 2,4 kilométer 100 méter per 150 másodperc
sebességgel, ami 25 méteren 37,5 másodpercet jelent.

Némi csalódottságot érzett a számok láttán: néhány
másodperccel elmaradt előző napi teljesítményétől.
Versenyszelleme látványos ellentétben állt fizikai képességeivel.
Végignézett a medencén, tűnődve, maradt-e benne szufla még
egy rövid menetre.

Nem.
Ma van a születésnapja. Nem fogja magát annyira kifárasztani,

hogy csak bottal tudjon bemenni az irodába.
Kinyomta magát a medencéből, majd gyorsan lezuhanyozta



magáról a sós vizet. Ujjbegyei ráncosak és durvák voltak az
egyiptomi pamut törülközőhöz képest. Agya mélyén megszólalt
anyja hangja, amit elmagyarázza, hogy a test válasza a hosszan
tartó víz alá kerülésre az ujjvégek ráncossá válása a jobb tapadás
érdekében.

Gamma negyvennégy éves volt, amikor meghalt. Épp amennyi
Sam volt ezen a mostani napon.

Vagy legalábbis amennyi három és fél óra múlva lesz.
Előírt úszószemüvegét viselte, miközben felment a lakásába a

liften. A krómajtó tükröződő felülete visszaadta óvatos
tekintetét, karcsú termetét, fekete, egyrészes fürdőruháját.
Megborzolta ujjaival a haját, hogy gyorsabban száradjon.
Huszonnyolc éve koromfekete hajjal ment ki a farmház mögötti
erdőbe, s majdnem egy hónappal később arra ébredt kórházi
ágyán, hogy fehér tüskehaj meredezik leborotvált fején.

Sam már megszokta a meglepett arcokat, mikor idegenek
rádöbbennek, hogy az ősz hajú, idős nő, aki az osztályterem
végében ül, vagy bort vesz a boltban, vagy átvág a parkon,
tulajdonképpen fiatal lány.

Az igazsághoz tartozott, hogy ilyesmi ritkán fordult elő vele az
utóbbi időben. Férje rég figyelmeztette, hogy arca egy nap utol
fogja érni a haját.

A nap bekacsintott a lakását körbevevő, földtől mennyezetig
érő ablakokon. Odalent már elevenen lüktetett az üzleti negyed,
autók dudáltak, daruk forogtak az építkezéseken, ám az élet
zajait nagyrészt kirekesztette a háromrétegű hangszigetelő üveg.

Sam kiment a konyhába, s menet közben eloltogatta a
villanyokat. Szemüvegre cserélte az úszószemüveget. Eleséget



tett ki a cicának, megtöltötte vízzel a forralót, kikészítette a
teaszűrőt, a bögrét, a kiskanalat, de mielőtt felforralta volna a
vizet, a jógamatracához ment a nappaliba.

Levette a szemüvegét, és elvégzett egy sorozat
nyújtógyakorlatot, hogy rugalmasak maradjanak az izmai. Végül
törökülésben, kézfejét a térdén nyugtatva összeérintette középső
ujjait a hüvelykujjával. Becsukta a szemét, mélyeket lélegzett, s
lecsendesítette az elméjét.

Sok évvel azután, hogy meglőtték, egy pszichiáter mutatott
neki egy képet az agy motoros részéről, hogy lássa, merre haladt
a golyó, és megértse, milyen struktúrák károsodtak. Arra kérte,
gondoljon ezekre a struktúrákra legalább naponta egyszer, s
töltsön a lehető legtöbb időt az egyes tekervények és
mélyedések elképzelésével, majd vizualizálja az agyát és a testét,
amint tökéletes harmóniában együttműködnek, mint régen.

Sam ellenállt. Úgy vélte, a gyakorlat részben puszta
ábrándozás, de nagyobbrészt vudu mágia.

Mára viszont ez lett az egyetlen módszer, amellyel kordában
tartotta a fejfájását, és megőrizte az egyensúlyát.

Sam következetesen és alaposan kutatta az agyat, MRI-
felvételeket nézett, vaskos neurológiai kiadványokat
tanulmányozott át, de továbbra is ez az első rajz vezette a
meditációban. Lelki szemei előtt élénksárga és zöld színekben
ragyogtak agykérgének bal oldali motoros és érzékelő területei.
Minden területen ott volt a felirat, mely jelezte, melyik
testrésszel áll kapcsolatban: lábujjak, boka, térd, csípő, törzs, kar,
csukló, ujjak.

Ahogy magában végignézte ezeket a területeket, bizsergést



érzett a megfelelő helyeken.
A golyó baloldalt hatolt be a koponyájába, pont a füle fölött.

Az agy bal oldala a test jobb oldalát irányítja, a jobb a balt. Orvosi
megfogalmazásban a sérülés „felületesen” érte az agyat, bár Sam
ezt a kifejezést mindig is félrevezetőnek találta. Tény, hogy a
lövedék nem az agy középső részén haladt át, nem a limbikus
rendszer mélyén állapodott meg, hanem a Broca-területet, azaz a
motoros beszédközpontot, és a Wernicke-területet, azaz a
beszédértés központját érintette, valamint olyan területeket,
melyek a test jobb oldalának mozgásával kapcsolatosak. Itt
történtek helyrehozhatatlan változások.

A „felületes” szó a szótár szerint azt jelenti, hogy felszíni,
érintőleges, inkább látszólagos, mint valódi.

Sam fejében fémlemez takarta a golyó bemeneti nyílását.
A füle fölötti seb olyan hosszú és széles volt, mint a hüvelykujja.

Emlékei arról a napról töredékesek maradtak. Csak néhány
dologban volt teljesen biztos. Emlékezett a felfordulásra, amit
Charlie csinált a fürdőszobában, emlékezett a Culpepper
fivérekre, a szagukra, a belőlük áradó fenyegetés szinte
tapintható voltára. Nem emlékezett, hogy tanúja lett volna
Gamma halálának, és arra sem, hogyan mászott ki a sírgödörből.
Tudta, hogy Charlie összepisilte magát, és azt se felejtette el,
hogyan kiabált Zachariah Culpepperrel. Emlékezett, mennyire
akarta, hogy Charlie fusson el, hogy legalább ő legyen
biztonságban, hogy életben maradjon, bármi is lesz ővele.

Fizikoterápia következett, munkaterápia, beszédterápia,
kognitív terápia, társalgásterápia, vízi terápia. Újra meg kellett
tanulnia beszélni, gondolkodni, kapcsolatot teremteni, társalogni,



írni, olvasni, megérteni az olvasottakat, öltözködni. Elfogadni,
ami vele történt, azt, hogy megváltoztak a dolgok körülötte. Meg
kellett tanulnia tanulni, kimondani a gondolatait, és végül vissza
kellett mennie az iskolába. Megérteni a kimondott szót, felfogni a
logikát, a mozgást, a funkciót, a formát.

Lábadozásának első évét Sam gyakran hasonlította egy régi
lemezjátszó működéséhez. Mikor a kórházban felébredt, úgy
érezte, rossz sebességgel forog a lemez. Szavai összemosódtak,
gondolatai lelassultak, mintha ellenállást kellett volna
leküzdeniük. Lehetetlennek tűnt visszaküzdenie magát a helyes
forgási sebességre. Senki nem is bízott benne egészen. Azt
mondták, a kora lehet talán a kulcs, ha valaha bekövetkezik.
Ahogy az egyik sebésze megjegyezte: ha már fejbe kell hogy lőjék
az embert, a legjobb kor ehhez a tizenöt év.

Sam bökdösést érzett a karján. Fosco gróf, a cica végzett a
reggelijével, és a figyelmét követelte. Sam megvakarta a füle
tövét, hallgatta nyugtató dorombolását, és eltűnődött, meditálás
helyett nem kellene-e még több cicát örökbe fogadnia.

Feltette a szemüvegét, visszament a konyhába, és bekapcsolta
a vízmelegítőt. A nap beragyogta Manhattan déli felét. Sam
becsukta a szemét, és hagyta, hogy a meleg átölelje. Mikor újból
felnézett, látta, hogy Fosco ugyanezt teszi. A cica imádta a
konyha padlófűtését, Sam viszont képtelen volt megszokni, hogy
hirtelen meleg felületen jár a meztelen talpával, ha reggel
felébred. Az új lakásban volt egy sereg új megoldás, ami a
régiben nem.

Épp az volt az új lakás lényege, hogy semmi sem emlékeztette
a régire.



A kanna fütyülni kezdett, Sam leforrázott magának egy adag
teát. Beállította a tojásfőző időzítőjét három és fél percre, mert
épp ennyi ideig akarta áztatni a tealeveleket. Elővett egy
joghurtot a hűtőből, és granolát kevert bele a fiókból kivett
kiskanállal. Olvasószemüveget tett fel, a multifokálisat ugyanis
képtelen volt megszokni.

Bekapcsolta a telefonját.
Számtalan munkahelyi e-mail várta, néhány születésnapi

köszöntő a barátaitól, de átlapozta őket, amíg rá nem talált a várt
üzenetre húga férjétől, Ben Bernardtól. Egyetlenegyszer
találkoztak az életben, az is pokoli régen volt. Bizonyára meg sem
ismernék egymást az utcán, de Ben megható felelősségérzettel
viseltetett Charlie iránt, és elhitette Sammel, hogy mindent
megtesz a húgáért, amit Charlie nem tud megtenni magáért.

Elmosolyodott az üzenet láttán. Mr. Spock a Star Trekből
vulcani üdvözletre emeli a kezét, alatta pedig a szöveg: A logika
azt diktálja, hogy kívánjak neked boldog születésnapot.

Sam csak egyszer válaszolt Ben egyik e-mailjére, mégpedig
szeptember 11-én, hogy tudassa, nem történt baja.

A tojásfőző óra csörögni kezdett. Sam öntött egy kis tejet a
forró teába, majd visszaült a pulthoz.

Jegyzettömböt és tollat vett elő a táskájából. Végigment a
munkahelyi e-maileken, némelyikre válaszolt, másokat
továbbított, felírta azokat, amelyeknek utóéletét követnie kell.
Addig dolgozott, amíg kihűlt a tea, és eltűnt a joghurt a
granolával.

Fosco felugrott a pultra, hogy megszemlélje a kiürült tálkát.
Sam az órára nézett. Ideje zuhanyozni, és bemenni az irodába.



Rápillantott a telefonra, s ujjaival dobolni kezdett a pulton.
Végigpörgette a képernyőt, hangpostaüzeneteket keresve.
Egy másik várt születésnapi üdvözletet.
Több mint húsz éve nem látta az apját szemtől szemben. Azóta

nem beszéltek, hogy Sam a jogi karra kezdett járni. Nem
vitatkoztak össze vagy szakították meg a kapcsolatot
hivatalosan, de egyik nap még Sam volt a jó kislány, aki havonta
egyszer-kétszer felhívta az apját, aztán másnaptól már nem.

Eleinte Rusty megpróbált közeledni hozzá, és mikor Sam nem
viszonozta a közeledést, kezdte iskolaidőben hívogatni, vagy
telefonüzeneteket hagyott neki a kollégiumban. Nem volt
kimondottan tolakodó. Ha Sam éppen otthon is volt, nem
ragaszkodott hozzá, hogy beszéljen vele, és sosem kérte, hogy
hívja vissza. Jelentkezései pusztán azt üzenték, hogy elérhető, ha
Samnek szüksége van rá, vagy hogy gondolt rá, vagy csak eszébe
jutott hírt adni magáról. A következő évek során megbízható
módon minden hónap második péntekjén, valamint Sam
születésnapján érkeztek az üzenetek.

Mikor Sam Portlandbe költözött, mert munkát vállalt a
kerületi ügyész irodájában, Rusty a munkahelyén hagyott neki
üzenetet minden hónap második péntekjén és a születésnapján.

Mikor Sam New Yorkba költözött, hogy szabadalmi joggal
kezdjen foglalkozni, ugyanúgy megérkeztek az üzenetek az
irodájába minden hónap második péntekjén és a születésnapján.

Azután hirtelen megjelentek a mobiltelefonok, s ezután Rusty
előbb Sam összecsukható telefonján, majd a Razr készüléken,
később a Nokián és a BlackBerryn hagyott hangpostaüzenetet
minden hó második péntekjén és lánya születésnapján, most



pedig az iPhone-on jelent meg az értesítés, hogy Rusty reggel
5:32-kor kereste a születésnapja tiszteletére.

Sam előre tudta a hívás szokásos menetét, ha a pontos
tartalmát nem is. Rusty az évek során kialakított egy sajátos
formulát. A megszokott, túláradó üdvözléssel kezdte, majd
időjárás-jelentést adott, mert valamilyen ismeretlen okból úgy
vélte, Samnek számít, hogy milyen az idő Pikeville-ben. Ezután
valamilyen érdekes részlettel együtt megnevezte a hívás okát –
például a születésnap vagy az a bizonyos második péntek, amikor
mindig próbálkozott –, majd pedig jött egy logikusan ki nem
következtethető megállapítás búcsúzás helyett.

Volt idő, mikor Sam összeráncolta a homlokát, mikor meglátta
Rusty nevét egy rózsaszín „üzeneted jött, amíg nem voltál itt”
cetlin, és gondolkodás nélkül kitörölte az üzeneteit, vagy addig
halogatta a meghallgatásukat, amíg törölte őket a rendszer.

Most lejátszotta.
„Jó reggelt, Sammy-Sam! – bömbölte Rusty. – Russell T.

Quinn vagyok, szolgálatodra. Jelenleg hat fok van, óránként két
mérföldes erősségű, délnyugati szél fúj. A levegő páratartalma
harminckilenc százalék. A légnyomás tartósan harminc.” Sam
zavartan ingatta a fejét. „Azért hívlak ma, ugyanazon a napon,
amikor 1536-ban Boleyn Annát lefogták és bevitték a londoni
Towerbe, hogy emlékeztesselek, drága Samanthám, neked nem
szabad elveszíteni a fejedet a negyvennegyedik
születésnapodon.” Nevetett, mint mindig a saját szellemességén.
Sam várta, hogyan fog elköszönni. „Megyek, üldöz egy medve.”

Sam elmosolyodott. Már majdnem törölte az üzenetet, mikor
rá nem jellemző módon Rusty még hozzátett valamit.



„A húgod csókoltat.”
Sam összevonta a szemöldökét. Visszapörgette az üzenetet,

hogy újra meghallgassa az utolsó mondatokat.
„…egy medve – mondta Rusty, majd kis hallgatás után

hozzátette: – A húgod csókoltat.”
Sam erősen kételkedett, hogy Charlie bármi ilyet mondott

volna.
Mikor utoljára beszélt a húgával – mikor utoljára tartózkodott

egy helyiségben vele –, a kapcsolatuk határozottan és véglegesen
véget ért. Mintegy megállapodtak abban, hogy egyiküknek sincs
szüksége a másikra, és nem is kívánják hallani a másik hangját
soha többé.

Charlie akkor volt utolsó éves a Duke-on. Átrepült New
Yorkba meglátogatni Samet, és állásinterjúra menni néhány
elegáns, hagyománytisztelő céghez. Sam hamar rájött, hogy húga
nem annyira őt jön meglátogatni, csak kihasználja, hogy ingyen
lakhat Samnél a világ egyik legdrágább városában, de mivel
majdnem tíz év telt el a legutóbbi találkozásuk óta, Sam alig
várta, hogy felnőtt fejjel újra megismerjék egymást.

Az első sokk nem akkor érte, mikor kiderült, hogy Charlie
hozott magával egy idegen férfit, hanem amikor megtudta, hogy
a férfi a húga férje. Charlie alig egy hónapja randizott Ben
Bernarddal, mielőtt törvényesen összekötötte vele az életét,
anélkül hogy valójában ismerte volna. Felelőtlen és veszélyes
döntés volt ez, s ha Ben nem a föld egyik legkedvesebb,
legtisztességesebb embere – ráadásul fülig szerelmes Charlie-ba
–, Sam éktelenül dühös lett volna a húgára ezért a buta,
elhamarkodott lépésért.



A második sokk az volt, hogy Charlie lemondta az összes
állásinterjút. Elfogadta a pénzt, melyet Sam korábban küldött
neki megfelelő öltözékekre, de ruha helyett egy Prince-koncertre
vett jegyeket a Madison Square Gardenbe.

Ebből fakadt aztán a harmadik, legvégzetesebb sokk.
Charlie ugyanis azt tervezte, hogy Rustyval fog dolgozni.
Hangoztatta ugyan, hogy csak az épületük lesz közös, és Rusty

ügyeibe, ügyvédi gyakorlatába nem akar belefolyni, Sam
számára azonban a kettő egyet jelentett.

Rusty olyan kockázatokat vállalt a hivatásában, melyek
követték az otthonába is. Az emberek, akik az irodájában
megjelentek – abban az irodában, melyet Charlie hamarosan
meg készült osztani vele –, olyan alakok voltak, akik
felgyújtották a házát, akik odamentek, hogy megöljék, és ha már
nem volt ott, megölték a feleségét – az ő anyjukat –, lelőtték a
lányát, a másikat meg végigkergették az erdőn egy puskával,
mert meg akarták erőszakolni.

Az utolsó összetűzésre Sam és Charlie között nem ott nyomban
került sor. Három hosszú napon át vitatkoztak kisebb-nagyobb
szünetekkel Charlie ötnaposra tervezett látogatásából.

Aztán a negyedik napon Samnél betelt a pohár.
Ő mindig az a fajta volt, akiben lassan fortyog a harag, majd

egyszer csak kirobban. Ez történt akkor is, amikor nekitámadt
Zachariah Culpeppernek a konyhában, az anyja holtteste mellett,
miközben a húga vizeletben ázott, és egy vérrel telefröcskölt
puskát szorítottak a homlokához.

Agysérülése után azonban egyenesen kezelhetetlenné váltak
az indulatai. Számtalan tanulmány bizonyítja, hogy a frontális és



temporális lebeny bizonyos sérülései féktelen, néha kimondottan
erőszakos dühöt képesek kiváltani, de Sam dühének mértéke
meghaladott minden tudományos magyarázatot.

Nem ütött meg ugyan senkit, ami sovány vigasz, de a
tárgyakat – még az addig féltve őrzötteket is – dobálta, törte-
zúzta, mintha elment volna az esze. A fizikai pusztítás mértékén
is túltett az éles nyelvével okozott kár. Ha magával ragadta a
düh, kinyitotta a száját, és csak úgy ömlött ki rajta a maró
gyűlölet.

Mostanra a meditáció segített kisimítani az érzéseit, a
medencében rótt hosszok pedig valami pozitív dologgá
alakították az aggodalmát.

Akkoriban azonban semmi sem tudta megállítani dühkitörését.
Elmondta Charlie-t mindennek. Volt elkényeztetett, önző,

gyerekes, szajha, apja lánya, hálátlan gyerek, aki sose szerette
Gammát, sose szerette őt, miatta voltak ők mindannyian akkor a
konyhában, miatta gyilkolták meg az anyjukat. Otthagyta őt az
erdőben meghalni, elfutott, ahogy most is el akar futni.

Ez az utolsó megjegyzés legalább igaznak bizonyult.
Charlie és Ben visszatért Durhambe az éjszaka közepén. Még a

kevés holmijukat sem vitték magukkal.
Sam természetesen bocsánatot kért. A diákoknak akkoriban

nem volt üzenetrögzítőjük, és nem létezett még e-mail sem,
ezért Sam ajánlott levelet küldött Charlie-nak a kampusz
területén kívüli lakására, a gondosan összecsomagolt, nála
hagyott holmijukkal együtt.

Megírni ezt a levelet minden bizonnyal a legnehezebb dolog
volt, amit Sam valaha tett életében. Elmondta a húgának, hogy



szereti, mindig is szerette, hogy különleges a számára, és a
kapcsolatuk nagyon is fontos. Hogy Gamma imádta, óvta, ő pedig
megérti, hogy Rustynak szüksége van rá. Ahogy Charlie-nak is
szüksége van arra, hogy az apjuknak szüksége legyen rá. Charlie
megérdemli a boldogságot, a szép házaséletet, és hogy legyenek
gyerekei, sok gyereke. Elég idős, hogy önálló döntéseket hozzon,
mindenki nagyon büszke rá, és mindenki örül a boldogságának.
Ő, Sam pedig bármire kész, csak Charlie bocsásson meg neki.

„Kérlek, higgy nekem! – írta végül. – Az egyetlen dolog, ami
segített túljutni a hónapokon át tartó szenvedésen, az évekig
tartó rehabilitáción, ami átsegít az egész életen át tartó krónikus
fájdalmon, az az, hogy az áldozatom, sőt Gamma áldozata is
lehetőséget adott neked, hogy megmenekülj.”

Hat hét telt el, mire Sam megkapta a választ.
Charlie válasza egyetlen, őszinte összetett mondat volt.
„Szeretlek, és tudom, hogy te is szeretsz, de valahányszor

látjuk egymást, azt látjuk a másikban, ami történt, és egyikünk
se fog tudni továbblépni, ha mindig hátrafelé nézünk.”

Kishúga sokkal okosabb volt, mint ahogy Sam valaha gondolta
volna.

Levette a szemüvegét, és gyengéden megdörzsölte a szemét.
Szemhéján a forradások Braille-írásként dudorodtak ujjbegyei
alatt. Annak ellenére, hogy nem szerette a „felszínes” kifejezést,
keményen dolgozott, hogy leplezze sérüléseit. Nem mintha
zavarták volna, de mások túl kíváncsiak voltak, honnan erednek.
Minden beszélgetésnek nyomban véget vetett, ha közölte, hogy
fejbe lőtték.

Sminkkel takarta el a rózsaszín forradásokat a leszakadt



szemhéján, háromszáz dolláros frizura fedte el a sebhelyet a füle
fölött. Bő, fekete nadrágot szeretett viselni blúzzal, hogy álcázza
bizonytalan járását. Ha megszólalt, lassan, tisztán beszélt, és ha a
fáradtság azzal fenyegette, hogy elveszíti uralmát a beszéde
fölött, inkább hallgatott. Voltak napok, amikor szüksége volt
botra, de az évek során megtanulta, hogy ha túlhajszolja magát,
csak még több fizikai megpróbáltatás vár rá. Így aztán ha sokáig
bent maradt az irodában, és nem esett volna jól legyalogolni a hat
háztömbnyi utat hazáig, inkább fogott egy taxit.

Aznap viszonylag könnyedén legyalogolta a távot munkába
menet. Születésnapja tiszteletére színes sálat viselt, hogy
némileg élénkítse szokásos fekete öltözetét. Amint befordult
balra, a Wall Streetre, hirtelen széllökés érkezett az East River
felől. A sál úgy libegett utána, akár egy köpeny. Nevetve küzdött
a selyemmel, a nyaka köré tekerte, és lazán fogta a végét,
miközben átvágott új lakónegyedén.

Még csak nemrég lakott a környéken, de mindig is tetszett
neki a Wall Street története. Az, hogy eredetileg egy földből
döngölt fal húzódott a helyén, mely New Amsterdam északi
határát volt hivatva megvédeni. A Pearl Street, a Beaver Street
és a Stone Street, azaz a „Gyöngy utca”, a „Hód utca” és a „Kő
utca” a holland kereskedők által a sáros utcácskákban árult
cikkek után kapta a nevét. Az utcák a magas árbócú, fából
készült vitorlás hajók kikötőhelyétől ágaztak el.

Tizenhét éve, mikor Sam először New Yorkba költözött,
válogathatott a jogi irodák között. A szabadalmi jog világában
stanfordi gépészmérnöki diplomája jelentősen többet nyomott a
latban, mint a Northwesternen szerzett jogi diploma. Első



próbálkozásra megszerezte az engedélyt mind a New York-i
ügyvédi tevékenységhez, mind a szabadalmi joggal való
foglalkozáshoz. Mindezt nőként egy férfiak uralta világban, ahol
nagy szükség volt a sokszínűségre. Az irodák gyakorlatilag
térden állva nyújtották át az ajánlataikat.

Ahhoz a céghez szegődött el, amelyik kellően bőkezű belépési
bónuszt adott, hogy Sam letehesse a foglalót egy lakásért egy
olyan épületben, ahol volt lift, s az alagsorban fűtött medence.

A viktoriánus hangulatú épület egy kedves, háború előtti,
középmagas ház volt Chelsea-ben, magas mennyezetű
lakásokkal. Annak ellenére, hogy Sam anyagi helyzete gyorsan
javult az évek során, boldogan élt a zsúfolt, két hálószobás
lakásban, egészen addig, amíg a férje meg nem halt.

– Boldog születésnapot! – üdvözölte Eldrin, az asszisztense, aki
már a lift előtt várta, mikor kinyílt az ajtó. Samnek oly szigorúan
kötött volt a napirendje, hogy a férfi előre ki tudta számítani
minden lépését.

– Köszönöm.
Sam engedte, hogy Eldrin elvegye tőle az aktatáskáját, ha a

retiküljét nem is.
Együtt sétáltak át az irodákon, közben Eldrin elsorolta Sam

aznapi teendőit, mint mindig.
– A UXH-értekezlet 10:30-kor lesz a hatos tárgyalóban.

Telefonos kapcsolat Atlantával háromkor, de megmondtam
Laurensnek, hogy ötkor van egy fontos tárgyalása.

Sam elmosolyodott. Csupán egy kis születésnapi iszogatásról
volt szó egy baráttal.

– Van itt egy sürgős részlet a jövő heti partnertalálkozóval



kapcsolatban. Meg kell adnia a tematikát. Az íróasztalán
hagytam az aktát.

– Köszönöm – válaszolta Sam, megállva az iroda konyhájánál.
Nem várta el Eldrintől, hogy behozza a teáját minden reggel, de
kialakult köztük az a szokás, hogy a férfi végignézte, ahogy
elkészíti magának.

– Kaptam egy e-mailt Curtistől ma reggel – mondta Sam,
elővéve egy teafiltert a pulton álló dobozból. – Jövő héten
Atlantában akarok lenni a Coca-Colával kapcsolatos bíróságon
kívüli meghallgatáson.

Más irodákhoz hasonlóan a Stehlik, Elton, Mallory & Sanders
irodának is volt fiókja Atlantában. Sam havonta utazott a
városba, ahol a Four Seasons Hotelben szállt meg, és gyalog tette
meg a két háztömbnyi utat a Peachtree Streeten lévő irodáig.
Tudatosan figyelmen kívül hagyta a tényt, hogy Pikeville
kétórányira van onnan az államközi autópályán.

– Szólok az utazásszervezésnek – bólintott Eldrin, majd kivett
egy doboz tejet a hűtőből. – Megkérdezhetem, hogy Grainger…
Jaj, ne!

A sarokban álló, lehalkított televízióra pillantva hallgatott el.
A képernyőre baljós felirat úszott be: ISKOLAI LÖVÖLDÖZÉS.

Fegyveres erőszak áldozataként Sam különösen elborzadt,
valahányszor tömeges lövöldözésről hallott, de a legtöbb
amerikaihoz hasonlóan valahogy már hozzászokott, hogy havonta
történik ilyesmi.

A képernyőn egy kislány fotója jelent meg, láthatóan egy
iskolai évkönyvfotó. Alatta a név: LUCY ALEXANDER.

Sam beleöntötte a tejet a teába.



– A suliban jártam egy fiúval, akit Peter Alexandernek hívtak.
Eldrin felvonta a szemöldökét, és követte főnökét kifelé a

konyhából. Sam nem szokott személyes dolgokat megosztani
magáról.

Sam a saját irodája felé vette az irányt. Eldrin folytatta az
aznapi teendők felsorolását, de ő csak fél füllel figyelt oda. Régóta
nem jutott eszébe Peter Alexander. Mélabús fiú volt, s gyakran
fejtegette hosszan és unalmasan, milyen megpróbáltatást jelent
művészléleknek lenni. Sam megengedte neki, hogy megfogja a
mellét, de csak azért, mert tudni akarta, milyen érzés.

Őszintén szólva leginkább bosszantó volt, mert Peternek
fogalma sem volt, mit kezdjen vele.

Sam ledobta a táskáját fémlábú üvegasztala mellé, mely
napfényes, sarki irodája meghatározó darabja volt. A kilátás,
mint a pénzügyi negyed legtöbb irodájából, nem volt valami
pazar: csak a szemközti épületre látott rá. Mikor a Wall Street
kanyonja épült, nem voltak még előírások a házak közötti
távolságra vonatkozólag. A legtöbb házat mindössze egy hat-hét
méter széles járda választotta el az úttesttől.

Eldrin épp akkor fejezte be a szövegét, mikor Sam letette a
teáját a számítógépe melletti alátétre.

Megvárta, míg a férfi távozik, majd leült, s megkereste az
olvasószemüvegét az aktatáskájában. Olvasni kezdte a jegyzeteit
a 10:30-as összejövetelre.

Mikor eldöntötte, hogy szabadalmi joggal fog foglalkozni, Sam
tudomásul vette, hogy ez a munka alapvetően arról szól, miként
lehet befolyásolni hatalmas pénzösszegek átutalását. Egyik
hihetetlenül gazdag cég beperli a másikat, amiért hasonló



csíkokat tett az új sportcipőjére, mint amilyen az övén van, vagy
az ő márkájuknak a speciális színárnyalatát alkalmazta a
termékén. Máskor meg nagyon drága ügyvédek vitatkoznak egy
nagyon unatkozó bíróság előtt arról, hogy hány százaléknyi
kékeszöld színezőanyag van egy bizonyos festékben.

Rég elmúltak azok az idők, amikor Newton és Leibniz harcolt
azért, hogy melyiküket ismerjék el a differenciál- és
integrálszámítás atyjaként. Sam idejének legnagyobb részét
tervrajzok részleteinek összehasonlításával és szabadalmi
kérelmek kijegyzetelésével töltötte, mely utóbbiak néha akár az
ipari forradalom kezdeteihez is visszanyúltak.

Munkájának minden pillanatát élvezte.
Imádta a tudomány és a jog ötvöződését, és örömmel töltötte

el a tény, hogy valahogy sikerült anyja és apja egyéniségének,
tudásának legjavát hasznos életté kristályosítania.

Eldrin bekopogott irodája üvegajtaján.
– Csak tájékoztatni jöttem. Úgy néz ki, az az iskolai lövöldözés

Észak-Georgiában történt.
Sam bólintott. Az „Észak-Georgia” ködös, összefoglaló neve

volt mindannak, ami Atlantán kívül található.
– Tudják már, hány áldozat van?
– Csak kettő.
– Kösz.
Sam nem akart fennakadni a „csak” szón, hiszen Eldrin

helyesen mondta: a kettő igazán alacsony szám. A sztori
holnapra már talán benne se lesz a hírekben.

Odafordult a számítógépéhez. Összeállított egy nyers vázlatot
a 10:30-as tárgyalásra. Hatévnyi oda-vissza vagdalkozás és két



kudarcot vallott közvetítési kísérlet, valamint egy zömmel
japánul lezajló, kiabálásig fajuló vita után a szabadalmi ügy végre
bíróság elé kerül. A vita tárgyát egy nyilvános vécé egészségügyi
betéteknek és tamponoknak rendszeresített szemetese
tetejének automatikus záródását biztosító pánt terve képezte.

Sam volt az egyetlen az ügy egészébe bevont személyek közül,
aki valóban használt is egyszer egy ilyen szemetest, és azt
tapasztalta, hogy igen kellemetlen a használata. A gyártásnál a
két részből álló, rugós zongorapántot javasolta volna az egy
részből álló, kombinált verzió helyett, hiába kerül előbbinek 0,03
centtel többe az előállítása, mert az ezt követő per több millió
dolláros költséget fog jelenteni a cégnek, a kártérítésről nem is
beszélve, amennyiben a Nippon veszít.

Ha a számítógépén lévő tájékoztatónak lesz az ügyre kihatása,
a UXH nem fog látni semmit a kártérítésből. A szabadalmi jog
nem igényel különösebb ékesszólást a jogszolgáltatás más
területeihez képest, de a munkatársa által előkészített anyag
valóságos kis remekmű volt. Sam ezért tett régebben egy
hároméves kitérőt a portlandi kerületi ügyész irodájába: meg
akarta tanulni a tárgyalótermek nyelvezetét.

Végigolvasta a dokumentumot, jegyzeteket készített magának,
átírt egy hosszú bekezdést egyszerűbb nyelvre, a végéhez pedig
hozzáírt némi mérsékelten cikornyás befejezést, mert tudta,
hogy ezzel össze fogja zavarni az ellenfél jogászát. Azt a férfit, aki
első találkozásukkor megkérte Samet, hogy hozzon neki egy
kávét két cukorral, és mondja meg a főnökének, hogy ő nem
szeret várni.

Gammának rengeteg dologban igaza volt. Sam Quinn jóval



több tiszteletet kapott, mint amennyit Samantha Quinn valaha
remélhetett volna.

Tíz harmincnégykor ő volt az utolsó, aki belépett a tárgyalóba.
A késés szándékos volt: Sam nem szerette megszégyeníteni a
későn jövőket.

Elfoglalta helyét az asztalfőn, s végignézett a fiatal fehér férfiak
tengerén, akiknek mellényét meglehetősen megnövelte a
Michigani Egyetemen, a Harvardon vagy az MIT-n szerzett
diplomájuk. Bár az is lehet, hogy jogos volt ez az önbizalom.
A világ egyik legjelentősebb szabadalmi cégének csupa üveg
irodáiban dolgoztak, és ha azt gondolták magukról, hogy
markukban az ipar, az azért volt, mert hamarosan valóban így is
lesz.

Egyelőre azonban Sam előtt kellett bizonyítaniuk. Meghallgatta
tájékoztatásukat a legfrissebb fejleményekről, véleményt
mondott javasolt stratégiáikról, és általában hagyta, hogy
dobálózzanak az ötletekkel, amíg úgy nem érezte, hogy a kígyó
már a saját farkába harap. Arról volt híres, hogy rövid
értekezleteket tartott. Kérte, hogy ássák bele magukat az
esetjogba, írjanak át egyes tájékoztatókat másnapra, vegyenek
bele egy bizonyos hatvanas évekbeli szabadalmi alkalmazást a
kurrens ügyükbe.

Felállt, mire mindenki más is felemelkedett a székéről, tett egy
biztató megjegyzést, miszerint alig várja, hogy láthassa
gyümölcsöző munkájukat, majd kiment a teremből.

A férfiak tisztes távolságból követték, mert mindannyian az
épületnek ugyanazon az oldalán dolgoztak. Sam gyakran érezte
ilyenkor úgy, mintha az irodája felé vezető hosszú úton egy



csapat gúnár követné. Egyik-másik minden alkalommal
megelőzte a többieket, remélve, hogy Sam legalább megismeri a
nevét, vagy bebizonyíthatja a többieknek, hogy nem fél tőle.
Néhányan leváltak a csoportról, hogy más megbeszélésekre
menjenek, és boldog születésnapot kívántak Samnek. Valaki
megkérdezte, élvezte-e nemrég tett európai utazását. Egy másik
fiatalember, akit kicsit túlságosan lelkessé tett a szóbeszéd,
miszerint Sam nemsokára nevesített partner lesz a cégben,
egészen az irodája ajtajáig kísérte, s közben egy hosszú
történettel szórakoztatta, mely azzal végződött, hogy az egyik
nagymamája dán származású.

Sam férje is dán származású volt.
Anton Mikkelsen huszonegy évvel volt idősebb Samnél.

A Stanfordon járt hozzá a „Technika és társadalom” tantárgy
keretében egy „Műszaki tudományok a római korban” című
előadás-sorozatra. Lenyűgözte Anton szenvedélye a téma iránt.
Mindig is vonzották az olyan emberek, akik örömüket lelik a
világban, és inkább kifele néznek, mint befele.

Ami Antont illette, Sam tabu volt a számára, amíg tanította, sőt
úgy tűnt, mintha egyenest semmibe venné. Sam teljesen meg
volt győződve róla, hogy valami rosszat tett, azért nem szíveli a
tanár úr. Anton csak akkor közeledett hozzá, miután
lediplomázott, és másodéves volt a Northwestern Egyetemen.

A Stanfordon Sam azon maroknyi lány közé tartozott, akik egy
férfiak által uralt területet tanulmányoztak. Előfordult, bár
ritkán, hogy e-mailt kapott valamelyik tanárától. A témát
megjelölő sor általában kétségbeesésre és bizonytalanságra utalt:
„Nem tudom kiverni a fejemből…” vagy „Segítenie kell…”



Mintha őrületbe kergette volna őket a vágy, és egyedül Sam
tudna könnyíteni a fájdalmukon. Ez a kollektív bizonytalanság
volt az egyik oka annak, hogy inkább jelentkezett a jogi
egyetemre, mintsem hogy a Stanfordon folytassa a PhD-képzést.
Elképzelhetetlennek tartotta, hogy az egyik ilyen szánalmas,
középkorú nőcsábász legyen a témavezetője.

Anton nagyon is tisztában volt kollégái rossz hírével, mikor
először írt Samnek.

„Bocsánatot kérek, ha tolakodónak tartaná, hogy írok – kezdte.
– Három évet vártam, hogy megbizonyosodjam róla,
szakterületem nem érintkezik a magáéval, és nem is lehet rá
hatással.”

Korán visszavonult a Stanfordról, és egy tengerentúli műszaki
cég tanácsadója lett. New Yorkban ütötte fel a főhadiszállását,
hogy közelebb legyen Samanthához. Négy évvel azután
házasodtak össze, hogy Samet bevették társnak a cégbe.

Anton oly mértékben tágította ki Sam világát, amiről ő álmodni
se mert volna.

Első külföldi útjuk varázslatos volt. Egyetlen meggondolatlan
tijuanai kiruccanástól eltekintve, amit még elsőéves korában tett,
Sam még sosem hagyta el az Egyesült Államok területét. Anton
elvitte Írországba, ahol kisfiúként édesanyja rokonainál szokott
vakációzni, majd Rómába, hogy megmutassa neki a romokat,
meg Firenzébe, hogy láthassa a dómot, és Velencébe, csak hogy
kimutassa neki a szerelmét.

Házasságuk alatt rengeteget utaztak. Vagy Anton vállalt el
külföldi munkát, vagy Sam vett részt egy konferencián csak
azért, hogy valami ismeretlen helyre mehessen. Dubajba,



Ausztráliába, Brazíliába, Szingapúrba, Bora Borára. Minden új
országban, minden új idegen városban, ahová csak betette a
lábát, Gamma jutott eszébe, ahogy biztatja, menjen, lásson
világot, éljen bárhol, csak Pikeville-ben ne.

Az, hogy mindezt egy imádott férfi oldalán tehette, csak még
tökéletesebbé tette az élményt.

Megszólalt az irodai telefonja.
Hátradőlt a székén, s az órára nézett. A háromórai atlantai

hívás. Már megint elmulasztotta az ebédet, annyira belemerült
egy lemezzel borított csapszeges forgópánt
tervdokumentációjába.

Laurens Van Loon holland volt, Atlantában élt, és ő volt Sam
cégének nemzetközi szabadalmi jogi szakértője. A UXH-ügy
miatt telefonált, de Samhez hasonlóan ő is lelkes utazó lévén, az
üzleti megbeszélés előtt mindent tudni akart Samantha néhány
héttel korábbi tíznapos útjáról Olaszországban és Írországban.

Volt idő, mikor Sam egy idegen várossal kapcsolatban a
kultúrájáról, az építészetéről, az ottani emberekről beszélt, de a
pénz és a múló idő oda vezetett, hogy most már előbb a
szállodákat említette meg.

Mesélt Laurensnek a dublini Merrion Hotelről, melynek kerti
lakosztálya nem a kertre néz, hanem egy hátsó sikátorra.
Az Amanról a Canal Grande mentén, mely lélegzetelállító volt, a
kiszolgálás kifogástalan, a kis udvar pedig, ahol reggelente
teázott, Velence egyik legnyugodtabb pontja. Firenzében a
Westin Excelsior szobájából nagyszerű kilátás nyílt az Arnóra,
bár néha behallatszott a tetőn lévő bár zaja. Rómában, mesélte
Laurensnek, a Cavalieriben szállt meg, mert ott remek a



gyógyfürdő, és szép a medence.
Ez az utolsó információ azonban nem volt igaz.
A Raffaellóban foglalt szobát, mert ez az olcsó hotel volt az

egyetlen hely, melyet ő és Anton megengedhettek maguknak
első, varázslatos római útjuk alkalmával.

Laurens kedvéért azonban folytatta a mellébeszélést, s előző
útjai tapasztalata alapján ajánlott éttermeket és múzeumokat.
Nem árulta el neki, hogy Dublinban megállt a Trinity College
Régi Könyvtárának Hosszú termében, s könnyes szemmel nézett
fel a csodás, boltozatos famennyezetre. Arról sem számolt be,
hogy Firenzében leült a Galleria dell’Accademia számos padjának
egyikére Michelangelo Dávidja előtt, és zokogni kezdett.

Sam mindezeket a csodálatos helyeket először a férjével látta,
most pedig, hogy Anton már halott, sose lesznek rá többé
ugyanolyan hatással.

– Fantasztikus útja lehetett – mondta Laurens. – Írország és
Itália. Az I-vel kezdődő országok. Bár gondolom, akkor útba
kellett volna ejtenie Indiát is.

– Meg Izlandot, Indonéziát, Izraelt… – mosolyodott el Sam,
amint Laurens felnevetett a válasz hallatán. – Nos, jobb lesz
lezárnunk ezt a témát, és átnyergelni az egészségügyi betétek
számára készült szemetesedények izgalmas világára.

– Hát hogyne – értett egyet Laurens. – De megkérdezhetnék
még valamit… már ha nem vagyok túl tolakodó?

Sam felkészült, hogy kollégája Antonról fog kérdezni, mert az
emberek még egy év elteltével is érdeklődtek néha.

– Erről az iskolai lövöldözésről – mondta Laurens.
Sam elszégyellte magát, hogy már meg is feledkezett róla.



– Halasszuk el a beszélgetést?
– Nem, nem. Persze szörnyű egy eset, de láttam egy férfit a

tévében. Russell Quinnt, az ügyvédet, aki a gyanúsítottat védi.
Sam olyan erővel szorította meg a telefont, hogy remegni

kezdtek az ujjai. Nem kötötte eddig össze a pontokat, és nem is
kellett volna meglepődnie azon, hogy Rusty önként jelentkezik
védeni valakit, aki egy iskolában lövöldözött, és megölt két
embert.

– Tudom, hogy maga is georgiai, eltűnődtem, nem rokonok-e –
folytatta Laurens. – Úgy tűnik, ez az ember a liberalizmus
bajnoka.

Sam nem tudta, mit mondjon, végül csak azt sikerült
kinyögnie, hogy ez gyakori név.

– Valóban? – érdeklődött Laurens, aki mindig szívesen tudott
meg valami újat választott városáról és annak környékéről.

– Igen. Még a polgárháború előtti időkből – felelte Sam.
Megrázta a fejét, mert jobb hazugságot is kitalálhatott volna.
Most már nem tehetett mást, mint hogy a munkára tereli a szót.
– Én meg azt hallottam a UXH embereitől, hogy a Nippon
változásokat tervez a sarki irodákban.

Laurens nem szívesen váltott témát, de kénytelen volt. Sam
végighallgatta, miket hallott az esetről, de figyelmét a
számítógépe kötötte le.

Megnyitotta a New York Times weboldalát. Lucy Alexander –
és a lövöldözés a pikeville-i felső tagozatos iskolában történt.

Sam iskolájában.
Nézte a kislány arcát, kereste a hasonlóságokat a szemén, a

száján, amik emlékeztették volna Peter Alexanderre, a régi



fiújára, de semmi ilyet nem talált. Pikeville azonban nagyon kis
város, úgyhogy attól még a kislány lehetett Sam hajdani
széptevőjének rokona.

Végignézte a cikket a lövöldözés részleteiről: egy tizennyolc
éves lány fegyvert vitt be az iskolába, és közvetlenül az első
becsengetés előtt kezdett lövöldözni. A pisztolyt egy meg nem
nevezett tanár vette el tőle, egy magas kitüntetésekkel
rendelkező volt haditengerész, aki történelmet tanít a
kiskamaszoknak.

Sam tovább olvasta a cikket, s megtalálta a másik áldozat
fotóját.

Douglas Pinkman.
Kicsúszott a kezéből a telefonkagyló, a padlóról kellett

felvennie.
– Bocsánat – mondta Laurensnek kissé remegő hangon. –

Folytathatnánk holnap?
Alig hallotta, hogy a férfi igent mond, mert csak a fotóra figyelt.
Amíg Sam abba az iskolába járt, Douglas Pinkman edzette

mind a futballcsapatot, mint a futókat. Ő volt Sam első
példaképe, az az ember, aki komolyan hitte, hogy ha Sam elég
keményen edz, elég elszántan hajtja magát, bármelyik főiskolára
nyerhet ösztöndíjat, amelyikre csak szeretne. Sam tudta, hogy az
eszével még ennél is többet elérhet, de izgatta a lehetőség, hogy
a testével is ugyanolyan hatékony tud lenni. Ráadásul mindig is
nagyon élvezte a futást. A szabad levegőt, az endorfinok
felszabadulását, a magányt.

Ma bottal kell járnia, ha rossz napja van, Mr. Pinkmant pedig
meggyilkolták az irodája előtt, az iskolában.



Tovább olvasott, még több részletet keresve. Kétszer mellbe
lőtték üreges tölténnyel. Meg nem nevezett források szerint
azonnal meghalt.

Sam rákattintott a Huffington Post oldalára, tudva, hogy ők
nagyobb figyelmet fognak szentelni az ügynek, mint a Times.
A teljes első oldal a lövöldözésről szólt. „Tragédia Észak-
Georgiában”, szólt a cím, mellette a két áldozat fotója.

Sam átlapozta a főcímeket:
A HŐS HADITENGERÉSZ NÉVTELEN AKAR MARADNI
A GYANÚSÍTOTT ÜGYVÉDJE NYILATKOZATOT AD KI
MIKOR MI TÖRTÉNT: A LÖVÖLDÖZÉS IDŐRENDI

VÁZLATA
PINKMAN FELESÉGE VÉGIGNÉZTE FÉRJE HALÁLÁT
Sam nem akarta látni a gyanúsított ügyvédjét, inkább az utolsó

linkre kattintott.
Tátva maradt a szája meglepetésében: Mr. Pinkman Judith

Hellert vette feleségül.
Vannak furcsa dolgok.
Sam sose találkozott személyesen Miss Hellerrel, de persze

ismerte a nevét. Miután Daniel Culpepper meglőtte őt, s miután
Zachariah megpróbálta megerőszakolni Charlie-t, de nem járt
sikerrel, Charlie a Heller-farmra futott segítségért. Miközben
Miss Heller gondoskodott róla, a nő idősebb apja az elülső
tornácon ült állig felfegyverkezve, hátha a Culpepperek előbb
érnek oda, mint a rendőrség.

Ismert okokból Sam minderről csak sokkal később értesült.
Lábadozásának első hónapjában még nem tudta összerakni az
események sorrendjét. Halványan emlékezett csak arra is, hogy



Charlie a kórházi ágya mellett ül, és újra meg újra elmeséli
megmenekülésük történetét, mert rövid távú memóriája
kihagyott. Szemén még kötés volt, vakon, tehetetlenül feküdt az
ágyban. Charlie keze után tapogatózott, s lassan azonosította a
hangját, majd ugyanazokkal a kérdésekkel bombázta újra meg
újra:

Hol vagyok? Mi történt? Mért nincs itt Gamma?
Charlie pedig minden alkalommal válaszolt, tucatszor vagy

talán több százszor is.
Kórházban vagy. Fejbe lőttek. Gammát megölték.
Ezután Sam elaludt, vagy legalábbis eltelt néhány perc, majd

megint Charlie felé nyújtotta a kezét, és megkérdezett mindent
elölről.

Hol vagyok? Mi történt? Mért nincs itt Gamma?
Gamma halott. Te élsz. Minden rendbe fog jönni.
Sam évekig nem gondolt bele, milyen érzelmi terhet rótt

tizenhárom éves húgára az, hogy újra meg újra el kellett
mondania neki a történetet. Azt sem tudta, hogy Charlie egy idő
után már nem tudott sírni. Érzelmei csillapodtak, vagy legalábbis
megtanulta elrejteni őket. Távolságtartóan kezdett beszélni az
eseményekről. Nem úgy, mintha másokkal történtek volna meg,
hanem mintha azt akarta volna közölni, hogy a tragédiának már
nincs hatalma fölötte.

Mindez leginkább a tárgyalási jegyzőkönyvekből derült ki.
Sam élete során többször átolvasta az ezerkétszázötvennyolc

oldalas dokumentumot, hogy felfrissítse a memóriáját. Ez történt
velem, azután ez történt velem, és így sikerült túlélnem.

Charlie tanúvallomása az ügyészi meghallgatáson száraz volt,



szinte mintha egy riporter számolna be egy történetről. Ez
történt Gammával, ez történt Sammel, ezt akarta tenni
Zachariah Culpepper. Ezt mondta Miss Heller, amikor ajtót
nyitott.

Szerencsére Judith Heller tanúvallomása némileg kiszínezte
Charlie vázlatos beszámolóját. A nő leírta megdöbbenését,
amikor egy vérrel borított, rémült kislányt talált a tornácán.
Charlie annyira remegett, hogy először beszélni sem tudott.
Mikor végre bent volt a házban, és képes volt szavakat formálni,
megmagyarázhatatlan módon fagylaltot kért.

Miss Heller nem tudta, mit tegyen, így teljesítette a
kívánságát, miközben apja hívta a rendőröket. Azt se tudta, hogy
a fagylalttól Charlie rosszul lesz, így két tálkával is adott neki,
mielőtt a kislány kirohant volna a vécére. A csukott
fürdőszobaajtón át mondta el neki Charlie, hogy azt hiszi, az
anyja és a nővére halott.

Hangos, vijjogó zaj terelte vissza a jelenbe Sam gondolatait.
Laurens percekkel ezelőtt bontotta a vonalat, de ő még mindig
szorította a kagylót. Visszatette a helyére, de keze tétován
matatott a készülék körül.

Figyeld meg, milyen érdekes a „letenni a telefont” kifejezés
etimológiája!

Automatikusan betöltődött ismét a Huffington Post oldala.
Az Alexander család tartott élőben sajtókonferenciát.

Sam lehalkította a gépét, és csak nézte a videót. Egy Rick
Fahey nevű férfi beszélt a család nevében. Kérte, tartsák
tiszteletben a család magánéletét, bár tudta, hogy a kérés süket
fülekre talál. Sam arra gondolt, ez volt a kómája egyetlen előnye,



miután meglőtték: nem kellett végighallgatnia az ügyével
kapcsolatos vég nélküli találgatásokat a hírekben.

A felvételen Fahey egyenesen a kamerába nézett, és a
következőket mondta: „Mert Kelly Wilson az. Hidegvérű
gyilkos.”

Fahey elfordította a fejét, s összenézett egy férfival, aki csakis
Ken Coin lehetett. Rosszul szabott rendőregyenruhája helyett
csillogó, tengerészkék öltönyt viselt. Sam tudta, hogy jelenleg ő
Pikeville kerületi ügyésze, de abban már nem volt biztos, hogy
honnan vette ezt az információt.

A két férfi összenézése mindentől függetlenül megerősítette a
nyilvánvalót: ebből halálbüntetés lesz. És ez magyarázza Rusty
részvételét az ügyben, ő ugyanis régóta hangosan ellenezte a
halálbüntetést. Védőügyvédként és olyan emberként, aki
elítéltek felmentésében működött közre, meg volt győződve róla,
hogy túl nagy a tévedés veszélye.

A Culpepper-tárgyalás leiratából Sam tudta, hogy apja egy
teljes órát beszélt a tárgyaláson, s megindító, lelkes szavakkal
kérte az esküdteket, kíméljék meg Zachariah Culpepper életét
azon az alapon, hogy az államnak erkölcsileg nincs joga elvenni
egy életet.

Charlie viszont legalább ilyen erőteljesen követelte a férfi
halálát.

Sam valahol középen helyezkedett el. Akkor még nem volt
képes tisztán kifejezni a gondolatait. A bíróságnak írt levelében
életfogytiglant kért Zachariah Culpepperre. Nem együttérzésből.
Akkoriban Sam az atlantai Shepherd Gerincközpont lakója volt.
Azok, akik fáradságot nem kímélve segítették a rehabilitációját,



szakszerűek és együttérzők voltak, Sam mégis csapdában érezte
magát.

Nem tudott segítség nélkül kiszállni az ágyból, vagy
visszafeküdni.

Nem tudta segítség nélkül használni a vécét.
Nem tudta segítség nélkül elhagyni a szobáját.
Nem tudott akkor enni, amikor épp szeretett volna.
Mivel az ujjai nem voltak képesek megbirkózni egy gombbal

vagy egy cipzárral, nem tudott olyan ruhákat viselni,
amilyeneket szeretett volna.

Mivel nem tudta befűzni a cipőjét, kénytelen volt ronda
ortopéd cipőben járni.

Mindig más döntötte el, mikor mosakodjon, mosson fogat,
fésülje meg a haját, sétáljon, vagy menjen ki a napra vagy az
esőbe.

Rusty a maga erkölcsi elveivel életfogytiglant kért Zachariah
Culpepperre. Charlie bosszúvágytól hajtva halálbüntetést
követelt. Sam pedig azt, hogy Zachariah Culpeppert hosszú,
nyomorúságos börtönévekre ítéljék, ahol meg lesz fosztva
önrendelkezése utolsó maradékától is. Mert ő pontosan tudta,
milyen fogolynak lenni.

Talán mindannyian megkapták, amit akartak.
A fellebbezések, a halálbüntetést ideiglenesen felfüggesztő

végzések és más jogi manőverek következtében Zachariah
Culpepper pillanatnyilag Georgia halálsorának leghosszabb ideje
bent levő lakója volt.

Továbbra is az ártatlanságát hangoztatta mindenki előtt, aki
hajlandó volt meghallgatni. Azt állította, hogy Charlie és Sam



összeesküdött, és hamisan vádolta meg őt meg a fivérét, mert
több ezer dollár ügyvédi költséggel tartozott Rustynak.

Visszatekintve Sam már bánta, hogy nem szorgalmazta a
halálát.

Bezárta a böngészőt a gépén.
Megnyitotta a levelezőt, és írt egy bocsánatkérő e-mailt a

barátnőjének, kérve, hogy halasszák máskorra a születésnapi
iszogatást. Szólt Eldrinnek, hogy ne kapcsoljon be hozzá
hívásokat, majd felvette az olvasószemüvegét, és visszatért a
csapszeges zsanér témájához.

Mire legközelebb felnézett a számítógépéről, odakint már sötét
volt. Eldrin hazament, az irodában csend honolt. Nem először
történt, hogy egyedül maradt az emeleten.

Sokáig ült mozdulatlanul. Végzett néhány nyújtógyakorlatot,
mert elmerevedett a teste, de végül nagy elszánással fel tudott
állni. Kihajtogatta összecsukható sétabotját, melyet íróasztala
alsó fiókjában tartott. Nyaka köré tekerte a sálját, és fontolgatta,
hogy taxit hív, bár mire megjön, ő már rég legyalogolja a hat
háztömbnyi utat hazáig.

Máris megbánta a döntést, mihelyt kilépett az utcára.
A folyó felől metszően hideg szél fújt. Egyik kezével a sálat

szorította, a másikkal szorosan fogta a botot. Behajlított karját
húzta a retikül és az aktatáska. Jobban tette volna, ha megvárja
a taxit. Jobban tette volna, ha mégis beül egy italra a
barátnőjével. Sok mindent csinálhatott volna aznap másképp.

Az éjszakai portás is boldog születésnapot kívánt, mihelyt
belépett az épületbe, ahol lakott. Megállt, hogy megköszönje,
érdeklődjön a férfi gyerekeiről, de túlságosan fájt a lába, hogy



sokáig tudjon állni.
Egyedül ment fel a liften, s a tükörképét bámulta az ajtók

felületén.
Magányos, fehér hajú alak nézett vissza rá.
Kitárult a lakásába nyíló liftajtó, Fosco örömében hemperegni

és nyújtózkodni kezdett a konyha kövén. Sam rákényszerítette
magát, hogy egyen a thai ételből, ami még a szombat esti
születésnapi összejövetelről maradt. A bárszéket
kényelmetlennek találta, csak a szélére ült, mindkét lábával a
földön. Fájdalom hasított végig a lábán, mintha forró kés vágott
volna a húsába.

Az órára nézett. Lefeküdni még túl korán lett volna, dolgozni
már túl késő. Ahhoz meg túl kimerült volt, hogy olvasni kezdje az
új könyvet, melyet a születésnapjára kapott.

A Chelsea-ben lévő régi lakásban kerülték a tévézést Antonnal.
Sam úgyis képernyő előtt ült egész nap, annál több kék fényt
már nem bírt volna elviselni a szeme fájdalom nélkül.

Az új lakásban eleve volt egy hatalmas tévé, és Sam gyakran
kapta magát azon, hogy vonzza a sötét tévészoba, az építészek
által bónuszhelyiségnek nevezett ablaktalan doboz, melyet az
előírások szerint nem lehetett hálószobának hívni.

Letelepedett a kanapéra. A kisasztalra kitett egy
borospoharat, melléje pedig egy 2011-es Tenuta Poggio San
Nicolòt.

Ez volt Anton kedvenc bora.
Fosco beleugrott az ölébe, Sam pedig szórakozottan vakargatni

kezdte a feje búbját. A borosüveg elegáns címkéjét nézte, a széle
mentén húzódó finom vonalakat, a közepén lévő egyszerű, piros



viaszpecsétet.
A folyadék az üvegben lehetett volna akár méreg is.
Sam meg volt győződve róla, hogy az ehhez hasonló borok

ölték meg a férjét.
Ahogy Anton tanácsadói vállalkozása terjeszkedni kezdett, és

ahogy Sam praxisa egyre nőtt, egyre jobb dolgokat engedhettek
meg maguknak. Ötcsillagos szállodákat, első osztályú
repülőjegyeket, lakosztályokat, privát idegenvezetőket, jó
éttermeket. Anton egyik, életen át tartó nagy szenvedélye a bor
volt. Szeretett inni egy pohárral az ebédhez, egy másikkal vagy
kettővel pedig a vacsorához. Különösen a száraz vöröset szerette.
Alkalmanként, amikor Sam nem volt otthon, elszívott mellé egy
szivart is.

Anton orvosai a sorsot, vagy legfeljebb a szivarokat okolták, de
Sam úgy vélte, a bor magas tannintartalma ölte meg a férjét.

Nyelőcsőrák. A rákfajták kevesebb mint két százaléka.
A tannin, azaz a csersav egy természetes összehúzó anyag

bizonyos növényekben, arra szolgál, hogy távol tartsa a
rovarokat és más kártevőket. Megtalálható számos
gyümölcsben, bogyóban és hüvelyesben. Sok helyütt
alkalmazzák az iparban is, például növényi és szintetikus
formában a bőrfeldolgozásnál. A gyógyszeripar pedig
antihisztaminokban és köhögés elleni gyógyszerekben használja a
csersavas sókat.

A vörösborban a csersav szerkezeti elem, a szőlőszem héja és a
gyümölcs magja tartalmazza a legnagyobb mértékben.
A nagyobb csersavtartalmú borok jobb ízűvé érnek, mint az
alacsonyabb csersavtartalmúak, így minél régebbi és minél



drágább egy bor, annál magasabb a tannintartalma. A teában is
van csersav, de összehúzó hatását semlegesíteni lehet a tej
fehérjéivel.

Sam véleménye szerint a fehérje és a csersav volt Anton
betegségének kulcsa. Főleg a hisztatin, egy nyálfehérje, melyet a
nyelv hátsó részén lévő mirigyek választanak ki. A folyadéknak
mikroba- és gombaölő tulajdonságai vannak, de a sebek
bezáródásában is kulcsszerepet játszik.

Talán ez az utóbbi funkciója a legfontosabb, hiszen a rák végül
is abnormális sejtnövekedés. Ha a hisztatin nem védi és állítja
helyre a nyelőcsövet borító szöveteket, a sejtek DNS-e
megváltozhat, és abnormális növekedés veheti kezdetét.

Márpedig a tanninokról ismert, hogy elnyomják a hisztatin
termelődését a szájban.

Minden egyes pohár bor, melyet Anton valaki egészségére
ürített, hozzájárult a nyelőcsövét bélelő szövetek rosszindulatú
daganatához, mely továbbterjedt a nyirokcsomóira, és végül más
szerveire.

Legalábbis így szólt Sam elmélete. Miközben nézte, ahogy szép,
eleven férje két év leforgása alatt elfonnyad, belekapaszkodott a
számára legmegfoghatóbb magyarázatba, egy ok-okozati
összefüggésbe. Antonnak nem volt szájüregi humánpapilloma-
fertőzése, mely vírusfertőzés a fejen és a nyakon található rákok
durván hetven százalékáért felelős. Dohányozni is csak
alkalmanként szokott, és semmiképp sem volt alkoholista. Sőt, a
családjában sem volt előzménye a ráknak.

Tehát csakis a tannin lehetett a hibás.
Sam képtelen lett volna elfogadni ésszel és érzelmileg azt, hogy



a sors, a véletlen játszott bármiféle szerepet férje betegségében.
Nem tudta megemészteni, hogy már harmadszorra is
belecsapott a villám.

Fosco hozzányomta fejét a karjához. Eredetileg Anton cicája
volt; talán valami pavlovi reakciót váltott ki belőle a vörösbor
szaga.

Sam finoman eltolta magától, majd kiült a kanapé szélére.
Öntött magának egy pohárral a borból, amelyről tudta, hogy
nem lesz képes meginni a férje emlékére, sőt látni se bírja.

Azután olyat tett, amit délután három óta halogatott:
bekapcsolta a televíziót.

A nő, aki számára örökre Miss Heller marad, a Dickerson
Megyei Kórház bejárata előtt állt. Érthető módon lesújtottnak
látszott. Hosszú, szőkés, őszes haja rendetlenül lengedezett a
szélben. Szeme véreres volt, összepréselt ajka majdnem olyan
fehér, mint a bőre.

A következőket mondta:
– A mai tragédiát nem lehet meg nem történtté tenni egy fiatal

nő halálával. – Elhallgatott, újra összeszorította a száját. Sam
fényképezőgépek kattogását hallotta, riporterek köszörülték a
torkukat. Mrs. Pinkman hangja azonban rezzenéstelen maradt. –
Imádkozom az Alexander családért, imádkozom a férjem
lelkéért. A saját üdvösségemért. – Szája ismét összeszorult,
könnyek csillogtak a szemében. – De a Wilson családért is
imádkozom, mert ők ugyanúgy szenvednek ma, ahogy mi
mindannyian. – Kihúzta magát, és egyenesen a kamerába nézett.
– Megbocsátok Kelly Wilsonnak. Feloldozom őt ennek a szörnyű
tragédiának a terhe alól. Ahogy Máté mondja: „Ha



megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát
néktek is a ti mennyei Atyátok.”

Azzal megfordult, és visszament a kórház épületébe. Őrök
állták el az ajtót a riporterek elől, nehogy követni tudják.

Sam kiengedte a visszatartott levegőt.
Újra a műsorvezető jelent meg. Egy asztal mellett ült a

stúdióban, körülötte önjelölt szakértők. Szavaik ott keringtek
Sam feje körül a levegőben, miközben ő visszahúzta Foscót az
ölébe.

Sam egyik brit barátja mondta, hogy a britek Diana hercegnő
halálakor veszítették el azt a képességüket, hogy mindig
uralkodnak magukon. Az a társadalom, amely érzelmek helyett
mindent csak szárazon kommentált, egyik napról a másikra síró
tömeggé változott. Ez a barát újabb keletű, nem szívesen látott
amerikai hatásnak tartotta a jelenséget – a britek folyton
panaszkodnak Amerikára, miközben mohón fogyasztják az
amerikai termékeket és kultúrát –, s úgy vélekedett, a Diana
halála fölötti túlcsorduló nyilvános gyász óta honfitársai már nem
tudnak elfogadható módon reagálni a tragédiákra.

Volt talán ebben némi igazság, még abban is, hogy ezt
Amerikának köszönhették, Sam szerint azonban ezeknek a
látszólag mindent elborító nemzeti tragédiáknak az volt a
legkárosabb következménye, hogy kialakult a felépülésnek egy
bizonyos modellje. Mert mi történt a bostoni maratonon
elkövetett támadás, San Bernardino vagy a Pulse éjszakai klub
esete után? Az emberek éktelenül felháborodtak.
Odaszegeződtek a televízió elé, a számítógépük elé, a Facebook-
oldaluk elé. Hangot adtak bánatuknak, elszörnyedésüknek,



dühüknek, fájdalmuknak. Változásért kiáltottak, pénzt
gyűjtöttek, cselekvést követeltek. Aztán visszatértek a
mindennapjaikba, míg újra nem történt valami.

Sam visszanézett a televízióra. A hírolvasó beszélt.
– Megismételjük a korábbi videofelvételt. Azoknak a

nézőinknek a kedvéért, akik csak most kapcsolódtak be,
elmondom, hogy azoknak az eseményeknek a rekonstruálásáról
van szó, amelyek ma reggel történtek az Atlantától nagyjából
kétórányira északra fekvő Pikeville-ben.

Sam nézte, ahogy a vázlatos alakok szaggatottan mozognak a
képernyőn. Inkább csak szimuláció volt, semmint rekonstrukció.

A műsorvezető kommentálta a látottakat.
– Ma reggel nagyjából hat ötvenötkor az állítólagos lövöldöző,

Kelly Rene Wilson belépett a folyosóra.
Sam nézte, ahogy a figura eljut a folyosó közepéig.
Kinyílik egy ajtó, egy idős nő lebukik, amikor két lövés dördül.
Sam becsukta a szemét, de fülelt.
Mr. Pinkmant lelőtték. Lucy Alexandert lelőtték. Majd két

másik alak jelent meg a képen. Egyiket sem azonosították
névvel. Az egyik férfi volt, a másik nő. A nő odafut Lucy
Alexanderhez, a férfi Kelly Wilsonnal küzd a pisztolyért.

Sam kinyitotta a szemét. Verejték gyöngyözött a homlokán.
Olyan erővel szorította ökölbe a kezét, hogy körmei félholdakat
vájtak a tenyerébe.

Csörögni kezdett a mobilja. A konyhában, a táskája mélyén.
Nem mozdult, tovább nézte a tévét. A műsorvezető épp egy

kopasz férfit interjúvolt, akinek a csokornyakkendője arra utalt,
hogy nagy valószínűséggel pszichiáter.



– Az ilyen típusú lövöldözők általában magányos fiatalok.
Elidegenedettek, szeretethiányosak. Gyakran zaklatják,
piszkálják őket.

Abbamaradt a telefoncsörgés.
A csokornyakkendős folytatta:
– A tény, hogy ebben az esetben nőnemű a gyilkos…
Sam elzárta a tévét. A szoba sötétbe borult, de ő hozzászokott

már a sötétben való tájékozódáshoz. Meggyőződött róla, hogy
Fosco békésen alszik mellette, majd tapogatózva a borosüveg és
a pohár felé nyúlt, s kivitte őket a konyhába, ahol mindkettő
tartalma lefolyt a mosogatón.

Megnézte, ki telefonált. A hívás ismeretlen számról érkezett,
talán egy ügynök volt. Igaz, Sam titkosította a számát a hasonló
telefonos ügynökök elől. Rákoppintott néhányszor a készülékre,
hogy blokkolja a számot.

Vibrálni kezdett a kezében, új e-mailje érkezett. Ránézett az
órára, s megállapította, hogy Hongkongban már reggel van.
Munkaidő. Ha volt bármi állandóság Sam életében, akkor az a
munka volt. Az újabb és újabb feladatok.

Nem akarta felvenni az olvasószemüvegét, hacsak nem sürgős
az üzenet. Hunyorogva kereste ki a legújabb e-maileket.

Egyiket se nyitotta meg.
Letette a telefont a konyhapultra, s nekilátott az esti rutinnak.

Meggyőződött róla, hogy Fosco összes tálkája tele van,
lekapcsolta a villanyokat, megnyomta a megfelelő gombokat,
hogy leereszkedjenek a redőnyök, és ellenőrizte, hogy élesítette-
e a riasztót.

Bement a fürdőbe, megmosta a fogát, majd bevette a maréknyi



gyógyszert éjszakára. A gardróbban pizsamára váltott. Volt egy
kiváló regény az éjjeliszekrényén, de inkább pihenni vágyott,
maga mögött tudni a napot, és másnap új szemmel nézni a
világot.

Bebújt az ágyába, mire Fosco megjelent a semmiből, és
elfoglalta helyét a Sam melletti párnán. Sam levette a
szemüvegét, eloltotta a villanyt, és becsukta a szemét.

Mélyet sóhajtva kifújta a levegőt, s lassan végigment esti
gyakorlatsorán. Megfeszítette, majd ellazította teste összes izmát
a talpától a feje tetejéig.

Várta, hogy egészen ellazuljon, hogy jöjjön az álom, ám teste
határozottan nem akart együttműködni. Túlságosan nagy volt a
csend. Még Fosco sem szuszogott vagy nyalogatta magát.

Sam kinyitotta a szemét.
Bámulta a plafont, várta, hogy a sötétség szürkeségre váltson,

a szürkeség pedig beszűrődő világossággá a redőny rései között.
„Látsz? – kérdezte Charlie. – Sam, látsz?”
„Igen” – hazudta. Meztelen talpa alatt érezte a frissen

bevetett föld barázdáit. Minden lépéssel, mellyel távolodott a
háztól, gyengült a fény, és mélyült a sötétség. Charlie csak egy
szürke paca volt, Daniel magas, sovány alak, akár egy
grafitceruza, Zachariah Culpepper pedig fenyegető, fekete
gyűlölettömeg.

Sam felült, lábait átlendítette az ágy szélén. Kezét combjára
szorítva átmasszírozta a merev izmokat. Talpának jólesett a
padlóból áradó meleg.

Érezte a szívverését: lassú volt, egyenletes. Szépen működött a
szinuszcsomó, az AV-csomó, a His-köteg, a Purkinje-rostok,



melyek a kamrák izmos falának adnak impulzusokat,
összehúzódásra, majd ellazulásra késztetve őket.

Felállt. Kiment a konyhába, kivette az aktatáskájából az
olvasószemüvegét. Kezébe vette a telefont, és megnyitotta Ben
újabb levelét.

Charlie-nak szüksége van rád.
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Sam egy fekete Mercedes hátsó ülésén ülve hajtogatta az ujjait
ki-be a telefonja körül, miközben a sofőr besorolt az 575-ös
államközi főút forgalmába.

A két évtizednyi fejlődés alaposan megtépázta az észak-
georgiai vidéket. Semmi sem maradt a régi. Bevásárlóközpontok
nőttek ki a földből, reklámtáblák tarkították a tájat. Még a
valaha dús, vadvirágokkal teli elválasztósávok is eltűntek. Széles,
változtatható irányú csúcsforgalmi sáv választotta el középen az
utat, és szolgálta ki a kisteherautóval furikázó fickókat, akik
mindennap behajtanak Atlantába pénzt keresni, majd este haza,
és egyfolytában zúgolódnak az istentelen liberálisok ellen, akik
mindeközben pénzzel tömik a zsebüket, támogatják a
közműveiket, az egészségügyi ellátásukat, a gyerekeik iskolai
ebédjét és taníttatását.

– Talán már csak egy óra – jegyezte meg Stanislav, a sofőr a
maga jól hallható horvát akcentusával. – Ez az útépítés… – vont
vállat. – Ki tudja?

– Semmi baj – felelte Sam, miközben bámult ki az ablakon.
Mindig Stanislavot kérte, ha Atlantában járt. Azon ritka sofőrök
közé tartozott, akik megértették, hogy csendre van szüksége
útközben. Vagy talán arra gondolt, Sam ideges az autózástól,
ezért marad csendben. Nem tudhatta, hogy annyira hozzászokott
egy fekete szedán hátsó üléséhez, hogy alig vette észre az utat.

Sam sohasem tanult meg igazán vezetni. Miután betöltötte a
tizenötöt, Rusty elvitte magával, hogy tanítsa Gamma kombiján,



de mint minden más, családdal kapcsolatos dologban, most is
hamar talált kifogásokat – munka így, munka úgy –, melyek
elsőbbséget élveztek Sam autóvezető-óráival szemben. Gamma
megpróbálta kárpótolni, csakhogy ő meg kimondottan
szőrszálhasogató vezető volt, és határozottan utálatos utas. Ha
még hozzávesszük, hogy mind Gamma, mind Sam robbanékony
volt, és imádott vitázni, valóban az látszott a legjobb
megoldásnak, ha Sam a középiskola őszi félévében elkezd
hivatalos autóvezetői oktatásra járni.

Csakhogy addigra a Culpepper fivérek már megjelentek a
konyhájukban.

Míg más Sam korabeli lányok a jogosítványukat igyekeztek
megszerezni, ő azon dolgozott, hogy újra kiépítse az idegi
kapcsolatokat a lábai és az agya között, abban a reményben,
hogy egyáltalán járni tud valaha.

Nem mintha a mobilitás hiánya lett volna az egyetlen akadály.
A kár, ami Zachariah Culpepper jóvoltából a szemeit érte –
megint csak azzal a bizonyos szóval jellemezve –, leginkább
felületi volt. Fényérzékenységén könnyen lehetett segíteni
napszemüveggel, leszakadt szemhéját pedig visszavarrta egy
plasztikai sebész. Zachariah rövid, cakkos körmei átszúrták
ugyan az ínhártyát, de az érhártya, a látóideg, a retina és a
szaruhártya nem sérült.

Látását egy vérzéses stroke rabolta el, mely egy a műtét során
elrepedt, veleszületett agyi aneurizma miatt állt be nála. Ennek
nyomán sérültek meg olyan rostok, melyek a vizuális információt
továbbítják a szemből az agynak. Látása megjavult ugyan
annyira, hogy a legtöbb államban épp kaphatott volna



jogosítványt, de a jobb szeme perifériás látása mindössze húsz
százalékra esett vissza.

Jogilag nézve Sam vaknak volt mondható.
Szerencsére sosem kényszerült rá, hogy maga vezessen.

A reptérre és visszafelé céges kocsival közlekedett, munkába,
bevásárolni, különböző programokra és környékbeli társasági
összejövetelekre pedig gyalog járt. Ha be kellett mennie a
városközpontba, vagy leintett egy taxit, vagy megkérte Eldrint,
szerezzen neki kocsit. Nem az a fajta New York-i volt, aki fennen
hirdeti, hogy imádja a várost, aztán az első adandó alkalommal
elhúz Hamptonsba vagy Martha’s Vineyardra, mihelyt
megengedheti magának, hogy vegyen ott nyaralót.

Ő és Anton sosem gondolt ilyesmire. Ha tengert akartak látni,
elutaztak egy görög szigetre vagy Korčulára, nem zárkóztak
volna be semmi pénzért a manhattaniek bármilyen divatos
üdülőhelyére.

Rezegni kezdett a telefonja. Nem is volt tudatában, mennyire
szorítja, amíg meg nem látta tenyere verejtékét a peremén.

Ben időnként frissítette az információit, mióta Sam előző este
válaszolt az e-mailjére. Először azt írta, hogy Rustyt épp műtik,
majd hogy már kikerült a műtőből, és az intenzívre vitték,
később, hogy visszavitték a műtőbe egy észre nem vett vérzés
miatt, legutóbb pedig, hogy ismét az intenzíven fekszik.

A legutóbbi üzenet ugyanaz volt, mint amit a repülő felszállása
előtt kapott: Nincs változás.

Sam ránézett az üzenet időpontjára. Ben láthatóan követte a
Delta-járatot, melynek a számát Sam megadta. Az e-mail tíz
perccel a leszállás tervezett ideje után érkezett. Ben persze nem



tudhatta, hogy Sam hazudott a járatszám dolgában, ahogy a
légitársaságban is. Cégének volt saját repülője, melyet a
ranglétra magasabb fokain álló partnerek vehettek igénybe. Sam
neve még nem állt ott rozsdamentes acél táblán a liftekkel
szemben, de a szerződést már aláírták, így a gépet máris
felkészítették a felszállásra, amint megkérte Eldrint, hogy
telefonáljon ez ügyben.

Sam nem indult útnak előző este. Kinézett egy korai Delta-
járatot, annak az adatait adta meg Bennek. Összecsomagolt,
küldött egy e-mailt a cicagondozónak, üldögélt a konyhapult
mellett, hallgatta Fosco horkolását és szuszogását, majd
letelepedett a mellette álló székre, és sírt.

Mit ad most fel azzal, hogy visszatér Pikeville-be?
Megígérte Gammának, hogy soha többé nem teszi be oda a

lábát.
Bár ha anyja élne, ha még mindig az összetákolt farmházban

lakna, minden bizonnyal hazament volna karácsony táján, sőt
talán még nyári szabadságra is. Gamma elutazott volna
Atlantába, hogy együtt vacsorázzanak, mikor Samnek üzleti
ügyei voltak a városban. Elvitte volna az anyját Brazíliába vagy
Új-Zélandra, vagy ahová csak menni szeretett volna. Nem
következett volna be a szakítás Charlie-val, és Sam most
normális nővér, sógornő, sőt talán nagynéni lenne.

Kapcsolata Rustyval talán akkor se lett volna más, vagy akár
még rosszabbra is fordulhatott volna, mert látniuk kellett volna
egymást. Persze Rustyt épp az ilyesfajta ellentétek éltették.
Igaz, talán Sam is így lett volna vele – abban a másik életben,
melyet akkor élhetett volna, ha nem lövik fejbe.



Akkor most ép ember lenne.
Minden reggel mehetne futni a mélabús úszás helyett.

Fájdalom nélkül tudna járni, s felemelhetné a karját anélkül,
hogy eltűnődne, vajon aznap milyen magasra sikerül. Biztos
lehetne benne, hogy pontosan az hagyja el a száját, ami
megfogalmazódott a fejében, egyedül autózhatna az országúton,
és élvezhetné a szabadságát, tudva, hogy a teste, az elméje, az
agya egységes egészet alkot.

Sam visszanyelte a szomorúságot, mely gombóccá kezdett
összeállni a torkában. Azóta nem engedte meg magának, hogy
elmerüljön ezekben a „mi lett volna, ha” jelenetekben, hogy
elhagyta a Shepherd Gerincközpontot. Ha most átengedi magát a
szomorúság luxusának, lebénul, és nem tud cselekedni.

Lenézett a telefonjára, s visszalapozott Ben első e-mailjéhez.
Charlie-nak szüksége van rád.
Ben megtalálta azt a megfogalmazást, amire reagálnia kellett.
De nem azonnal, és nem minden köntörfalazás nélkül.
Előző este, miután elolvasta az e-mailt, sokáig tétovázott. Fel-

alá járkált a lakásban, amíg lába annyira elgyengült, hogy bicegni
kezdett. Vett egy forró zuhanyt, beáztatott egy teafiltert a
csészéjébe, megpróbálta végigcsinálni a nyújtógyakorlatait,
próbált meditálni, de minden halogató pótcselekvését kikezdte az
állandóan jelen lévő kíváncsiság.

Charlie-nak még sohasem volt rá szüksége.
Ahelyett hogy feltette volna Bennek a nyilvánvaló kérdést,

hogy miért, mi történt, ismét bekapcsolta a híreket. Fél óra
elteltével az MSNBC beszámolt a késelésről. Még igen kevés
információval rendelkeztek, csak annyit tudtak, hogy Rustyt egy



szomszéd találta meg. A behajtó végénél feküdt hason, körülötte
levelek hevertek szétszórva. A szomszéd hívta a rendőröket, a
rendőrök a mentőket. A mentőkocsiból helikoptert kértek, most
pedig Sam visszatér oda, ahová megígérte, hogy sosem teszi be
többé a lábát.

Emlékeztette magát, hogy lényegében nem is Pikeville-be
megy. A Dickerson Megyei Kórház harmincpercnyi autóútra van
onnan, egy Bridge Gap nevű városban. Mikor Sam tinédzser volt,
Bridge Gap volt a nagyváros, ahová akkor ment az ember, ha a
barátjának vagy egy barátnőjének volt kocsija, és a szülei
engedékenyek voltak.

Talán amikor Charlie fiatalabb volt, ő is bement Bridge Gapbe
egy fiúval vagy egy csapat baráttal. Rusty bizonyára engedékeny
volt, náluk inkább Gamma volt a fegyelmező. Sam tudta, hogy
Gamma kiegyensúlyozó szigorúsága nélkül Charlie féktelenné
vált. Az egyetemi évek bizonyultak a legrosszabbaknak e
tekintetben. Számos késő esti telefon jött Athensből, ahol Charlie
tanult. Pénzt kért ennivalóra, albérletre, orvosra, egyszer pedig
egy hamis riasztásnak bizonyult terhesség címén.

„Hajlandó vagy segíteni, vagy sem?” – követelte Charlie a
választ, agresszív hangnemével elejét véve Sam még ki se
mondott szemrehányásainak.

Benből ítélve húgának sikerülhetett megjavulnia. A változás
valójában nem annyira valami új, mint inkább a régi, normális
kerékvágásba való visszatérés kellett hogy legyen. Charlie
ugyanis korábban sosem volt lázadó, csak egy laza, népszerű
lány. Az a fajta, akit mindenhová meghívtak, aki könnyedén
elvegyült a többiekkel. Olyan természetes módon volt



szerethető, ahogy Sam soha. Már a baleset előtt sem.
Vajon milyen lehet most Charlie élete?
Sam még azt se tudta, vannak-e gyerekei, csak feltételezte.

Charlie mindig is imádta a kicsiket. A fél szomszédság gyerekeire
vigyázott, mielőtt leégett a házuk. Gondjába vette a kóbor
állatokat, pekándiót hagyott kint a mókusoknak, madáretetőket
épített a cserkésztalálkozókon, egyszer pedig még egy
nyúlketrecet is felállított a hátsó udvarban, bár legnagyobb
csalódására a nyulak inkább a szomszéd üres kutyaházát
választották.

Vajon hogy nézhet most ki? Az ő haja is ősz már? Még mindig
vékony és izmos az örökös nyüzsgéstől? S ő, Sam vajon
megismerné a húgát, ha látná?

Amikor látni fogja?
Az ablak előtt elsuhant az „Üdvözöljük Dickerson megyében”

feliratú tábla.
Szólnia kellett volna Stanislavnak, hogy hajtson lassabban.
Kikereste telefonján a böngészőt, megnyitotta az MSNBC

honlapját, s talált rajta egy frissített összefoglalót Rustyról.
Köztes állapotban van. Hiába töltötte a fél életét különböző
kórházakban, Samnek fogalma sem volt, ez mit jelent. Jobb, mint
a „kritikus”? Rosszabb, mint a „stabil”?

Anton élete vége felé, mikor utoljára került kórházba, nem
adtak ki egyre újabb és újabb jelentéseket az állapotáról, csak
annyit mondtak, hogy „elfogadhatóan” érezte magát aznap, vagy
„kellemetlenül”. Majd jött az ünnepélyes, ki nem mondott, de
mindenki által tudott bizonyosság, hogy nem lesz több holnap.

Sam rákeresett a Huffington Postra, hátha ők több részletet



tudnak. Meglepetten szisszent fel, mikor megjelent Rustyról egy
friss fénykép.

Valami ismeretlen okból valahányszor meghallgatta apja
hangpostaüzenetét, egy ismerős teareklám figurája jelent meg
előtte. Erőteljes, kövérkés ember fehér kalapban és öltönyben,
feltűnő, ezüst medállal összefogott, zsinóros nyakkendővel.

Apja minden volt, csak nem ilyen. Korábban sem, most pedig
még kevésbé.

Rusty sűrű fekete haja már majdnem ősz volt, arcbőre akár a
szárított marhahús. Legalábbis ami a textúráját illette. Még
mindig szikár volt, mintha hónapok után épp most került volna
elő a dzsungelből. Arca beesett, szeme mélyen ülő. Fényképen
mindig rosszabbul nézett ki, mint a valóságban. Élőben
egyfolytában mozgott, ficánkolt, gesztikulált, úgyhogy senki sem
látta a gyenge öregembert a felszín alatt.

Sam eltűnődött, vajon még mindig Lenore-ral van-e. Már
tizenévesként is rájött, miért utálja Gamma annyira a nőt, akivel
Rusty az ideje legnagyobb részét töltötte. Vajon közhelyes
módon feleségül vette a titkárnőjét az illendő gyászidő leteltével?
Lenore is fiatal volt még, amikor Gammát megölték. Talán van
egy féltestvére is, akit ott fog találni Rusty kórházi ágya mellett?

Sam visszadobta a telefont a táskájába.
– Oké – szólalt meg Stanislav. – Már csak egy mérföld. Azt

mondja, két óra, és már megyünk is vissza?
– Nagyjából – felelte Sam. – Talán annyi sem.
– Eszem addig valamit egy étteremben. A kórházi kantinban

nincs jó kaja. – Átadta Samnek a névjegyét. – Csak küldjön egy
SMS-t! Öt perc, és már ott is vagyok magáért.



Sam ellenállt a kísértésnek, hogy megkérje, várja meg a
kocsiban járó motorral, orral Atlanta felé.

Stanislav indexelt, majd tenyerével forgatva a
kormánykereket nagy ívben rákanyarodott a kórház behajtójára.

Sam gyomra összeszorult.
A Dickerson Megyei Kórház sokkal nagyobb volt, mint ahogy

emlékezett, vagy talán csak kibővítették az utóbbi harminc
évben. A Quinn család csak egyszer járt itt a sürgősségin, mielőtt
Culpepperék beléptek az életükbe: Charlie leesett egy fáról, és
eltörte a karját. Rá vallott a baleset: egy cicát akart megmenteni.
Sam még mindig emlékezett, hogyan tartott Gamma előadást a
húgának, miközben az sírt és jajgatott a kocsiban a kórház felé
menet. Persze nem arról, hogy milyen szamárság felmászni a
fára egy olyan teremtményért, amelynek minden adottsága
megvan, hogy lemásszon róla, hanem az emberi kar
anatómiájáról.

„A válltól a könyökig futó csont a felkarcsont. Ez két
csonthoz kapcsolódik a könyöknél, az orsócsonthoz és a
singcsonthoz. Ezek alkotják az alkart.”

Mindezek az információk nem csökkentették Charlie fájdalmát
és jajgatását. Ez egyszer Sam sem vádolta azzal, hogy túlreagálja
a dolgot: a törött felkarcsont cápauszonyként állt ki felszakadt
bőre alól.

Stanislav beállt a Mercedesszel a főbejárat előteteje alá.
Nagydarab férfi volt, a kocsi beleremegett, ahogy kikászálódott a
volán mögül. Hátulról megkerülte az autót, s kinyitotta az ajtót
Samnek, akinek úgy kellett kiemelnie a jobb lábát, hogy ki tudjon
szállni. Nyugodtan használhatta ma a botját, mert senkivel sem



fog találkozni, aki ne tudná, mi történt.
– Csak írjon, és öt perc múlva itt vagyok – emlékeztette

Stanislav, majd visszaült a kocsiba.
Sam nézte, amint elhajt, s furcsán elszorult a torka.

Emlékeztetnie kellett magát, hogy nála van a telefonszáma,
bármikor visszarendelheti. Valamint nála van a saját korlátlan
felhasználású hitelkártyája, egy lökhajtásos kisrepülő áll a
rendelkezésére, tehát elmenekülhet, amikor csak akar.

A távolodó autót látva mégis úgy érezte, mintha
kényszerzubbonyt húztak volna szorosra a karjai körül.

Megfordult, felnézett a kórház épületére. Az ajtó melletti
padon két riporter ült. Nyakukban lógott a sajtóigazolványuk,
kamerájuk a lábuknál. Felpillantottak Samre, majd
visszaeresztették tekintetüket a telefonjukra, miközben ő
elindult befelé.

Körülnézett, nem látja-e Bent. Félig-meddig arra számított,
hogy várni fogja. Az előcsarnokban azonban csak betegek és
látogatók voltak. Volt ott ugyan egy információs pult is, de a
színkóddal ellátott nyilak elég világos eligazítást adtak. Sam a
zöld vonal mentén ment a liftekig, majd a tájékoztató táblát
végigfutva megtalálta a felnőtt-intenzívosztályt. Egyedül ment
fel a liften. Úgy érezte, élete legnagyobb részét liftben utazva
töltötte, míg mások lépcsőn jártak. A lift minden emeletnél
csengetett egyet. A fülke tiszta volt, mégis enyhe betegségszagot
árasztott.

Sam egyenesen előrenézett, kényszerítve magát, hogy ne
számolja az emeleteket. A liftajtó belseje tompa fényűre volt
polírozva, hogy ne látszódjanak rajta az ujjlenyomatok, mégis



látta benne magas alakjának körvonalait, egyenes tartását,
eleven kék szemét, rövid fehér haját, sápadt bőrét. Mindehhez
éles nyelv társult, mellyel apró, de fájó sebeket tudott ejteni a
legkényelmetlenebb helyeken. A tükörkép torzítása ellenére
látta azt is, ahogy keskeny vonallá préselődik az ajka. Máris az a
dühös, keserű nő volt, aki elhagyta Pikeville-t.

Kinyílt az ajtó.
A padlón fekete vonal húzódott – hasonló a medence alján

lévőhöz –, ez vezetett az intenzív osztály bejáratához.
Rustyhoz.
A húgához.
A sógorához.
Az ismeretlenhez.
Ezernyi darázs szurkálta a lábát, ahogy végigment a hosszú,

néptelen folyosón. Cipősarkai egy ütemre koppantak a
szívdobbanásával a kórházi burkolólapokon. Haját nyakához
tapasztotta a verejték. Csuklójának és bokájának finom csontjai
kis híján elroppantak az erőfeszítéstől.

Ment tovább, nyelte a fertőtlenítőszagú levegőt, belesüppedt a
fájdalomba.

Az önműködő ajtó kinyílt, mielőtt még odaért volna.
Egy nő állt az útjában. Magas, sportos alkatú, hosszú sötét

hajjal, világoskék szemmel. Az orra mintha nemrég tört volna be.
Mindkét szeme körül monokli.

Sam erőt vett magán, hogy gyorsan kikerülje. Lábában szinte
feljajdultak az inak, a darazsak már a mellkasát csipkedték. A bot
fogantyúja csúszott izzadó tenyerében.

Ideges volt. De miért is?



– Pont úgy nézel ki, mint anya – szólalt meg a nő. Charlie.
– Tényleg? – kérdezte Sam remegő hangon.
– Csak neki fekete haja volt.
– Mivel eljárt festetni. – Sam beletúrt a hajába. Ujjai

beleakadtak a barázdába, ahol a golyó a fejébe hatolt. –
A University College of London végzett egy dél-amerikai
tanulmányt, amely izolálta az ősz hajért felelős gént. IRF4.

– Lenyűgöző – mondta Charlie. Karba font kézzel állt Sam
előtt. Vajon meg kéne ölelniük egymást? Esetleg rázzanak kezet?
Vagy álljanak itt egymást bámulva, míg Sam lába felmondja a
szolgálatot?

– Mi történt az arcoddal? – kérdezte Sam.
– Na vajon?
Sam várta, hogy Charlie felvilágosítja, mitől lett monokli a

szemén és ronda púp az orrán, de húga szokása szerint nem
adott magyarázatot.

– Sam? – törte meg Ben a kínos pillanatot. Olyan határozottan
ölelte meg Samet, mint Anton óta senki.

Samnek könnyek gyűltek a szemébe. Látta, hogy Charlie nézi,
erre elfordult.

– Stabil az állapota – közölte Charlie az apjukról. – Egész
délelőtt hol jobban volt, hol rosszabbul, de úgy gondolják,
hamarosan felébred.

Ben Sam hátán hagyta a kezét.
– Tényleg pont úgy nézel ki.
– Köszönöm – motyogta Sam elfogódottan.
– A seriff nemsokára idejön – mondta Charlie. – Keith Coin.

Emlékszel arra a szar alakra.



Sam emlékezett.
– Kiadtak valami hülye nyilatkozatot, hogy minden eszközüket

bevetik Rusty támadójának a megtalálására, de azért ne akard
addig visszatartani a levegőt – folytatta Charlie, továbbra is
szorosan összefonva a karját maga előtt. A régi tüskés,
magabiztos Charlie. – Nem lennék meglepve, ha az egyik
helyettese lett volna.

– Ő képviseli azt a lányt – mondta Sam. – Az iskolai lövöldözőt.
– Kelly Wilsont – pontosított Charlie. – Megkíméllek a hosszú,

unalmas sztoritól.
Sam elcsodálkozott Charlie jelzőválasztásán. Két embert

lelőttek, Rustyt leszúrták. Nem úgy tűnt, mintha a történet
hosszú lenne, és a legkevésbé sem tűnt unalmasnak. Persze ő
nem azért van most itt, hogy kiderítse a részleteket.

Csakis az e-mail miatt jött el.
Odafordult Benhez.
– Adnál nekünk néhány percet?
– Persze – felelte Ben, de még egy pillanatig támogatón Sam

hátán tartotta a kezét, aki nyomban arra gondolt, hogy a
gesztust a fogyatékossága váltotta ki, nem holmi rokoni szeretet.

Megmerevedett, kihúzta magát.
– Jól vagyok, köszönöm.
– Tudom – felelte Ben, s utoljára még megdörzsölte a hátát. –

Mennem kell dolgozni, de elérhető vagyok, ha szükségetek van
rám.

Charlie a keze után nyúlt, de Ben addigra már elfordult tőlük.
Az önműködő ajtó becsukódott utána. Sam nézte könnyed

lépteit az ajtó üvegén át, s megvárta, hogy beforduljon a sarkon.



Karjára akasztotta a botját, s intett Charlie-nak, induljon el a
folyosón a műanyag székek sora felé.

Charlie ment elöl szokásos magabiztos járásával, rugalmasan.
Samnek nagyobb erőfeszítésébe került a járás. Bot nélkül úgy
érezte magát, mintha egy elvarázsolt kastély lejtős padlóján
lépkedne. Végül eljutott a székig. Tenyerét letette az ülőfelületre,
s lassan leengedte magát.

– Mi Rustynál okozta ezt? – Lehunyta a szemét, amint a
kitekert mondat megütötte a fülét. – Úgy értem… – próbált
magyarázkodni.

– Azt gondolják, azért történt, mert elvállalta Kelly Wilson
védelmét – felelte Charlie. – Valakit a városban ez nagyon
felbosszantott. Judith Hellert kizárhatjuk, ő egész éjjel itt volt.
Huszonöt éve ment hozzá Mr. Pinkmanhez. Fura, nem?

Sam nem mert megszólalni, inkább csak bólintott.
– Akkor csak az Alexander család maradt – folytatta Charlie,

lábával a padlót ütögetve. Sam már el is felejtette, hogy húga
ugyanolyan nyughatatlan tudott lenni, mint Rusty. – Nem Peter
rokonai. Emlékszel Peterre a középiskolából, igaz?

Sam ismét bólintott, és visszafogta magát, nem figyelmeztette
Charlie-t, hogy régi szokása szerint minden mondatát azzal a
szóval fejezi be, hogy „igaz?”, mintha segíteni akarna Samnek,
hogy ne kelljen semmit mondania válaszul, csak bólintani vagy
megrázni a fejét.

– Peter Atlantába költözött, de néhány éve elütötte egy autó.
Valakinek a Facebook-oldalán olvastam. Szomorú, nem?

Sam már harmadjára bólintott, s váratlan veszteségérzet járta
át.



– Van egy másik ügy is, amin apa épp dolgozott – folytatta
Charlie. – Nem tudom, kié, de később járt haza még a
szokásosnál is. Lenore nem hajlandó beszélni róla. Apa őt is
halálra bosszantja, de megőrzi a titkait.

Samnek felszaladt a homlokára a szemöldöke.
– Tudom, mit akarsz mondani: hogy hogy volt képes ennyi

ideig dolgozni vele anélkül, hogy megölte volna. – Charlie hirtelen
felnevetett. – Ha netán megfordult volna a fejedben: Lenore
otthon volt, mikor apát leszúrták.

– Hol? – kérdezte Sam. Arra gondolt, hogy hol az az „otthon”,
de Charlie félreértette.

– Mr. Thomas, az a pasas az utca végéről, a behajtó elején
talált rá. Nem úszott a vérben, csak a lábán volt egy kis vágás, és
egy folt az ingén. Főleg befelé vérzett, a hasüregbe. Azt hiszem,
az ilyesfajta sebeknél ez szokott történni. – A saját hasára
mutatott. – Itt, itt és itt. Tipikus börtönkéselés. Ezért gondolom,
hogy azzal a másik ügyével lehet összefüggésben. Apa ügyesen
fel tudja bosszantani az elítélteket.

– Az biztos – értett egyet Sam.
– Te talán több információt tudsz kiszedni belőle – mondta

Charlie, épp mikor kinyílt az ajtó. Felállt, mert észrevette
Lenore-t az üvegen át.

Sam is meglátta, s tátva maradt a szája.
– Samantha! – kiáltott fel Lenore. Fátyolos hangja ugyanolyan

ismerős volt Samnek a gyerekkorából, mint a telefon csörgése,
mikor bejelentette, hogy Rusty későn megy haza. – Apád biztos
nagyra értékeli majd, hogy eljöttél. Jó volt az út?

Samnek ezúttal is csak bólintania kellett, úgysem tudott volna



megszólalni a döbbenettől.
– Feltételezem, ti ketten úgy beszélgettek most, mintha mi

sem történt volna, és minden rendben van – mondta Lenore, de
választ nem is várt a megjegyzésére. – Megyek, megnézem
apátokat.

Mielőtt tovalibbent volna a folyosón, megszorította Charlie
vállát. Sam figyelte, ahogy hóna alá csap egy kis sötétkék, fogó
nélküli retikült, miközben közelít a nővérpulthoz. Tengerészkék
tűsarkút viselt, és hozzáillő rövid szoknyát, mely túl magasan ért
véget a térde fölött.

– Nem tudtad, igaz? – kérdezte Charlie.
– Hogy ő… – Sam küszködött, hogy megtalálja a megfelelő

szót. – Hogy… úgy értem, hogy… ő…
Charlie a szája elé kapta a kezét. Fuldoklott a nevetéstől.
– Ez nem vicces – csattant fel Sam.
Charlie tenyere mögül kiáradt a csapdába ejtett levegő.
– Hagyd abba! Tiszteletlen vagy – feddte meg Sam.
– Csak veled – vágott vissza Charlie.
– Nem hiszem el… – kezdte Sam, de most se tudta befejezni a

mondatát.
– Te mindig is túl okosnak gondoltad magad ahhoz, hogy

felfogd, mennyire buta vagy – jelentette ki Charlie még mindig
mosolyogva. – Tényleg nem esett le soha, hogy Lenore
transznemű?

Sam jobbnak látta ismét csak a fejét rázni válaszul. Pikeville-i
élete valóban ártatlan és egyszerű volt, még ha nem is óvták
túlságosan, de Lenore nemi identitásának ki kellett volna
derülnie számára. Hogy is nem vette észre, hogy Lenore férfinak



született? A hangja még Rustyénál is mélyebb.
– Leonard – magyarázta Charlie. – Ő volt apa legjobb barátja

az egyetemen.
– Gamma utálta – emlékezett Sam, majd ijedten Charlie-hoz

fordult. – Anya utálta a transzneműeket?
– Nem… legalábbis nem hiszem. És először vele randizott.

Majdnem összeházasodtak. Azt hiszem, attól gurult be, hogy… –
Charlie lehalkította a hangját. – Gamma rájött, hogy Lenny
hordja a ruháit. Nem mondta, hogy konkrétan mit, de tudod,
mikor először beszélt nekem erről, az a benyomásom támadt,
hogy az alsóneműjét. Mármint ezt Lenore mesélte. Gamma sose
mondott ilyet. Tényleg nem jöttél rá?

Sam megrázta a fejét.
– Azt hittem, Gamma azt hiszi, viszonya van apával.
– Nem kívánnám senkinek – mondta Charlie. – Mármint apát.
– Lányok! – kopogott feléjük Lenore a tűsarkain. – Rustynak

tiszta az agya. Mármint önmagához képest. Azt mondják,
egyszerre csak ketten menjenek be hozzá.

Charlie felpattant, s a karját nyújtotta Samnek.
Sam erősen rátámaszkodott a botjára, és felnyomta magát.

Nem akarta hagyni, hogy úgy bánjanak vele, mint egy
rokkanttal.

– Mikor fogunk tudni beszélni az orvosaival?
– Egy óra múlva vizitelnek – felelte Lenore. – Emlékszel

Melissa LaMarche-ra Mr. Pendleton osztályából?
– Igen – felelte Sam, bár nem értette, miért emlékszik Lenore

az ő egyik barátnője nevére, meg a tanárára a középiskolából.
– Most már dr. LaMarche. Ő operálta meg Rustyt tegnap éjjel.



Sam visszagondolt Melissára: mindig sírt, mikor nem sikerült
tökéletesre egy dolgozata. Talán valóban ő az az orvos, akivel az
ember meg szeretné operáltatni az apját.

Az apját.
Évek óta nem illette ezzel a szóval Rustyt.
– Te menj először! – szólt Charlie Lenore-nak, aki szemmel

láthatóan lázban égett, hogy láthassa a barátját. Megálltak egy
sor nagy üvegablak előtt. – Mi majd Sammel megyünk utánad.

Lenore halkan távozott.
Charlie sokáig nem törte meg a csendet. Odament az ablakhoz,

s lenézett a parkolóra.
– Még megteheted.
Hogy elmész, értette ezen. Mielőtt Rusty meglát. Mielőtt újra

beszippant az itteni világ.
– Valóban szükséged volt rám? Vagy csak Ben gondolta így? –

kérdezte Sam.
– Én éreztem úgy, és Ben volt olyan kedves, hogy írt neked,

mert én nem tudtam, vagy nem voltam képes rászánni magam.
De azt hittem, apa meg fog halni – felelte Charlie, s az
ablaküvegnek támasztotta a homlokát. – Két éve volt egy
szívrohama. Az azelőtti enyhe volt, de ez az utóbbi… Műteni
kellett, és komplikációk adódtak.

Sam hallgatott. Őt nem értesítette senki Rusty
szívproblémáiról. Apja egyetlen telefonhívást sem hagyott ki, és
Sam azt gondolta, mindvégig egészséges maradt.

– Döntenem kellett – folytatta Charlie. – Egy ponton már
lélegezni se tudott önállóan, és nekem kellett döntenem, életben
tartsák-e.



– Nincs nyilatkozata? – kérdezte Sam. Mármint arról, hogy
újraélesszék-e, vagy hagyják természetes halált halni, illetve
tartsák-e gépekkel életben. Az ilyesmit a végrendelethez szokták
csatolni. Charlie-nak válaszolnia sem kellett, Sam rögtön rájött a
probléma nyitjára. – Rustynak nincs végrendelete.

Charlie megfordult, háttal állt az ablaknak.
– Nincs. De nyilvánvalóan helyes döntést hoztam; utólag már

nyilvánvaló, mert megmaradt és meggyógyult. De most, mikor
Melissa kijött műtét közben, és azt mondta, gondban vannak,
mert nem tudják elállítani a vérzést, a szíve pedig összevissza
ver, és hogy esetleg döntenem kell, gépre tegyék-e…

– Azt akartad, hogy idejöjjek, és öljem meg én.
Charlie rémült arcot vágott, de nem a nővére nyers szavai

miatt. Sam hangneme, a szavak mögül előtörő harag ijesztette
meg.

– Ha kiabálni akarsz velem miatta, inkább menjünk ki –
javasolta.

– Hogy meghallják a riporterek?
– Sam – mondta Charlie aggódó arccal, mint aki egy

atombomba időzítőjét látja épp lejárni. – Menjünk ki.
Sam ökölbe szorította a kezét. Kezdett előszivárogni belőle a

rég elfelejtett sötétség. Vett egy mély levegőt, majd megint és
megint, amíg az érzés kis labdává nem zsugorodott a
mellkasában.

– Neked fogalmad sincs, Charlotte, mennyire tévedsz, ha azt
hiszed, hajlandó vagy képes vagyok elvenni valaki életét –
mondta, majd botjára támaszkodva elindult a nővérpult felé.
Ránézett a táblára az üres pult mögött, és megkereste Rusty



szobaszámát. Már emelte a kezét, hogy bekopogjon az ajtón, de
Lenore kinyitotta, mielőtt hozzáért volna.

– Megmondtam neki, hogy itt vagy – közölte Lenore. – Nem
akarom, hogy infarktust kapjon.

– Úgy érted, egy újabbat – jegyezte meg Sam.
Nem hagyott időt Lenore-nak válaszolni, belépett apja

betegszobájába.
Ritkának érezte a levegőt, túl élesnek a fényeket.
Pislogott néhányat, mert máris kezdett fájni a szeme mögött.
Rusty szobája az intenzíven ismerősnek hatott. Annak a

magánkórházbeli szobának az egyszerűbb mása volt, ahol Anton
meghalt. Nem volt faborítás a falakon, sem puha kanapé vagy
lapos tévé meg íróasztal, ahol Sam dolgozhatott, de a gépek
ugyanolyanok voltak: a csipogó szívmonitor, a sziszegő
oxigénpumpa, az automata vérnyomásmérő zaja, mikor
felfújódott Rusty karja körül.

Nagyon úgy nézett ki, mint a képen: falfehér volt.
A fényképezőgép sosem volt képes megörökíteni az ördögi
csillogást a szemében, vagy a gödröcskéket gumiszerű arcán.

– Sammy-Sam! – harsant fel a köhögésbe fulladó üdvözlés. –
Gyere ide, kislány! Hadd lássalak közelről!

Sam nem mozdult, csak ráncolni kezdte az orrát. Rusty bűzlött
a cigarettától meg az Old Spice arcszesztől, a két szagtól, mely
áldásos módon rég kimaradt Sam életéből.

– Kutya legyek, ha nem pont úgy nézel ki, mint az anyád –
nevetett fel örömmel az öreg. – Minek köszönheti vén apucid a
megtiszteltetést?

Hirtelen Charlie jelent meg Sam jobb oldalán. Tudta jól, hogy



ez Sam vakfoltja. Nem lehetett tudni, mióta állt ott, mielőtt
megszólalt.

– Azt, hittük, meg fogsz halni, apa.
– Folyton csalódást okozok a nőknek – vakarta meg Rusty az

állát. A takaró alatt ritmusra mozgott a lába. – Örömmel látom,
hogy ezúttal nem dobáltátok sárral egymást.

– Csak nem látni – felelte Charlie megkerülve az ágyat. Karba
fonta a kezét, ahelyett hogy megfogta volna az apjáét, melyet az
feléje nyújtott. – Jól vagy?

– Nos – kezdte Rusty, mint akinek gondolkodnia kell a
válaszon –, leszúrtak. Vagy ahogy az utcán mondanák: leböktek.

– Mégpedig csúnyán.
– Háromszor hason, egyszer lábon.
– Nem mondod!
Sam igyekezett nem figyelni az évődésüket. Mindig is

vonakodó közönsége volt Rusty és Charlie meccseinek. Apja
bezzeg élvezte. Láthatóan még mindig örömét lelte a lányában,
szó szerint felcsillant a szeme, mikor Charlie vette a lapot.

Sam az órájára nézett. El se hitte, hogy mindössze tizenhat
perc telt el azóta, hogy kiszállt a kocsiból. Felemelte a hangját,
hogy túlkiabálja a többieket.

– Mi történt, Rusty?
– Hogy érted, hogy mi? – nézett apja a hasára. Mindkét

oldalán csövek álltak ki belőle. Tettetett döbbenettel nézett fel
Samre. – Hisz engem lemészároltak!

Ez egyszer Charlie nem adta alá a lovat.
– Apa, Samnek indul vissza a gépe délután.
Samet meglepte a tény. Valahogy megfeledkezett arról, hogy



akár el is mehet.
– Jaj, apa! Mondd már el, mi történt! – kérte Charlie.
– Jól van, jól van – intette türelemre őket Rusty, majd halkan

felnyögött, amint megpróbált felülni az ágyban. Sam megjegyezte
magában, hogy most adta először jelét annak, hogy megsebesült.

– Nos… – Rusty hurutosan köhögni kezdett, belerázkódott a
mellkasa. Eltorzult az arca az erőlködéstől. Ezt még egyszer
megismételte, majd várt, hogy lássa, elmúlt-e az inger.

Mikor végre képes volt rá, Charlie-hoz intézte szavait,
legfogékonyabb hallgatóságához.

– Miután kitettél a régi házunknál, ettem pár falatot, talán
kicsit ittam is, aztán eszembe jutott, hogy nem néztem meg a
postaládát.

Sam nem is emlékezett, mikor kapott utoljára postán levelet.
Mintha száz évvel ezelőtti szokásról lett volna szó.

Rusty folytatta.
– Felvettem a cipőm, és elindultam kifelé. Szép este volt

tegnap. Részben felhős, úgyhogy ma reggelre eső ígérkezik. Ó,
tényleg! – jutott eszébe, hogy az a reggel már elmúlt. – Esett?

– Igen – felelte Charlie, majd tett egy mozdulatot a kezével,
jelezve, hogy Rusty gyorsítsa fel a beszámolót. – Láttad, ki tette?

Rusty megint köhögött.
– Ez egy bonyolult kérdés, amire bonyolult a válasz.
Charlie várt, mindketten vártak.
– Na jó, szóval kimentem a levelesládához. Szép este volt,

magasan állt a hold. A behajtóról sugárzott a meleg, mert
elraktározta a nap melegét. Mintha csak egy képet festenék le,
nem igaz?



Sam együtt bólogatott Charlie-val, mintha nem is telt volna el
harminc év, s mintha még most is kislányok lennének, akik apjuk
egyik történetét hallgatják éppen.

Rusty élvezni látszott a rá irányuló figyelmet. Még a szín is
visszatért némileg az arcába.

– Befordultam a kanyarban, és meghallottam valamit magam
fölött, úgyhogy felnéztem, hol a madár. Ugye meséltem neked a
sólyomról, Charlotte?

Charlie bólintott.
– Gondoltam, az öregfiú megint fogott egy mókust, aztán ta-

dam! – csapta össze a tenyerét. – Forró fájdalmat éreztem a
lábamban.

Sam érezte, hogy elvörösödik. Charlie-val együtt összerezzent
a tapsra.

– Lenéztem – folytatta Rusty –, de ki kellett csavarni magam,
hogy lássam, mi történt. És akkor vettem észre, hogy egy jókora,
vén vadászkés áll ki a combomból hátul.

Sam a szája elé kapta a kezét.
– Elterültem a földön, mert fáj ám, ha combom szúrják az

embert. Aztán ott termett az a fickó, és rugdosni kezdett. Csak
rúgott és rúgott, a karomat, a bordáimat, a fejemet. A levelek
szanaszét szóródtak, de a lényeg az, hogy mikor fel akartam állni,
még mindig ott volt a kés a combomban. A fickó még egy utolsót
rúgott a fejembe, erre megragadtam mind a két kezemmel a
lábát, és jól tökön vágtam.

Sam szíve a torkában dobogott. Nagyon jól tudta, milyen az,
mikor az ember az életéért harcol.

– Aztán küzdöttünk még egy keveset. Ő ugrált körülöttem,



mert én fogtam a lábát, én meg közben megpróbáltam
felegyenesedni. A fickónak eszébe jutott, hogy a kése ott van a
lábamban. Megragadta, kirántotta, és belemártogatta a
hasamba. – Rusty szélesen gesztikulálva utánozta a mozdulatot.
– Ebbe aztán mindketten belefáradtunk. Tisztára kifulladtunk.
Eltántorogtam tőle, a kezemmel szorítva vissza a beleimet. Ő
meg ott állt. Azon gondolkodtam, visszaérek-e élve a házhoz,
hogy hívhassam a rendőröket, mikor megláttam, hogy előhúz
egy pisztolyt.

– Pisztolyt? – ámult el Sam. Hát még meg is lőtték?
– Egy pisztolyt – bólintott Rusty. – Valami külföldi fajtát.
– Az isten szerelmére, apa! – dünnyögte Charlie. – Akkor mit

csináltál? Rádobtál egy hajókonténert a fejére?
– Hát…
– Az a Halálos fegyver 2.-nek a végén van. Te mondtad, hogy

azt nézted valamelyik este.
– Ezt mondtam volna? – kérdezte Rusty ártatlan arccal, ami

jelezte, hogy minden volt, csak nem ártatlan.
Meg hogy Sam tiszta idióta.
– Te vén seggfej – tette Charlie csípőre a kezét. – Halljam, mi

történt valójában!
Sam érezte, hogy mozogni kezd a szája, de képtelen volt

megszólalni.
– Megszúrtak. Sötét volt, nem láttam a fickót – vallotta be

Rusty, majd vállat vont. – Bocsássátok meg, hogy szegény
apátok megpróbálta kiélvezni két nagyigényű lánya kevéske
figyelmét!

– Hazugság volt ez az egész? – nyerte vissza Sam a hangját. –



Az egészet egy hülye filmből szedted? – kiáltotta, majd mielőtt
ráébredt volna, mit tesz, fejbe verte Rustyt a táskájával – Te
vén seggfej! – sziszegte, visszhangozva Charlie szavait. – Mért
csináltad ezt?

Rusty nevetve emelte fel a kezét, hogy elhárítsa az ütést.
– Seggfej! – ismételte Sam, majd még egyszer megütötte.
Rusty arca eltorzult, kezét a hasához kapta.
– Ezt nem értem: az ember fölemeli a kezét, erre megfájdul a

hasa.
– Átvágták a hasizmaidat, te hazug félkegyelmű – magyarázta

Sam. – Azok a törzs központi, legfontosabb izmai.
– Szent ég! – sóhajtott fel Rusty. – Mintha csak Gammát

hallanám.
Sam ledobta a táskáját a földre, mielőtt újra megütné az apját.

Remegett a keze a dühtől. Elöntötte a keserűség, a felháborodás
és minden olyan zavaros érzés, amely ennyi évig távol tartotta a
családjától.

– Jézus isten! – sikította. – Akkor mi bajod?
Rusty az ujjain kezdte számolni a panaszait.
– Többször is megszúrtak, rossz a szívem, mocskos a szám,

amit láthatóan átörökítettem a lányaimra. Azt hiszem, a
dohányzás meg az ivás két külön dolog, de…

– Fogd be! – vágott közbe Charlie, akinek a haragját láthatóan
újra feltüzelte Sam kitörése. – Fel tudod fogni, mit álltunk ki az
éjjel? Én egy rohadt széken aludtam, Lenore majdnem kitépte az
összes haját, Ben pedig… Ben azt fogja mondani, hogy semmi
baja, pedig van, apa. Szörnyen aggódott, ráadásul neki kellett
elmondania nekem, hogy megtámadtak, ami szintén elég szar



volt. Aztán meg írt Samnek, és biztos vagyok benne, hogy Sam
se lenne itt, ha nem érezte volna úgy, hogy muszáj. – Végre
megállt levegőt venni. Tele volt a szeme könnyel. – Mindannyian
azt hittük, hogy meg fogsz halni, te önző vén disznó!

Rustyt nem rendítették meg a hallottak.
– Mindannyiunk nyomában ott lopakodik a halál, kedvesem.

Az égi lakáj nem fogja örökké tartani a felöltőm.
– Ne gyere nekem Prufrockkal! – dohogta Charlie, megtörölve

a szemét ujjai hegyével. Odafordult Samhez. – Talán sikerül
felmennem a netre, és áttenni a jegyedet egy korábbi gépre. Te
pedig még legalább egy hétig kórházban leszel – mondta
Rustynak. – Szólok Lenore-nak, hogy értesítse a klienseidet,
elnapoltatom a…

– Nem – ült fel Rusty, akit nyomban elhagyott a humora. –
Szükségem lesz rád holnap Kelly Wilson vád alá helyezésénél.

– Mi a… – lendítette égnek a karját Charlie kétségbeesetten. –
Rusty, ezen már túl vagyunk. Én nem lehetek…

– Rám gondol, Charlie – szólalt meg Sam, mert apja
egyfolytában őt nézte. – Engem akar Kelly Wilson mellé, mikor
vád alá helyezik.

Charlie szemében féltékenység villant, pedig épp az imént
utasította vissza a feladatot.

Rusty vállat vont, mintha semmiségről lenne szó.
– Holnap kilenckor. Bemész, kijössz, tíz perc az egész.
– Neki nincs engedélye erre az államra – mutatott rá Charlie.

– Ő nem tud…
– De van – kacsintott Samre Rusty. – Mondd meg neki, hogy

igazam van!



Sam nem kérdezte az apját, honnan tudja, hogy letette a
georgiai ügyvédi vizsgát. Ehelyett az órájára nézett.

– Ma este indul a gépem.
– Minden tervet meg lehet változtatni.
– A Delta megfizetteti, ha…
– Tudok kölcsönadni.
Sam lesöpört egy képzeletbeli szöszt hatszáz dolláros blúza

ujjáról.
Mindannyian tudták, hogy ez nem a pénzről szól.
– Csak néhány napra van szükségem, amíg talpra állok –

mondta Rusty –, azután átveszem az ügyet. Ez egy komoly eset,
lányom. Bonyolult. Mit mondasz, segítesz öreg apádnak tovább
forgatni az igazság kerekét?

Sam megrázta a fejét, bár tudta, hogy Rusty talán Kelly Wilson
egyetlen esélye a buzgó védelemre. Még ha kapna is kirendelt
védőt, aligha lehet majd találni valakit egyik pillanatról a
másikra, különösen, hogy jelenlegi védőjét leszúrták.

Csakhogy ez Rusty problémája.
– Dolgom van New Yorkban – szögezte le Sam. – Megvannak a

magam ügyei, fontos ügyek. Három héten belül tárgyalásunk
lesz.

Sem Rusty, sem Charlie nem szólt erre semmit, csak néztek rá.
– Mi az?
Charlie halkan megszólalt.
– Ülj le, Sam.
– Nem kell leülnöm.
– Összemosódik a beszéded.
Sam tudta, hogy húga igazat beszél. De azt is tudta, hogy



semmiképp sem fog leülni, csak mert a kimerültségtől nem forog
a nyelve.

Csak egy perc pihenésre van szüksége.
Levette a szemüvegét, s kihúzott egy zsebkendőt a Rusty ágya

melletti dobozból. Megtisztította a lencséket, mintha azzal lenne
a gond, hogy van rajtuk egy folt, amit könnyedén le lehet törölni.

Rusty megszólalt.
– Kicsim, mi lenne, ha lemennél a húgoddal, ennél valamit,

aztán megbeszélnénk ezt a dolgot, ha jobban leszel?
Sam megrázta a fejét.
– Én…
– Na nem! – vágott közbe Charlie. – Ez nem az én dolgom,

kedves uram. Te mesélsz neki az unikornisodról.
– Menj már! – cöcögte Rusty. – Nem kell tudnia erről már

most, az elején.
– Ő nem bolond, Rusty. Végül úgyis megkérdi, és nem én

leszek az, aki elmondja.
– Hahó, itt vagyok – szólalt meg Sam, visszatéve a

szemüvegét. – Befejeznétek, hogy úgy tárgyaltok rólam, mintha
máshol lennék?

Charlie nekidőlt a falnak. Karját ismét összefonta maga előtt.
– Ha te vagy ott a vádemeléskor, ki kell jelentened, hogy nem

bűnös.
– Na és? – kérdezte Sam. Ritkán fordult elő, hogy a

vádemeléskor valakinek az ügyvédje elismerte védence
bűnösségét.

– Nem formálisan értem. Apa valóban ártatlannak tartja Kelly
Wilsont.



– Ártatlannak? – Sam a sérülése miatt sokáig nehezen
dolgozta fel a hallottakat. Végül aztán sikerült rövidre zárni
agyának utolsó fontos részeit is. – De hát nyilvánvalóan bűnös.

– Mondd ezt Bóbitának, ott az ágyban! Szerinte Kelly ártatlan.
– De…
Charlie megadón felemelte a kezét.
– Engem nem kell meggyőznöd.
Sam Rustyhoz fordult. Ha nem tudta feltenni a nyilvánvaló

kérdést, az nem a sérülése miatt volt, hanem mert az apja végleg
elvesztette az eszét.

– Beszélj Kelly Wilsonnal te magad! – mondta Rusty. – Miután
ettél, menj el a rendőrségre, és mondd, hogy a helyettesem vagy.
Intézd el, hogy egyedül maradj vele egy szobában, és beszélj
vele! Maximum öt percet. Meg fogod érteni, miről beszélek.

– Micsodát? – kérdezte Charlie. – Hidegvérrel meggyilkolt egy
felnőtt férfit és egy kislányt. Mit fog Sam megérteni? Én ott
voltam, nem egészen egy perccel azután, hogy megtörtént. Én
láttam Kellyt, kezében a füstölgő pisztollyal. Én láttam azt a
kislányt meghalni. Ez a betonfejű mégis azt gondolja, hogy
ártatlan.

Samnek kellett egy perc, hogy felfogja húga érintettségét az
ügyben, mielőtt meg tudott szólalni.

– Mit csináltál te ott? Hogyan…?
– Az nem számít – felelte Charlie, a szemét Rustyn tartva. –

Gondold meg, mit kérsz tőle, apa! Gondold meg, mit jelent neki
belefolyni ebbe! Azt akarod, hogy Samet is megtámadja egy
bosszúvágyó elmeháborodott? – Gúnyosan nevetve
felhorkantott. – Már megint?



Rustyról leperegtek az övön aluli ütések.
– Nézd, Sammy-Sam, csak beszélj azzal a lánnyal! Akárhogy is,

több szem többet lát. Még az előttetek fekvő nagy ember se
tévedhetetlen. Nagyra értékelném a hozzájárulásodat mint
kolléga.

Apja hízelgése csak bosszantotta Samet.
– Mondd, a tömeggyilkosságok a szellemi tulajdon

kategóriájába tartoznak? – kérdezte. – Vagy elfelejtetted, milyen
jogi területtel foglalkozom?

Rusty rákacsintott.
– A portlandi kerületi ügyész irodája is tele volt

szabadalomsértési ügyekkel, nemde?
– Portland már régen volt.
– Most pedig túl sok a dolgod, mert a Lószar Rt. beperelte a

Lószar Kft.-t valami lószar miatt?
– Mindenkinek joga van a maga lószarához – szögezte le Sam,

nem engedve Rustyt eltérni a tárgytól. – Én nem az a fajta jogász
vagyok, akire Kelly Wilsonnak szüksége van. Már nem. Sőt, sose
voltam. Inkább lehetnék az ügyész hasznára, mert mindig is azon
az oldalon álltam.

– Akár vád, akár védelem, a lényeg, hogy valaki értse a
tárgyalóterem dinamikáját. Márpedig neked a véredben van. –
Rusty ismét ülő helyzetbe tornászta magát, majd beleköhögött a
tenyerébe. – Édesem, én tudom, hogy azért utaztál ennyit, mert
arra számítottál, a halálos ágyamon fogsz találni, és megígérem
neked, hogy előbb-utóbb annak is eljön az ideje, de egyelőre
olyat fogok mondani neked, amit még sose mondtam a
negyvennégy szép éved alatt a földön: szükségem van rád, hogy



megtedd ezt a kedvemért.
Sam megrázta a fejét, de már inkább csak csüggedten, mint

tagadólag. Nem akart itt lenni. Agya kimerült, szája nem volt
képes normálisan formálni a szavakat.

– Elmegyek – mondta.
– Persze, de csak holnap – erősködött Rusty. – Senki más nem

fog vigyázni Kelly Wilsonra, kicsim. Egyedül van a nagyvilágban.
A szülei nem képesek felfogni, mekkora bajba került, ő maga
pedig nem tud segíteni magán. Nem tud besegíteni a saját
védelmébe, és senki se törődik vele. Se a rendőrség, se a
nyomozók, se Ken Coin. – Rusty Sam felé nyújtotta a kezét.
Nikotinsárga ujjvégei súrolták a blúza ujját. – Meg fogják ölni.
Tűt fognak szúrni a karjába, és véget vetnek a tizennyolc éves
életének.

– Az életének akkor lett vége, amikor úgy döntött, bevisz egy
töltött pisztolyt az iskolába, és lelő két embert.

– Nem vitatkozom veled, Samantha – mondta Rusty –, de
kérlek, csak hallgasd meg a lányt! Adj neki egy esélyt, hogy
meghallgassák! Legyél te a hangja! Miután én itt fekszem, te
vagy az egyetlen ember a földön, akire rábízhatnám a védelmét.

Sam lehunyta a szemét. Lüktetett a feje, zörögtek a gépek, a
lámpák fénye túl erős volt a szemének.

– Beszélj vele! – könyörgött Rusty. – Komolyan mondtam,
hogy bízom benned, hogy el tudod látni a védelmét. Ha nem
értesz egyet azzal, hogy ártatlannak mondjuk, jelents be
csökkent ítélőképességet! Ebben legalább mindannyian
egyetérthetünk.

– Ez nem igazi választási lehetőség, Sam – figyelmeztette



Charlie. – Apa mindegyik esetben belök a tárgyalóterembe.
– Igen, Charlie, ismerem az ékesszóló félrevezetéseit.
Samnek megkordult a gyomra. Tizenöt órája nem evett, és

még annál is régebben nem aludt. Elmosódott a beszéde, már ha
tudott egész mondatokban beszélni egyáltalán. Botja nélkül
képtelen volt járni, és dühös volt. Olyan dühös, mint évek óta
nem. És úgy hallgatta Rustyt, mint az apját, nem pedig mint egy
olyan embert, aki bármit képes lenne megtenni, bárkit képes
lenne feláldozni az egyik védence kedvéért.

Még a családját is.
Felvette a táskáját a földről.
– Hova mész? – kérdezte Charlie.
– Haza – felelte Sam. – Úgy kell nekem ez az egész baromság,

mint még egy lyuk a fejembe.
Rusty harsogó nevetése követte, miközben kivonult a

kórteremből.
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Sam egy fapadon ült a kórház mögötti nagy kertben. Levette a
szemüvegét, lehunyta a szemét, arcát a napnak fordította.
Mélyen beszívta a friss levegőt. A pad egy fallal elkerített részen
állt, a kapuval elzárt bejáratnál szökőkút csobogott. A kapun
felirat: A NYUGALOM KERTJE, alatta egy másik tábla egy piros
vonallal áthúzott mobiltelefonnal.

Ez a második tábla láthatóan elriasztotta a látogatókat, mert a
kert üres volt. Egyedül Sam ült ott, azon igyekezve, hogy
visszanyerje a nyugalmát.

Alig telt el harminchat perc aközött, hogy Stanislav otthagyta a
kórház kapujában, és aközött, hogy ő otthagyta Rustyt a
kórtermében. Egy újabb félóra telt el azóta, hogy rátalált a
Nyugalom kertjére. Samnek nem okozott volna lelkifurdalást, ha
félbeszakítja sofőrje ebédjét, de még időre volt szüksége
összeszedni magát. Keze még mindig remegett, és nem bízott
abban, hogy tudna összefüggően beszélni. Feje annyira fájt,
ahogy évek óta nem.

A migrénre való gyógyszerét meg otthon hagyta.
Otthon.
Foscóra gondolt, ahogy fordított C-alakban hátragörbíti magát

nyújtózkodás közben, a nap sugaraira, ahogy áradnak be az
ablakán. A medence melegére, az ágya kényelmére.

És Antonra.
Adott magának egy percet, hogy a férjére gondoljon. Nagy,

erős kezére, a nevetésére, arra, ahogy élvezte az újfajta ételt, az



új élményeket, az új kultúrákat.
Nem tudta elengedni őt.
Akkor sem, amikor nagy volt a tét. Amikor Anton arra kérte,

könyörögve kérte, segítsen véget vetni nyomorúságos
létezésének.

A küzdelmes út kezdetét még együtt járták végig. Elmentek a
houstoni MD Andersonba, Rochesterbe a Mayo Klinikára, vissza
New Yorkba a Sloan Ketteringbe. Minden specialista, minden
világszerte elismert szakértő tizenhét–húsz százaléknyi esélyt
adott Antonnak a túlélésre.

Sam elszántan hitte, hogy férje meghazudtolja ezeket a
százalékokat.

Egy sor beavatkozás következett: fotodinamikus terápia,
kemoterápia, sugárterápia, endoszkópia, sztentbeültetés,
elektrokoaguláció, angiogenezis-gátló terápia. Eltávolították a
nyelőcsövét, felemelték a gyomrát, és közvetlenül a torkához
varrták. Nyirokmirigyeket is távolítottak el, és volt még néhány
rekonstrukciós műtéte. Egy szondát építettek be, melyen
táplálni lehetett, majd jött a végbélkivezetés. Klinikai
próbálkozások, kísérleti gyógymódok, mesterséges táplálás,
palliatív műtét, majd még több kísérleti kezelés.

Hogy Anton melyik ponton adta fel?
Amikor elvesztette a hangját, azaz gyakorlatilag a

beszédképességét? Amikor már annyira elgyengült, hogy a lábát
se volt képes arrébb tenni a kórházi ágyon? Sam nem tudta
felidézni, mikor következett be ez a pillanat, nem vette észre a
változást. Egyszer Anton azt mondta neki, azért szeretett bele,
mert harcos alkat – de a végén épp az hosszabbította meg a



szenvedését, hogy Sam képtelen volt feladni.
Kinyitotta a szemét, feltette a szemüveget. Egy kék-fehér

valami libbent meg beszűkült jobboldali perifériás látása
legszélén.

– Ne csináld ezt! – szólt rá Charlie-ra.
Charlie közelebb lépett, hogy láthassa. Ezúttal is karba volt

fonva a keze.
– Miért ültél ki ide?
– Miért kellene odabent lennem?
– Jó kérdés – felelte Charlie, letelepedve a szemközti padra.

Felnézett a fákra, amint a könnyű szélben susogni kezdtek a
levelek.

Sam mindig is tudta, hogy örökölte Gamma szembetűnő
vonásait, azt a hűvös modort, amellyel annyi embert lehűtött.
Charlie szeretetre méltó arca éles ellentétben állt anyjuk
megjelenésével. Még a zúzódások ellenére is szép volt. Mindig is
okos volt, de szellemességével inkább megnevettette az
embereket, semmint elijesztette. Hajthatatlanul boldog, szokta
mondani Gamma. Olyan ember, akit mindenki szeret.

De nem ma. Ma volt benne valami más, egyfajta majdnem
kézzelfogható melankólia, aminek, úgy tűnt, semmi köze Rusty
állapotához.

Mi lehetett a valódi oka, hogy megkérte Bent, írjon neki?
Charlie hátradőlt a padon.
– Bámulsz engem.
– Emlékszel, mikor hozott anya ide először? Eltörted a karod,

mikor meg akartál menteni egy macskát.
– Az nem a macska miatt volt. A légpisztolyomat akartam



lehozni a tetőről.
– Gamma dobta fel, hogy ne tudj vele többet játszani.
– Pontosan – felelte Charlie a szemét forgatva, miközben

ellazult a padon. Negyvenkét éves volt, de most mintha újra
tizenhárom lett volna. – Ne engedd, hogy rábeszéljen a
maradásra!

– Nem terveztem. – Sam a poharát kereste. A büfében a
mindeddig el nem tüntetett szendvicse mellé kért egy pohár
forró vizet. Most elővett a táskájából egy visszazárható műanyag
zacskót néhány teafilterrel.

– Itt is van tea – jegyezte meg Charlie.
– Szeretem ezt a fajtát.
Sam belelógatta a filtert a vízbe. Egy pillanatra elfogta a pánik,

mikor észrevette, hogy üres a gyűrűsujja, de aztán eszébe jutott,
hogy otthon hagyta a jegygyűrűjét.

Charlie figyelmét nem kerülte el a pillanatnyi habozás.
– Mi az?
Sam megrázta a fejét.
– Vannak gyerekeid?
– Nincsenek – felelte Charlie, de nem viszonozta a kérdést. –

Nem azért hívtalak ide, hogy öld meg Rustyt. Ezt ő egyedül is
megteszi előbb-utóbb. Rossz a szíve. A kardiológus szerint elég
egyszer jobban erőlködnie a vécén, és vége. Mégse hagyja abba a
dohányzást, és ugyanannyit iszik. Tudod, milyen makacs szamár.
Senkire se hallgat.

– El se hiszem, hogy nem tette meg neked azt a szívességet,
hogy ír egy végrendeletet.

– Boldog vagy?



Sam furcsállotta a hirtelen nekiszegezett kérdést.
– Az egyik nap jobb, mint a másik – felelte.
Charlie finoman a talajnak ütögette a talpát.
– Néha belegondolok, hogy teljesen egyedül vagy abban a

vacak, zsúfolt lakásban, és elszomorodom – tette hozzá Sam.
Nem árulta el, hogy az a vacak lakás 3,2 millió dollárért kelt el.
Ehelyett egy idézettel jött: – „Képzelj csak magad elé, ahogy
fogcsikorgatva hajszolom az örömöt.”

– Flannery O’Connor – bólintott Charlie, aki mindig is fújta az
idézeteket. – Gamma olvasta a The Habit of Beinget, igaz? Már
el is felejtettem.

Sam bezzeg nem felejtette el. Még mindig fel tudta idézni
meglepetését, mikor anyja kivette a könyvtárból az esszékötetet.
Gamma látványosan megvetette a vallásos szimbolizmust.

– Apa azt mondta, megpróbált boldog lenni, mielőtt még
meghalna – mondta Charlie. – Talán mert tudta, hogy beteg.

Sam a teájára meredt. Gamma boncolásakor kiderült, hogy a
tüdeje tele volt rákkal. Ha nem ölik meg, talán még abban az
évben meghal.

Zachariah Culpepper még fel is használta ezt a védekezésében,
mintha néhány értékes hónap Gammával nem jelentett volna a
családnak semmit.

– Azt mondta nekem, vigyázzak rád – szólalt meg Sam. –
A fürdőben, aznap. Olyan furcsának tűnt.

– Mint mindig.
Sam leengedte a teafilter zsinórját a pohár oldalán.
– Hát…
– Emlékszem, mennyit vitatkoztál vele. Alig értettem, miről



beszéltek – mondta Charlie, tátogó szájakat utánozva a két
kezével. – Apa azt mondta, olyanok vagytok, mint két mágnes.
Egymástól töltődtök fel.

– A mágnesek nem töltődnek fel. Azok a polaritásuktól függően
vagy vonzzák, vagy taszítják egymást. Az észak és a dél vonzzák
egymást, míg az észak taszítja az északot, a dél a délt –
magyarázta Sam. – Ha feltöltésről beszélünk, apa talán valami
elektromágnesességre gondolt, mert árammal fel lehet erősíteni
a polaritást.

– Hű, ezt jól elmagyaráztad.
– Ne légy már olyan nagyokos!
– Te meg olyan nagy szamár!
Sam elkapta Charlie pillantását. Mindketten mosolyogtak.
– A Fermi Laboratórium azon dolgozik, hogy

neutronterápiával lehessen gyógyítani a rákot – mondta Charlie.
Sam meglepődött, hogy húga figyelemmel kíséri az ilyesmit.
– Nálam van néhány dolgozata. Úgy értem, cikke. Kiadták

őket.
– Cikkeket írt?
– Nagyon régen, még a hatvanas években. Lábjegyzetekben is

találtam utalásokat a munkájára, de eredeti anyagot soha. Csak
kettőt tudtam letölteni A Modern Fizika Nemzetközi
Adatbankjából. – Azzal Sam kinyitotta a táskáját, és előhúzott
egy vastag köteg papírt, melyet aznap reggel nyomtatott ki a
Teterboro repülőtéren. – Nem tudom, mért hoztam ezeket
magammal – ejtette ki a legőszintébb mondatot, mióta
találkozott a húgával –, de arra gondoltam, örülnél nekik, ha
már… – Itt elhallgatott. Mindketten tudták, hogy minden más



odaveszett a tűzben. A régi családi filmfelvételek, iskolai
ellenőrzők, emlékalbumok, tejfogak, nyaralási fotók.

Gammáról egyetlen fotó maradt, egy pillanatkép, amin egy
mezőn áll. Visszanéz a válla fölött, de nem a kamerába, hanem
valaki másra, aki nem látszik a képen. Arcának csak a
háromnegyede látható. Sötét szemöldökét felhúzza, szája kissé
nyitva. A kép Rusty íróasztalán állt a belvárosi irodájában, mikor
a vörös téglás ház leégett.

Charlie felolvasta az első cikk címét.
– „A csillagközi anyag fototranszmutatív feldúsulása –

Megfigyelésen alapuló vizsgálatok a Tarantula-ködről”. –
Felhorkant, majd odalapozott a második cikk címéhez. Az is
kínaiul volt neki.

– Talán nem érted őket, de jóleshet, hogy megvannak –
mondta Sam.

– Igen, jólesik. Köszönöm. – Charlie szeme még mindig a
címeket pásztázta, hátha kihámoz belőlük valamit. – Tiszta
butának érzem magam, látva, hogy ő milyen okos volt.

Sam eddig a pillanatig nem is emlékezett rá, hogy ő ugyanígy
érzett egész gyerekkorában. Lehet, hogy mágnesek voltak, de
nem egyenlő erősségű mágnesek. Bármit tudott is Sam, Gamma
jobban tudta.

– Ha! – nevetett fel Charlie egy különösen érthetetlen sor
olvastán.

Sam vele nevetett.
Vajon ez hiányzott annyira az évek során? Ezek az emlékek?

Ezek a történetek? Ez a könnyedség, ahogy beszélgetni tud a
húgával, miközben azt hitte, mindez meghalt Gammával együtt?



– Tényleg nagyon hasonlítasz rá – mondta Charlie.
Összehajtotta a lapokat, és letette maga mellé a padra. – Apának
még mindig ott van a képe az asztalán.

A képe. Az egyetlen.
Sam mindig is szeretett volna egy másolatot, de túl büszke volt

ahhoz, hogy szívességre kérje Rustyt. Nem akarta megszerezni
neki ezt az örömet.

– Apa tényleg azt hiszi, hogy ki fogok állni és védeni valakit, aki
lelőtt két embert? – kérdezte.

– Igen. De Rusty azt hiszi, bárkit rá tud beszélni bármire.
– Te mit gondolsz, meg kéne tennem?
Charlie jól megfontolta a választ, mielőtt megszólalt.
– Az a Sam, aki mellett felnőttem, megtenné? Talán, bár nem

Rusty kedvéért. Hanem mert dühös lenne, ugyanúgy, mint én,
ha valami nem fair. És szerintem a tárgyalás nem lenne fair,
mert nincs még egy ügyvéd száz mérföldes körzetben, aki
emberi lényként lenne hajlandó kezelni Kelly Wilsont, nem pedig
teherként. De hogy mit tenne a mai Sam? – vonta meg
tanácstalanul a vállát. – Az igazság az, hogy már nem ismerlek.
Ahogy te se engem.

Samnek rosszulestek ezek a szavak, bár el kellett ismernie,
hogy igazak.

– Valóban.
– És az fair dolog volt, hogy idehívtalak?
Samnek szokatlan érzés volt, hogy nincs mindenre kész

válasza.
– Tulajdonképpen mért akartad, hogy itt legyek?
Charlie megrázta a fejét, s nem válaszolt azonnal. Egy elfeslett



szálat piszkált a farmerján. Aztán akkorát sóhajtott, hogy a
levegő csak úgy fütyült a törött orrán át.

– Múlt éjjel Melissa megkérdezte, akarom-e, hogy rendkívüli
intézkedéseket tegyen. Ami gyakorlatilag azt jelentette:
„Hagyjuk meghalni? Ne hagyjuk? Mondd meg azonnal, ebben a
percben!” Bepánikoltam, bár nem a határozatlanságtól, hanem
mert úgy gondoltam, nincs jogom egyedül dönteni. – Felnézett
Samre. – A szívrohamot olyasminek éreztem, ami ellen
harcolnom kell. Tudom, hogy magának kereste a bajt a cigivel
meg az ivással, de az egy olyan helyzet volt, amikor úgy éreztem,
valami belső harcot vív, és nekem segítenem kell, hogy
megküzdjön vele.

Sam ismerte az érzést, Anton miatt.
– Azt hiszem, ezt értem.
Charlie szomorú mosolya hitetlenséget sugárzott.
– Tudod, mit? Ha megint oda jutunk, bezárlak vele egy

szobába, aztán intézd el a ridikülöddel.
Sam nem volt büszke arra a pillanatra.
– Azzal szoktam vigasztalni magam – felelte –, hogy bár

könnyen dühbe gurulok, sose ütöttem még meg senkit
mérgemben.

– De hisz ő csak apa! Én folyton ütöm. Kibírja.
– Komolyan mondtam.
– Engem is majdnem megütöttél – mondta Charlie kissé

magasabb hangon, mint aki könnyedséget akar belevinni valami
súlyos dologba. Arra utalt, amikor utoljára látták egymást. Sam
emlékezett az ijedtségre Ben szemében, mikor kettejük közé állt.

– Sajnálom. Nem tudtam uralkodni magamon. Ha tovább



maradsz, talán tényleg megütlek. Nem állíthatom, hogy nem volt
benne a pakliban, és nagyon sajnálom.

– Tudom, hogy sajnálod – mondta Charlie szelíden, amitől még
bántóbb volt az egész.

– Már nem vagyok olyan – jelentette ki Sam. – Tudom, nehéz
elhinni, látva az iménti viselkedésemet, de van ebben a helyben
valami, ami a legrosszabbat hozza ki belőlem.

– Akkor tényleg vissza kéne menned New Yorkba.
Sam tudta, hogy húgának igaza van, de most, ebben a

pillanatban, amikor itt ültek Charlie-val, valahogy nem akart
elmenni.

Belekortyolt a teába. A víz már kihűlt; kiöntötte a pad mögötti
fűre.

– Mondd csak, mért voltál te az iskolában tegnap reggel, mikor
elkezdődött a lövöldözés?

Charlie összeszorította a száját.
– Most mész vagy maradsz?
– Egyik se attól függ, amit most mondani fogsz nekem.

Az igazság az igazság.
– Nincs semmi is-is. Csak jó és rossz létezik.
– Tiszta logika – mondta Sam.
– Az.
– Elmondod, hogyan szerezted a zúzódásokat az arcodra?
– Hogy elmondom-e? – Charlie mintegy filozófiai

gyakorlatként tette fel a kérdést. Ismét karba fonta a kezét
maga előtt. Felnézett a fákra, állkapcsa megfeszült. Sam látta,
hogy a nyakán is feszülnek az izmok. Volt valami annyira
feltűnően szomorú a húga körül abban a pillanatban, hogy Sam



legszívesebben közelebb húzódott volna hozzá a padon, hogy
átölelje, mígnem Charlie elmondja neki, mi baja.

Persze valószínűleg eltolná magától.
Sam megismételte a kérdést.
– Mit csináltál az iskolában tegnap reggel? – Nincsenek

gyerekei, semmi keresnivalója sincs ott, különösen nem reggel
nyolc előtt. – Charlie?

Charlie megvonta a vállát.
– Az eseteim nagy része a fiatalkorúak bírósága előtt zajlik.

Egy ajánlólevélért mentem egy tanárhoz.
Ez logikusan hangzott, Charlie valóban megtenne ilyet egy

kliensért, a hangjában mégis volt valami, ami arra utalt, hogy
nem mond igazat.

– Az illető tantermében voltunk, amikor meghallottam a
lövéseket, aztán egy nő segítségért kezdett kiabálni, én meg
futottam, hogy segítsek.

– Ki volt a nő?
– Miss Heller. Mire odaértem, ott térdelt a kislány mellett.

Néztük, ahogy meghal. Lucy Alexander. Fogtam a kezét. Hideg
volt. Nem mikor odaértem, hanem mikor meghalt. Tudod,
milyen hamar ki tudnak hűlni.

Sam tudta.
– Nos – vett Charlie egy mély levegőt, s benn tartotta egy

pillanatra. – Huck elvette a pisztolyt Kellytől. Egy revolvert.
Addig beszélt neki, míg oda nem adta.

Nem volt rá oka, Sam mégis érezte, hogy feláll a szőr a hátán.
– Ki az a Huck?
– Mr. Huckabee. A tanár, akihez bementem. A kliens miatt. Ő



tanította Kellyt…
– Mason Huckabee?
– Nem értettem a keresztnevét. Miért?
Sam egész testén végigfutott a hideg.
– Hogy néz ki?
Charlie feledékenységet tettetve megrázta a fejét.
– Számít?
– Nagyjából olyan magas, mint te, szőkésbarna haj, nálam

kicsit idősebb, és Pikeville-ben nőtt fel? – Sam a húga arcáról
leolvasta, hogy nem tévedett. – Ó, Charlie! Tartsd magad távol
tőle! Hát nem tudod?

– Mit?
– Mason nővére volt Mary-Lynne Huckabee. Megerőszakolta

egy fickó… mi is a neve? Valamilyen Mitchell, Bridge Gapből.
Kevin Mitchell?

Charlie tovább ingatta a fejét.
– Mért tud erről mindenki, csak én nem?
– Megerőszakolta, a lány meg felakasztotta magát a pajtában.

Apa pedig felmentette a fickót.
Charlie döbbent arcán látszott, hogy hirtelen megvilágosodik.
– Azt mondta, hívjam fel apát… ez a Huck, Mason, vagy mi a

neve. Mikor Kellyt letartóztatták, a rendőrség… nos, a rendőrség
úgy viselkedett, ahogy szokott. Huck pedig azt mondta, hívjam
apát, hogy képviselje Kellyt.

– Azt hiszem, Mason Huckabee nagyon jól tudja, milyen
ügyvéd Rusty.

Charlie-t láthatóan megrázta a dolog.
– Arról az ügyről teljesen megfeledkeztem. Főiskolás lány volt.



– Nyári szünetre jött haza. Kocsival bementek a barátaival
Bridge Gapbe megnézni valami filmet. Kiment a mosdóba, ahol
Kevin Mitchell rátámadt.

Charlie a kezét bámulta az ölében.
– Láttam a képeket apa aktáiban.
Sam is látta őket.
– Mason megismert téged? Úgy értem, amikor segítséget

kértél tőle egy fiatalkorú bűnözőnek.
– Nem beszéltünk sokat – rándította meg a vállát Charlie. –

Sok minden történt, és gyorsan.
– Sajnálom, hogy látnod kellett. A kislányt. Az, hogy Miss

Heller is ott volt, biztos felbolygatta az emlékeidet.
Charlie tovább nézte a kezét, ahogy egyik hüvelykujja a

másikat dörzsölgeti.
– Nehéz volt.
– Örülök, hogy legalább ott van neked Ben, akire

támaszkodhatsz. – Sam várta, hogy Charlie mond erre valamit,
hogy megmagyarázza a kínos pillanatot kettejük között.

Charlie tovább dörzsölgette a hüvelyujját.
– Vicces volt, amit apának mondtál az újabb lyukról a fejedben.
Sam figyelmesen nézte a húgát, aki mindig is remekül értett

hozzá, hogyan kerülgesse a forró kását.
– Nem szoktam csúnyán beszélni, de akkor ez tűnt

megfelelőnek, hogy kifejezzem a hangulatomat.
– Annyira olyan vagy, mint ő. Úgy nézel ki, mint ő, még úgy is

állsz, mint ő – lágyult el Charlie hangja. – Eszméletlenül furcsa
érzés volt, mikor megláttalak a hallban. Egy pillanatra azt
hittem, Gammát látom.



– Néha én is azt hiszem – ismerte be Sam. – Nézem magam a
tükörben, és… – Ezért nem is igen nézett tükörbe. – Annyi idős
vagyok most, mint ő volt.

– Ó, tényleg. Boldog születésnapot!
– Kösz.
Charlie azonban még most sem nézett fel, csak tördelte a

kezét.
Felnőtt énjük lehet, hogy nem ismerte egymást, de voltak

dolgok, amiken nem változtatott a kor. Charlotte vállának lejtése,
hangja lágysága, ajka remegése, mikor megpróbálja elrejteni az
érzelmeit. Orra eltört, szeme körül zúzódások éktelenkednek, s a
kapcsolata Bennel észrevehetően veszített könnyedségéből.
Nyilván titkol valamit, talán nem is keveset, de az is nyilvánvaló,
hogy nyomós oka lehet rá.

Előző reggel fogta egy haldokló kislány kezét, s még éjfél előtt
megtudta, hogy apja talán meg fog halni – nem először, és
kétségtelenül nem utoljára –, ám ezúttal megkérte Bent, hogy
írjon egy e-mailt Samnek.

Charlie nem azért hívta ide, hogy segítsen meghozni egy
döntést, melyet egyszer már egyedül is meghozott.

És nem is közvetlenül fordult hozzá, mert már gyerekként is
mindig olyan dolgokat kért, amiket birtokolni akart, nem pedig
olyanokat, amikre szüksége volt.

Sam ismét a nap felé fordította az arcát. Lehunyta a szemét, s
látta magát a földszinti fürdőszoba tükre előtt a farmházban.
Mögötte Gamma állt, kettejük tükörképét verte vissza az üveg.

„Határozottan kell beletenned a kezébe a váltóbotot, mindig,
bárhol is van. Te találd meg őt! Ne tőle várd, hogy megtaláljon



téged!”
– Nem kéne még menned? – kérdezte Charlie. Sam kinyitotta

a szemét. – Nem akarod lekésni a géped, igaz?
– Te beszéltél azzal a Wilson lánnyal? – kérdezte Sam.
– Nem – felelte Charlie. Felegyenesedett, megtörölte a szemét.

– Huck azt mondja, nehéz felfogású. Rusty alig hetven fölé
saccolja az IQ-ját. – A térdére könyökölve Sam felé hajolt. –
Találkoztam az anyjával, ő se valami lángész. Csak rendes vidéki
emberek, ha már Flannery O’Connort emlegettük. Lenore
elszállásolta őket egy hotelben tegnap éjjel. A letartóztatottak
nem fogadhatnak látogatókat, amíg nincsenek vád alá helyezve.
Már alig várják, hogy láthassák a lányukat.

– Szóval legalább a korlátozott ítélőképességre lehet hivatkozni
– mondta Sam. – Úgy értem, a védelemnek.

Charlie megvonta a fél vállát.
– Az ilyen lövöldözéseknél valójában ez az egyetlen stratégia.

Mért csinálna valaki ilyet, ha nem zakkant?
– Hol tartják fogva?
– Gondolom, a pikeville-i városi fogdában.
Pikeville.
A név hallatán mintha kést forgattak volna Sam mellkasában.
– Én nem lehetek mellette a vád alá helyezésnél, mert tanú

vagyok. Nem mintha apának lennének etikai fenntartásai, de… –
Charlie a fejét ingatta. – Na mindegy. Apának van az a régi
tanára a jogi karról, Carter Grail. Néhány éve vonult vissza
innen. Kilencvenéves, alkoholista, és mindenkit gyűlöl. Ő
beugorhat holnap.

Sam feltornászta magát a padról.



– Megcsinálom.
Charlie is felállt.
– Nem fogod.
Sam megkereste Stanislav névjegyét a táskájában, és elővette

a telefonját. Beírt egy üzenetet: Találkozzunk elöl.
– Ezt nem teheted, Sam – toporgott a sarkában Charlie, akár

egy kiskutya. – Nem engedem, hogy megtedd. Menj haza, éld az
életedet! Legyél kevésbé alávaló!

Sam a húgára nézett.
– Tényleg azt hiszed, Charlotte, hogy annyira megváltoztam,

hogy engedem a kishúgomnak megmondani, mit tegyek?
Charlie felnyögött Sam csökönyössége láttán.
– Ne rám hallgass, hanem a saját ösztöneidre! Nem hagyhatod,

hogy Rusty győzzön.
Stanislav visszaírt: Öt perc.
– Ez nem Rustyról szól – felelte Sam. Táskáját a karjára

akasztotta, s felvette a botját.
– Most mit csinálsz?
– A kocsiban van az útitáskám – mondta Sam. Úgy tervezte, a

Four Seasonsben száll meg, és másnap benéz az atlantai irodába,
mielőtt visszaindul New Yorkba. – Elvitethetem magam a
sofőrömmel a kapitányságra, vagy mehetek veled. Ahogy neked
jobb.

– Mi értelme van ennek? – firtatta Charlie, követve Samet a
kapuhoz. – De komolyan. Mért tennél meg bármit is annak a vén
seggfejnek a kedvéért?

– Te magad mondtad az előbb: nem fair, hogy Kelly Wilsonnak
nincs senkije, aki mellette állna. – Sam kinyitotta a kertkaput. –



Én pedig még mindig nem szeretem, ha nem fairül mennek a
dolgok.

– Állj meg, Sam! Kérlek!
Sam visszafordult a húga felé.
– Tudom, hogy ez nehéz neked. Az, hogy visszajöttél, olyan,

mintha elnyelne a folyós homok.
– Én sose mondtam ilyet.
– Nem is kellett. – Charlie Sam karjára tette a kezét. – Sose

hagytam volna Bennek, hogy elküldje azt az e-mailt, ha tudtam
volna, mekkora hatással lesz rád ez az egész.

Sam a kórházhoz visszavezető kacskaringós, burkolt ösvényre
nézett.

– A miatt a néhány összemosódott szó miatt mondod? Ha
hallgattam volna az orvosokra, mikor azt magyarázták, hogy
milyen fogyatékosságokkal kell majd élnem, már akkor
meghaltam volna, ott, a kórházi ágyon.

– Nem azt mondom, hogy nem lennél képes megcsinálni. Csak
azt kérdezem, okvetlen szükség van-e rá.

– Nem számít. Már döntöttem. – Samnek csak egy dolog jutott
eszébe, amivel lezárhatta a vitát. – Utolsó szó! – mondta,
becsukva Charlie orra előtt a kertkaput.
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Charlie mellett ülve a kocsiban Sam rájött, hogy eddig azért nem
volt ideges utas, mert még nem ült olyan kocsiban, amit a
húgocskája vezet. Charlie épp csak futólag nézett a visszapillantó
tükörbe, mielőtt sávot váltott volna, gyakran használta a dudát,
és az orra alatt beszélt a többi vezetőhöz, nógatva őket, hogy
menjenek már gyorsabban, lassabban, vagy húzzanak előle.

Sam hatalmasat tüsszentett, szeme könnybe lábadt. Charlie
autója, egy kombi-terepjáró keverék, nyirkosszéna- és
állatszagot árasztott.

– Van kutyád?
– Kölcsönben van a Guggenheimnél.
Sam belekapaszkodott a műszerfalba, mikor Charlie nagy

lendülettel sávot váltott.
– Nem kellene tovább kint hagynod ilyenkor az indexet?
– Látom, visszajött a beszédproblémád – vágott vissza Charlie.

– Azt mondtad, „nem kellene”, miközben azt akartad mondani,
hogy „kellene”.

Sam felnevetett, ami akár oda nem illőnek is lett volna
nevezhető, tekintve, hogy a városi fogdába tartottak.

Kelly Wilson képviselete másodlagos fontossággal bírt amögött,
hogy kiderítse, mi baja van Charlie-nak mind fizikailag – lásd
zúzódások –, mind érzelmileg, de Sam nem vette félvállról az
iskolai lövöldöző védelmét sem. Sok év óta először ideges volt
amiatt, hogy beszélnie kell egy kliensével, s ami még rosszabb,
hogy be kell lépnie egy ismeretlen tárgyalóterembe.



– A portlandi ügyeim családjogi esetek voltak. Még sose ültem
szemben olyan emberrel, akit gyilkossággal vádolnak.

Charlie óvatosan rápillantott, mintha valami nem stimmelne
nála.

– Mindketten ültünk, Sammy.
Sam elhessegette az aggodalmait. Nem volt hajlandó

magyarázkodásba fogni, hogy miképp sorolta kategóriákba az
életét. Az a Sam, aki szemben ült a Culpepper fivérekkel a
konyhaasztalnál, nem az a Sam volt, aki Portlandben
jogászkodott.

– Rég volt, hogy utoljára foglalkoztam bűnügyekkel – mondta.
– Ez most csak vád alá helyezés. Eszedbe jut, hogy kell csinálni,

meglátod.
– Még sose álltam a másik oldalon.
– Nos, az első dolog, amit észre fogsz venni, az lesz, hogy a bíró

nem lesz oda érted.
– Portlandben se voltak oda. Még a zsaruk is „Nyírjuk ki a

gazembert” matricával járkáltak a kocsijukon.
Charlie a fejét ingatta. Talán soha nem volt még ilyen

helyzetben.
– Nekem rendszerint öt percem van a kliensemmel, mielőtt

megjelenünk a bíróságon – mondta. – Nincs is igazából miről
beszélni. Általában tényleg elkövették, amivel vádolják őket,
például drogvásárlás, drogeladás, droghasználat, lopás,
orgazdaság, hogy még több drogot tudjanak venni. Megnézem az
aktájukat, hogy alkalmasak-e rehabra, vagy valami más módon
elkerülhetik-e a börtönt, aztán elmondom nekik, mi fog történni.
Általában csak ez érdekli őket. Még ha milliószor álltak is már



bíróság előtt, tudni akarják, hogy fognak történni a dolgok. Mi
lesz most, mi lesz azután meg azután. Százszor is elmondom
nekik, de százszor is megkérdezik újra.

Sam arra gondolt, ez pokolian hasonlít ahhoz, amit Charlie az ő
rehabilitációja alatt csinált.

– Nem unalmas?
– Mindig arra gondolok, hogy iszonyúan meg vannak ijedve, és

ha tudják a dolgok menetét, az némi biztonságérzetet ad nekik.
Különben miért szereztél engedélyt Georgiára?

Sam már várta, mikor jön elő a téma.
– A cégemnek vannak irodái Atlantában.
– Nahát! Van itt egy fickó, aki a helyi ügyeket intézi, és te vagy

a szőrszálhasogató partner a cégnél, aki pár havonta iderepül, és
a válla fölött lesi, mit csinál?

Sam ismét elnevette magát, Charlie ugyanis többé-kevésbé
fején találta a szöget. Laurens Van Loon volt gyakorlatilag az
atlantai menedzser, de Sam szeretett biztosra menni, hogy át
tudja venni az ügyeket, ha úgy hozná a sors. És az is jólesett,
hogy úgy tudta letenni az ügyvédi vizsgát, hogy bele se kellett
néznie a könyvekbe.

– A Georgiai Ügyvédi Kamarának van egy online jegyzéke. Én
épp Rusty előtt vagyok, te meg pont utána – jegyezte meg
Charlie.

Sam maga elé képzelte hármuk nevét egymás után a lapon.
– Ben is apával dolgozik?
– Nem „is”, mert én nem vele dolgozom, különben meg nem,

mert ő kerületi ügyészhelyettes Ken Coin alatt.
Sam eleresztette a füle mellett a barátságtalan hangot.



– Nincs ebből konfliktus?
– Elég bűnöző van ahhoz, hogy ne botoljunk egymásba – felelte

Charlie, majd kimutatott az ablakon. – Ott finom halas tacót
lehet kapni.

Sam felvonta a szemöldökét. Egy büfékocsi állt az út mellett,
hasonló a New York-iakhoz vagy a Los Angeles-iekhez. Legalább
húszan álltak sorba. Más kocsiknál, egy koreai barbecue-snál és
a piri-piri csirkésnél még hosszabb volt a sor.

– Hol vagyunk? – kérdezte.
– Egy perce léptük át Pikeville határát.
Sam ösztönösen a szívéhez kapott. Észre se vette a

határvonalat. Nem érezte a várt megrázkódtatást, rettegést,
levertséget, amitől mindig félt, ha a hazajövetelére gondolt.

– Ben imádja ezt a helyet, de én ki nem állhatom – mutatott
Charlie egy épületre, mely határozottan alpesi külsővel
igyekezett megfelelni német nevének: Biergarten, azaz sörkert.

A meredek tetejű ház nem az egyetlen újdonság volt a
városban. A belváros a felismerhetetlenségig megváltozott.
Az egy-két emeletes, téglából épült házakban fönt modern loft
lakásokat alakítottak ki, alul ruhaboltok, régiségboltok,
kézműves sajtot és olajbogyót árusító üzletek nyíltak.

– Ki fog Pikeville-ben ennyit fizetni egy sajtért? – kérdezte
Sam.

– Először is a hétvégi turisták, aztán meg akik kezdenek
kiköltözni ide Atlantából. Nyugdíjba vonult gazdagok, maroknyi
meleg pasas. Már nem vagyunk száraz megye, úgy öt-hat éve
elfogadtak egy új szesztörvényt.

– Mit gondolnak erről a régiek?



– A megyei vezetés több adóbevételt és jó éttermeket akart,
ami együtt jár az alkoholárusítással, a vallási fanatikusok viszont
kikeltek magukból. Kábítószert bármelyik sarkon vehetsz, de
Ducktownba kell menned egy felvizezett sörért. – Charlie
megállt egy piros lámpa előtt. – Azért azt hiszem, a
fanatikusoknak is volt némi igazuk. Az ital mindent
megváltoztatott. Ekkor kezdődött az építési láz, mexikóiak jöttek
fel Atlantából dolgozni. A turistabuszok egész nap öntik a
tömeget az Apple Shackbe, a kikötőben hajót lehet kölcsönözni és
céges rendezvényeket szervezni. A Ritz-Carlton meg
golfszállodát épít. Az, hogy mindezt jónak vagy rossznak tartja az
ember, attól függ, miért lakik itt tulajdonképpen.

– Ki törte be az orrodat?
– Azt mondták, valójában nincs is eltörve – felelte Charlie

megkerülve a választ, miközben jelzés nélkül befordult jobbra.
– Azért nem válaszolsz, mert nem akarod, hogy tudjam, vagy

csak bosszantani akarsz?
– Ez egy bonyolult kérdés, amire a válasz is bonyolult.
– Menten kiugrok a kocsiból, ha nekiállsz apát idézni!
Charlie lassított.
– Csak vicceltem – mondta Sam.
– Tudom – felelte Charlie, mégis kiállt az út szélére.

Parkolómódba tette a kocsit, majd Sam felé fordult. – Nézd, én
örülök, hogy eljöttél. Tudom, hogy nehéz helyzetben és rémes
okból történt, de örülök, hogy látlak, és boldog vagyok, hogy
tudtunk beszélni.

– De?
– Ne miattam tedd ezt!



Sam nézte húga összezúzódott arcát, elgörbült orrát, amelyben
kétségkívül eltört a porc.

– Mi köze van hozzád a Kelly Wilson elleni vádemelésnek?
– Ő csak ürügy – mondta Charlie. – Nem kell törődnöd velem,

Sam.
– Ki törte be az orrod?
Charlie nyűgösen forgatta a szemét.
– Emlékszel, mikor megpróbáltad megtanítani nekem a vak

átadást? – kérdezte.
– Hogy is felejthetném el? – sóhajtott Sam. – Rémes tanuló

voltál, sose hallgattál rám. Folyton tétováztál.
– És visszanéztem – toldotta meg Charlie. – Azt gondoltad, az

a baj, hogy nem tudok előrefutni, mivel hátranézek.
Sam fejében visszhangzott a levél, melyet Charlie küldött neki

sok évvel ezelőtt.
Egyikünk se fog tudni továbblépni, ha mindig hátrafelé

nézünk.
Charlie felemelte a kezét.
– Balkezes vagyok.
– Mint Rusty – mondta Sam. – Bár a jobb- vagy balkezességet

több génre vezetik vissza, kevesebb mint huszonöt százalék az
esélye, hogy apától örökölted annak a negyven génnek az
egyikét, amelyik…

Charlie hangosan felhorkant, mire Sam abbahagyta.
– Azt akartam ezzel mondani, hogy arra tanítottál, hogyan

vegyem át a botot a jobb kezemmel.
– De te voltál a második átadó. Ez a szabály: a váltóbot átkerül

a jobb kézbe, aztán a balba, majd a jobba, és megint a balba.



– Csakhogy neked egyszer se jutott eszedbe megkérdezni, mi
is a bajom.

– Neked meg nem jutott eszedbe elmondani. – Sam nem
értette, mi ez az új kifogás. – Elsőként és harmadikként nem
lettél volna jó. Javíthatatlanul rosszul indultál, és rémesen
fordultál a kanyarokban. Volt benned annyi gyorsaság, hogy
hajrázni tudj, de csak akkor dobtad be magad, ha első voltál.

– Úgy érted, épp csak annyira futottam gyorsan, hogy elsőnek
érjek be.

Sam kezdett belefáradni a vitába.
– Pontosan. Robbanékony sprintelő vagy, te voltál a legjobb

futó a csapatban. Egyedül a helyes átadást kellett volna
megtanulnod, de kellő gyakorlással még egy csimpánz is képes rá
húsz méteren belül. Nem értem a problémádat. Győzni akartál,
nem?

Charlie megragadta a kormánykereket. Orra ismét fütyülő
hangot adott ki, amint levegőt vett.

– Azt hiszem, csak beléd akartam kötni.
– Sikerült.
– Sajnálom – helyezkedett el Charlie az ülésen. Sebességbe

tette a kocsit, és visszakanyarodott az útra.
– Ezzel vége? – kérdezte Sam.
– Igen.
– Már nem veszekszünk?
– Nem.
Sam megpróbálta újra lejátszani magában a beszélgetést, s

kiszemezgetni a mondatokat, ahol húga provokálni próbálta.
– Senki sem kényszerített, hogy beállj a csapatba – mondta.



– Tudom. Nem kellett volna felhoznom. Száz éve történt.
Sam nem volt elégedett a válasszal.
– De ez most nem a váltócsapatról szólt, igaz?
– A francba! – fakadt ki Charlie, majd lassított az út közepén,

és megállt. – Culpepperék.
Sam gyomra felfordult, mielőtt agya feldolgozhatta volna, amit

hall.
– Az ott Danny Culpepper furgonja – mondta Charlie. –

Zachariah legkisebb fia. Daniel után kapta a nevét.
Daniel Culpepper.
A férfi, aki lelőtte.
Aki élve eltemette.
Sam tüdejéből kiszorult a levegő.
Nem tudta megállni, hogy ne kövesse Charlie pillantását. Egy

feltűnő, arany szegélyű fekete kisteherautó állt a
rendőrkapitányság előtt, elfoglalva mindkét rokkantaknak
kijelölt helyet. Sötétített ablakára a „Danny” név volt írva arany
betűkkel. Az utastér a nagyobbik fajta volt, melybe négyen is
befértek. Két fiatal nő támaszkodott a csukott ajtónak,
mindkettő cigarettát tartott tömpe ujjai közt. Vörös körömlakk,
vörös rúzs, sötét szemhéjfesték, vastagon kihúzott szemek,
szőkített haj, szűk fekete nadrág, még szűkebb póló, tűsarok.
Baljós, gyűlölettel teli tekintet, agresszív butaság.

– Kitehetlek az épület mögött – mondta Charlie.
Sam is ezt szerette volna. Ha lett volna listája az okokról,

melyek miatt elhagyta Pikeville-t, Culpepperék neve a lista
legtetején állt volna.

– Még mindig azt hiszik, hogy hazudtunk? Hogy valami



nagyszabású összeesküvést szőttünk a két fickó befeketítésére?
– Persze. Még egy Facebook-oldalt is létrehoztak, hogy ébren

tartsák a témát.
Sam még nem szakította meg a kapcsolatát Pikeville-lel, mikor

Charlie végzős volt a középiskolában. Így havonta megkapta a
legfrissebb információkat a gyalázatos Culpepper lányokról és a
családjuk szent meggyőződéséről, miszerint Daniel otthon volt a
támadás estéjén, Zachariah Alabamában dolgozott, a Quinn
lányok pedig, akik közül az egyik hazug, a másik meg
gyengeelméjű, azért vádolták meg őket, mert Zachariah
húszezer dollár ügyvédi költséggel tartozott Rustynak.

– Ezek ugyanazok a lányok a középiskolából? – kérdezte Sam.
– Túl fiatalnak tűnnek.

– A lányaik vagy az unokahúgaik, de pont ugyanolyanok.
Sam már abba beleborzongott, hogy ilyen közel került

hozzájuk.
– Hogy bírod ki, hogy mindennap látnod kell őket?
– Ha jó napom van, nem találkozunk. Akkor hátul teszlek ki,

jó?
– Ne! Nem hagyom magam megfélemlíteni – jelentette ki Sam.

Összehajtotta a botját, és betette a táskájába. – És azt se
hagyom, hogy ezzel az átkozott izével lássanak.

Charlie lassan behajtott a parkolóba. A legtöbb helyet
járőrkocsik, helyszínelő furgonok és jókora fekete, jelölés nélküli
Lincoln Town Carok foglalták el. Egészen hátra kellett mennie,
messzire az épülettől.

Leállította a motort.
– El tudsz menni ilyen messzire?



– Igen.
Charlie nem mozdult.
– Nem akarok szemét lenni, de…
– Csak nyugodtan.
– Ha orra buksz azok előtt a némberek előtt, ki fognak röhögni.

Sőt, esetleg rosszabbra is vetemednek, és akkor meg kell őket
ölnöm.

– Ha arra kerülne sor, használd a botomat. Fémből van. –
Azzal Sam kinyitotta az ajtót, megragadta a kartámaszt, és
felnyomta magát.

Charlie megkerülte a kocsit, de nem azért, hogy segítsen,
hanem hogy csatlakozzon Samhez, és vállvetve induljanak a
Culpepper lányok felé.

Felélénkült a szél, amikor átvágtak a parkolón. Sam szinte
komikusnak érezte a helyzetet. Majdhogynem sarkantyúk
pengését hallotta lépteik nyomán. A Culpepper lányok
összevonták a szemöldöküket, Charlie felszegte az állát. Lehettek
volna egy western vagy egy John Hughes-film hősei, ha John
Hughes valaha írt volna sértett középkorú nőkről.

A rendőrkapitányság egy hatvanas évek stílusában épült,
zömök kormányzati épületkomplexumban kapott helyet.
Keskeny ablakai voltak, s a hegyek felé mutató, futurista
tetőszerkezete. Charlie a legutolsó parkolóhelyen állt meg, így a
járdáig nagyjából százhúsz méternyi utat kellett megtenniük
enyhe emelkedőn. Rámpa nem volt, csak három széles
betonlépcső, melyek egy újabb, ötméteres, bukszusokkal
szegélyezett feljáróhoz, végül pedig az üveg bejárati ajtóhoz
vezettek.



Sam elboldogult a távolsággal, de a lépcsőkhöz már szüksége
lesz Charlie segítségére. Vagy talán a fémkorlát is elég lesz.
A trükk az lesz, hogy rátámaszkodik, miközben azt a látszatot
kelti, hogy csak pihenteti rajta a kezét. Először a bal lábát kell a
lépcsőre lendítenie, majd utánahúzni a másikat, s reménykedni,
hogy a jobb lába meg tudja tartani támasz nélkül is, amíg újra
lendíteni tud a balon.

Beletúrt a hajába, s megérezte a kidudorodó barázdát a füle
fölött.

Léptei felgyorsultak. Hallotta a Culpepper lányok hangját.
A magasabbik Sam és Charlie felé pöckölte a cigarettáját, s
megemelt hangon odaszólt a másiknak.

– Úgy nézem, a szuka végre megkapta a magáét.
– Ja, mind a két szemére. Nyilván kétszer kellett neki

elmagyarázni – vihogott a másik. – Ha a tieitek legközelebb
kimennek, hozhatnának jeget a kis aranyosnak.

Sam érezte, hogy remegni kezdenek a jobb lába izmai.
Belekarolt Charlie-ba, mintha csak a parkban sétálnának.

– Már el is felejtettem, hogyan beszélnek az appalache-i
tuskók – jegyezte meg.

Charlie felnevetett, és Sam kezére tette a sajátját.
– Mi van? – szólalt meg a magasabbik lány. – Minek hívott ez

minket?
Nagy zajjal kivágódott az üvegajtó.
Mindannyian összerezzentek.
Fenyegető külsejű fiatalember dübörgött le a feljárón. Nem

volt magas, de annál izmosabb. A tárcáját az övéhez erősítő lánc
csörgése kísérte lépteit. Öltözéke megfelelt a tipikus munkás



sztereotípiájának, izzadságfoltos baseballsapkájától kezdve
letépett ujjú, piros-fekete flanelingén át a szakadt, piszkos
farmerjáig.

Danny Culpepper volt az, Zachariah legkisebb fia.
Apja kiköpött mása.
Bakancsa szinte megrengette az aszfaltot, amint átugrotta a

három lépcsőfokot. Apró szeme megállapodott Charlie-n, kezével
úgy tett, mintha pisztolyt fogna rá, és még hunyorított is hozzá,
mint aki céloz.

Sam összeszorította a fogát, s igyekezett nem összefüggésbe
hozni a fiatalember zömök alkatát Zachariah Culpepperével.
Ringó, önelégült járását, vastag szája cuppanását, amint kivette
belőle a fogpiszkálót.

– Nicsak, ki van itt? – cövekelt le előttük széttárt karral,
elállva útjukat. – De ismerősnek tűnik, hölgyem!

Sam erősebben szorította Charlie karját. Nem akarta
kimutatni félelmét ez előtt az állat előtt.

– Megvan! – csettintett ujjával a pasas. – Láttam a képét az
apám tárgyalásáról, de akkor még fel volt dagadva a feje, mert
még benne volt a golyó.

Sam a húga karjába vájta körmeit. Könyörgött a lábának, ne
menjen ki alóla, a testének, hogy ne remegjen, a
vérmérsékletének, hogy vissza tudja fogni magát, és ne essen
neki a fickónak épp a rendőrkapitányság előtt.

– Álljon félre az útból! – mondta.
Az nem állt félre, sőt tapsolni kezdett, majd topogni hozzá a

lábával. Aztán énekelni kezdett a „Tíz zöld üveg” dallamára.
– A két Quinn lánynak nagyon kijutott. Az egyiket



megbaszták, a másik golyót kapott…
A Culpepper lányok nyerítettek a röhögéstől.
Sam megpróbálta kikerülni, de Charlie szorosan fogta a kezét,

nehogy továbbmenjen.
– Nehéz megbaszni egy tizenhárom éves lányt, ha nem áll fel a

dákó – mondta Charlie.
A fiatalember felhorkant.
– Szart.
– Azért a sitten biztos sikerül az apádnak feltámasztani a

haverok kedvéért.
A sértés hatott. Danny Charlie arcába nyomta a mutatóujját.
– Asziszed, nem hozom a puskám, és nem lövöm szét azt a

rusnya fejedet akár itt a kapitányság előtt?
– Csak gyere jó közel! – szólalt meg Sam. – A Culpepperek

nem a pontos célzásról híresek.
Hirtelen vágni lehetett a csendet. Sam megütögette ujjával a

halántékát.
– Kész szerencse.
Charlie meglepetten felnevetett. Addig nevetett, amíg Danny

Culpepper el nem viharzott mellette, meglökve a vállával.
– Büdös ribancok! – sziszegte, aztán odaszólt a két lánynak: –

Szálljatok be, ha haza akartok jönni.
Sam meghúzta Charlie karját, hogy induljanak végre. Attól félt,

húga nem elégszik meg a győzelemmel, és tesz még valami
vitriolos megjegyzést, amitől Danny Culpepper visszafordul.

– Gyere – súgta, miközben húzta magával. – Elég volt.
Charlie csak akkor hagyta elvezetni magát, mikor Danny már a

volán mögött ült.



Kart karba fonva indultak a lépcső felé.
Sam meg is feledkezett a lépcsőkről. Hallotta, ahogy Danny

Culpepper túráztatja mögötte a dízel furgonját, s arra gondolt,
még azt is könnyebb lenne kibírni, ha elgázolnák, mint fölmenni
azokon a lépcsőkön.

Odaszólt Charlie-nak.
– Ez most nem…
– Foglak – nyugtatta Charlie, aki nem akarta engedni, hogy

megtorpanjon. Támasztéknak becsúsztatta karját Sam
behajlított könyöke alá. – Egy, kettő…

Sam lendítette a bal lábát, s rátámaszkodott Charlie-ra, hogy
megmozdítsa a jobbot is, majd ismét a bal következett, s már
fent is volt.

Mögöttük csikorogtak a gumik, füsttel telt meg a levegő.
A kisteherautó dübörgő motorral és harsogó rapzenével
elviharzott.

Sam megállt pihenni. A bejáratig még újabb másfél métert
kellett megtenni, de ő már alig kapott levegőt.

– Vajon miért voltak itt? Talán apa miatt?
– Ha én vezetném a nyomozást apa támadója után, az első

gyanúsítottam Danny Culpepper lenne.
– Azt mégse gondolod, hogy behozták kihallgatni?
– Nem hiszem, hogy komolyan foglalkoznának vele. Részben

mert nagyobb gondjuk is van ezzel az iskolai lövöldözéssel,
részben meg fütyülnek rá, hogy valaki meg akarta ölni apát –
magyarázta Charlie. – A rendőrség nem szokta hagyni, hogy egy
gyilkossági kísérlet gyanúsítottja saját maga kocsikázzon a
kapitányságra az unokatestvéreivel. Berúgják az ajtaját, és a



gallérjánál fogva rángatják ki a házából. Mindent elkövetnek,
hogy alaposan ráijesszenek, és elhiggye, hogy bajban van.

– Akkor Danny csak véletlenül járt erre?
Charlie vállat vont.
– A fickó drogkereskedő. Gyakran megfordul a rendőrségen.
Sam zsebkendőt keresett a táskájában.
– Abból vette ezt az ormótlan verdát?
Húga a távolodó kocsi után nézett, mely épp a rossz irányban

száguldott végig az egyirányú utcán.
– Annyira azért nem jó drogkereskedő. Az ilyen egy vagyonba

kerül.
– Olvastam a Timesban.
Sam leitatta a verejtéket az arcáról egy zsebkendővel. Azt se

tudta, miért állt szóba Danny Culpepperrel, arra pedig végképp
nem talált magyarázatot, amit mondott neki. New Yorkban
mindent megtett, hogy elrejtse testi hibáit, itt meg egyenesen
fegyverként használta őket.

Visszatette a zsebkendőt a táskájába.
– Kész vagyok.
– Kellynek volt egy évkönyve – tájékoztatta halkan Charlie. –

Tudod, az, amibe…
– Tudom, mi az évkönyv.
Charlie a lépcső felé intett a fejével.
Samnek jólesett volna rátámaszkodni a botjára, de megtette az

utat segítség nélkül. Ekkor vette észre a lépcsők túloldalán a
füves részről induló ívelt, rétegelt lemezből készült rámpát a
mozgássérültek számára.

– Micsoda istenverte hely – morogta magában.



Nekitámaszkodott a fémkorlátnak, s feltette Charlie-nak a
kérdést: – Most mit fogunk csinálni?

Charlie úgy nézett vissza az ajtó felé, mintha attól tartana,
hogy meghallják őket. Suttogva beszélt.

– Az évkönyv Kelly szobájában volt, el volt dugva a szekrénye
legfelső polcán.

Sam nem értette a dolgot, hisz a bűntény csak tegnap reggel
történt.

– Apa máris megkapta a nyomozás részeredményét?
Charlie felvont szemöldöke elárulta a napló előkerülésének

körülményeit.
Sam olyan hangot hallatott, mint aki egyszerre sóhajt és nyög

fel. Ismerte apja egyszerűsítő megoldásait.
– Mi volt az évkönyvben?
– Sok csúnya bejegyzés arról, hogy Kelly szajha, és

futballistákkal szexel.
– Ez aligha ritka jelenség a középiskolában. A lányok elég

kegyetlenek tudnak lenni.
– Ez még a felső tagozatban történt. Öt éve, mikor Kelly még

tizennégy éves se volt. De ez több volt kegyetlenségnél. Tele
voltak írva az oldalak, több száz gyerek írt bele. A legtöbbjük
nyilván nem is ismerte.

– A Carrie pikeville-i változata, disznóvér nélkül – állapította
meg Sam a nyilvánvalót. – Nos, valakinek mégis a vérét
ontották.

– Így van.
– A lényeg, hogy ez enyhítő körülmény. Zaklatták, talán

kiközösítették. Ezzel megúszhatja a halálsort. Ez jó – mondta



Sam, majd gyorsan hozzátette: – Mármint apa mint védő
szempontjából.

Charlie-nak volt még közlendője.
– Kelly mondott valamit a folyosón, mielőtt átadta Hucknak a

pisztolyt.
– Mit? – kérdezte Sam. Már fájt a torka attól, hogy suttognia

kell. – Mért most mondod ezt el nekem, itt, a kapitányság előtt,
ahelyett hogy már a kocsiban elmondtad volna?

Charlie teátrálisan a bejáratra mutatott.
– Csak egy kövér fickó van odabent egy golyóálló ablak

mögött.
– Válaszolj, Charlotte!
– Mert a kocsiban mérges voltam rád.
– Tudtam – kapaszkodott Sam a korlátba. – Miért?
– Mert itt vagy, hogy segíts, pedig megmondtam, hogy nincs

szükségem rád, és hazudsz, ahogy mindig is hazudtál a Gamma
iránti értelmetlen kötelességtudatból, és úgy csinálsz, mintha a
vád alá helyezésről lenne szó. Nekem viszont eszembe jutott,
miközben jöttünk felfelé a lépcsőn, hogy ez most nem az a régi
hülye kötélhúzás közöttünk. Ez most Kelly életéről szól. Muszáj,
hogy képben legyél.

Sam kihúzta magát.
– Én mindig képben vagyok a klienseimmel kapcsolatban.

Nagyon komolyan veszem a bizalmukat.
– Ez most sokkal bonyolultabb annál, mint hiszed.
– Akkor világosíts fel! Ne küldj be ebbe az épületbe úgy, hogy

félre lehessen vezetni! Úgyis félig vak vagyok – mutatott a
szemére Sam.



– Hagyd már. Ne gyere mindig ezzel.
Sam elismerte, hogy húgának igaza lehet.
– Na szóval: mit mondott Kelly a folyosón?
– A lövöldözés után történt, mikor már ült a falnál. Mindenki el

akarta venni tőle a fegyvert. Láttam, hogy mozog a szája, és
Huck hallotta is, amit mondott, de nem árulta el a GBI-nak, hogy
mit. De volt ott egy rendőr is közel, és ő szintén hallotta, és
mondom, én is láttam, hogy mondott valamit, de nem hallottam,
viszont bármit mondott is, az felbosszantotta a rendőrt.

– Elfelejtettél pontot tenni a mondatok végére? – kérdezte
Sam, aki elárasztva érezte magát a vég nélkül rázúdított
információtöredékektől. Charlie megint úgy viselkedett, mintha
tizenhárom éves lenne, föllelkesítette a történetmesélés izgalma.
– Ez most talán kevésbé fontos, mint a panaszkodásod, hogy
második voltál váltóban harminc évvel ezelőtt?

– Huckról többet is kell tudnod – folytatta Charlie.
– Rendben.
Charlie félrenézett, s könnyek jelentek meg a szemében.
– Charlie? – csodálkozott el Sam, miközben maga is könnyezni

kezdett. Sohasem bírta elviselni, ha a húga szenved. – Mi baj?
Charlie lebámult a kezére, megköszörülte a torkát.
– Azt hiszem, Huck magával vitte a gyilkos fegyvert a

helyszínről.
– Micsoda? – emelte fel a hangját ijedtében Sam. – Hogyan?
– Ez csak egy érzés. A GBI megkérdezett, hogy…
– Várj! A Georgiai Nyomozóiroda kihallgatott téged?
– Tanú vagyok.
– Volt ügyvéded?



– Én is az vagyok.
– Charlie…
– Tudom, a kliensem buta liba, de ne aggódj, nem mondtam

semmi butaságot.
Sam nem firtatta az ellentmondást.
– A GBI megkérdezte tőled, hogy tudod-e, hol a gyilkos

fegyver?
– Áttételesen. Az ügynök vigyázott, nehogy kiteregesse a

lapjait. A fegyver egy revolver volt, talán hatlövetű. Aztán
később, mikor Huckkal beszéltem telefonon, azt mondta, tőle is
megkérdezték ugyanezt, csak ezúttal az FBI is megkérdezte,
mikor látta a pisztolyt utoljára, kinél volt, mi történt vele. Nekem
az az érzésem, hogy Huck magával vitte a fegyvert. De ez csak
egy megérzés. Amit nem mondhatok el apának, mert ha
megtudná, letartóztattatná Huckot. Tudom, hogy le is kéne
tartóztatni, de ő csak helyesen akart cselekedni, pedig ha már az
FBI-ról van szó, ez már bűntett, és… – Charlie nagyot sóhajtott.
– Szóval ez van.

Annyi fontos eleme volt ennek a történetnek, hogy Sam nem is
tudott vele teljesen lépést tartani.

– Charlotte, neked nem szabad többé beszélned Mason
Huckabee-val, se telefonon, se máshogy.

– Tudom – felelte Charlie a lépcső szélén billegve, lábizmait
nyújtva, egyensúlyozva. – Mielőtt figyelmeztetnél: már
mondtam Hucknak, ne próbáljon meg találkozni velem, vagy
telefonon hívni, és szerezzen egy jó ügyvédet.

Sam a parkoló felé fordulva állt, ahol rendőrautók, a seriff
járőrkocsijai, helyszínelő furgonok, városi autók sorakoztak.



Tehát ezzel kell Rustynak szembenéznie, és most már Charlie-
nak is sikerült belekeveredni.

– Készen állsz? – kérdezte Charlie.
– Tudsz adni még egy percet, hogy összeszedjem magam?
Charlie inkább bólintott, mint hogy felelnie kelljen.
Ritkán bólintott beszéd helyett. Rustyhoz hasonlóan ő sem

tudott ellenállni a beszédkényszerének, még a bólintását is meg
akarta volna magyarázni.

Sam már épp kérdezte volna, mi a fenét titkol még előle, mikor
Charlie megszólalt:

– Mit keres itt Lenore?
Sam nézte, ahogy a piros szedán nagy sebességgel befordul a

parkolóba. A nap megcsillant a szélvédőjén, amint feléjük
közeledett. Még egy éles kanyar, majd szinte leblokkoltak a
kerekek.

Legördült az ablak, Lenore intett nekik, hogy siessenek.
– A vád alá helyezést háromra tűzték ki – mondta.
– A fenébe! Akkor legfeljebb másfél óránk maradt. – Charlie

gyorsan lesegítette Samet a lépcsőn. – Ki a bíró?
– Lyman. Azt mondta, azért hozta előbbre, hogy elkerülje a

sajtót, de az újságírók fele már így is sorba áll a helyekért. –
Lendületes kézmozdulatokkal sürgette őket a beszállásra. –
Azonkívül Carter Grailt jelölte ki Rusty helyettesítésére.

– A francba! Ő saját kezűleg akasztaná fel Kellyt. – Charlie
feltépte a hátsó ajtót. – Vidd el Samet – mondta Lenore-nak –,
én meg igyekszem távol tartani Grailt Kellytől, és megpróbálok
rájönni, mi a fene folyik itt. Gyorsabban megjárom, ha futok.

– Gyorsabban, mint… – kezdte Sam, de Charlie már ott se



volt.
– Grailnek nagy pofája van – magyarázta Lenore. – Ha Kelly

beszél neki, ő menten továbbadja bárkinek, aki hajlandó
meghallgatni.

– Biztos vagyok benne, hogy a bíró nem ezért jelölte ki éppen
őt – felelte Sam, s mivel nem volt más választása, beült Lenore
autójába. A bíróság, egy hatalmas, kupolás épület közvetlenül a
kapitánysággal szemben állt, de az egyirányú utca miatt kocsival
csak kerülőúton lehetett megközelíteni. Sam nehézkes járására
való tekintettel fel kellett menniük a villanyrendőrig, majd
megkerülni a bíróságot, és a másik oldalról behajtani az utcába.

Sam nézte, ahogy Charlie elszáguld egy teherautó mellett, és
felugrik a járdára. Szépen futott: karjait maga mellé húzva,
egyenesen tartott fejjel, hátratolt vállal.

Sam nem is bírta nézni.
– Ez egy piszkos trükk – mondta Lenore-nak. –

A meghallgatást holnap reggelre tervezték.
– Lyman azt csinál, amit akar – felelte Lenore, elkapva Sam

tekintetét a visszapillantó tükörben. – Cartert meg Szent
Grailnek hívják a háta mögött, mert ha iszik a tárgyalás előtt, az
illető nagy valószínűséggel életfogytiglant kap.

– Mint a Szent Grál? A serleg?
Lenore kifordult a parkolóból. Sam nézte, ahogy Charlie

átrohan a bíróság előtti gyepen, átugrik egy sövényt, majd a
lépcsőfokokat kettesével szedve beszalad az épületbe.

– Kérdezhetek valamit?
– Miért ne?
– Mióta van együtt a húgom Mason Huckabee-val?



Lenore lebiggyesztette az ajkát.
– Nem gondoltam, hogy ezt fogod kérdezni.
Sam se gondolta volna, hogy egyszer ilyet kérdez, de rémes

érzése támadt. Charlie és Ben távolságtartó viselkedésére
gondolt, és arra, ahogy Charlie szeme könnybe lábadt, miközben
Mason Huckabee-t emlegette.

– Megmondtad Charlie-nak, hogy kicsoda Huckabee?
Sam bólintott.
– Akkor most elég szarul érezheti magát – jegyezte meg

Lenore. – Még annál is szarabbul, mint eddig.
– Nem mintha nem lenne, aki megvédje.
– Ahhoz képest, hogy öt perce vagy itt, elég sokat tudsz.
Lenore megkerülte a bíróságot, visszakanyarodott a bejárat

elé, majd megállt egy olyan területen, melyet szemmel láthatóan
a szállítók számára alakítottak ki.

– Menj fel a rámpán – mondta Samnek. – A lift jobbra van,
azzal menj le egy szintet az alagsorba, ott vannak a cellák. És
figyelj! – fordult Lenore egyenesen feléje. – Rusty semmit se
tudott kiszedni Kellyből tegnap. Egy nőnek talán hamarabb
megnyílik. Bármi, amit megtudsz tőle, több, mint amink eddig
van, azaz több a nullánál.

– Értettem.
Azzal Sam kihajtogatta a botját, s elég stabilnak érezte magát a

lábán, amint kiszállt a kocsiból. Az adrenalin mindig is jó
szövetségese volt. A harag volt a másik nem kevésbé hasznos
szövetséges, miközben elindult felfelé a vécépapír-
szállítmányoknak és szemetesedényeknek tervezett rámpán.
A kukákból rothadó étel szaga áradt.



Belül a bírósági épület ugyanolyan volt, mint bármely másik,
ahol Sam valaha járt, kivéve, hogy itt csak úgy nyüzsögtek a jó
kinézetű férfiak és nők, kameraképes öltözetben. Samet a
botjára való tekintettel előreengedték. A fémdetektor előtt két
seriffhelyettes állt. Samnek be kellett mutatnia az igazolványát,
regisztrálnia magát, betenni a táskáját és a botját a
röntgengépbe, bemutatni a jogászi működési engedélyét, hogy
magánál tarthassa a telefonját, majd megvárni egy női
seriffhelyettest, aki végigtapogatta, mert a fejébe épített fémlap
beindította a riasztót, mikor áthaladt az érzékelőkapun.

A lift valóban ott volt jobbra. Két szintet lehetett vele lemenni,
de mivel Lenore csak egyet mondott, Sam megnyomta a
megfelelő gombot, és várt. A fülke tele volt öltönyös férfiakkal.
Sam hátulra állt, s nekidőlt a falnak, hogy kímélje a lábát. Mikor
kinyílt az ajtó, minden férfi oldalt lépett, hogy ő szállhasson ki
elsőnek.

Hát igen, ezt hiányolta a messzi északon: a déli mentalitást.
– Hé! – szólította meg Charlie, aki már várta az ajtónál.

Zsebkendőt szorított az orrához, mert vérezni kezdett, nyilván a
futástól. Vett egy levegőt, és csak úgy áradtak belőle a szavak. –
Megmondtam Coinnak, hogy te vagy apa helyettese. Odavolt a
boldogságtól. Na jó, nem. Ahogy Lyman se, úgyhogy igyekezz
nem még jobban felbosszantani. Azt hallottam, Grailnek nem volt
alkalma beszélni Kellyvel, de ezt talán nem árt ellenőrizned.
Rosszul van, mióta behozták. Eldugította a vécét, azt mondják,
tiszta disznóól.

– Milyen rosszullét?
– Hány. Áttelefonáltam a fogdába. Azt mondták, reggelizett és



ebédelt, akkor még nem volt semmi gond. Senki más nincs
rosszul, tehát nem ételmérgezés. Akkor is hányt, mikor fél órája
áthozták. Nem elvonási tünet, biztos csak ideges. Ő itt Mo –
intett egy íróasztal mögött ülő idősebb nő felé. – Mo, ő a
nővérem, Samantha.

– Ne vérezd össze az asztalomat, Quinn – mondta Mo, föl se
nézve a billentyűzetéről. Csettintett az ujjával, jelezve, hogy kéri
Sam igazolványát és engedélyét. Leütött néhány billentyűt a
gépén, felvette a telefont, s közben rábökött egy
látogatójegyzékre. A lista majdnem tele volt. Sam az utolsó sorba
írta be a nevét, közvetlenül Carter Grail alá. Az időbélyegző
szerint a férfi nem egészen három percet töltött Kellyvel.

– Lyman már vagy tizenkét éve itt van – mondta Charlie. –
Fentről, Mariettából vonult vissza. Az eljárás során végtelenül
merev. Van nálad egyrészes ruha, vagy legalább egy szoknya?

– Minek?
– Nem számít.
– Naná, hogy nem – szólalt meg Mo, letéve a telefont. Samhez

fordult. – Tizenhét perce maradt, Grail hármat már
elfogyasztott. A cellában kell beszélnie a lánnyal.

Charlie ököllel az íróasztalra csapott.
– Mi a nyavalya ez, Mo?
– Átveszem, Charlie – mondta Sam, majd Móhoz fordult. – Ha

nincs szabad szoba, szólnia kell a bírónak, hogy el kell
halasztanunk a meghallgatást, amíg nem kapok lehetőséget, hogy
négyszemközt beszéljek az ügyfelemmel a megfelelő ideig.

Mo felmordult. Villámló szemekkel nézett Samre, hátha
meghátrál. Mikor ez nem következett be, megjegyezte:



– Azt hittem, maga az okosabb. – Azzal az asztal lapja alá
nyúlva megnyomott egy csengőt, és Samre kacsintott. – A szoba
ott van jobbra. Tizenhat perc.

Charlie győzedelmesen lökte az öklét a levegőbe, majd futva
elindult a lépcső felé. Olyan könnyedén lépett, hogy alig lehetett
hallani.

Sam áttette a táskáját a másik vállára. Rátámaszkodott a
botra, s átvonszolta magát az ajtón. Megállt egy újabb ajtó előtt,
ahol gyakorlatilag csapdába esett, mert az előző bezárult
mögötte. Csengetésre kinyílt előtte a második ajtó.

Megcsapta a zárkák rég elfelejtett szaga: csípős hányadék sós
izzadsággal keverve, a vizelet ammóniabűze, meg az egyetlen
vécé ürülékszaga, melyet nagyjából száz fogvatartott használt
naponta.

Továbbtolta magát a botjával, cipője barna tócsákban toccsant.
Az elöntött vécét senki se mosta körbe. A cellában egyetlen
fogvatartott maradt, egy idősebb, fogatlan nő, aki a hosszú
betonpadon kuporgott. Narancssárga kezeslábasa úgy ölelte
körül, akár egy takaró. Lassan ingatta magát előre-hátra.
Vizenyős tekintete követte Samet, ahogy egy zárt ajtó felé haladt
a folyosó jobb oldalán.

Az ajtógomb elfordult, mielőtt Sam bekopogott volna.
Nagydarab, durva külsejű női seriffhelyettes nyitotta ki. Miután
Sam belépett, becsukta utána, és nekitámaszkodott az
opálüvegnek.

– Maga a második ügyvéd?
– Gyakorlatilag a harmadik. Samantha Quinn.
– Rusty nagyobbik lánya.



Sam bólintott.
– A fogvatartott nagyjából négyszer hányt az elmúlt fél órában.

Adtam neki egy csomag narancsos kekszet és egy doboz kólát
műanyag pohárban. Megkérdeztem, kell-e neki orvosi segítség,
de elutasította. Tizenöt perce van, aztán visszajövök – bökögette
meg a karóráját a nő. – Bármit hallok, amikor bejövök, azt
meghallottam. Érti?

Sam elővette a telefonját, és beállította az időzítőt tizenöt
percre.

– Örülök, hogy megértettük egymást – mondta a nő, azzal
kiment az ajtón.

A szobában olyan gyér volt a világítás, hogy Sam szeme csak
lassan tudott alkalmazkodni a félhomályhoz. Két szék állt egy
fémasztal mellett, mely a padlóhoz volt rögzítve. Halványan
vibráló fénycső lógott láncon a plafonról.

Kelly Rene Wilson az asztalra görnyedt, fejét behajlított karjai
közé rejtve. Mikor kinyílt az ajtó, felugrott, és vigyázzba vágta
magát, mintha a hadseregnél lenne.

– Leülhet – mondta Sam.
Kelly megvárta, hogy Sam üljön le elsőnek.
Sam az ajtó felé eső széken foglalt helyet, s az asztalnak

támasztotta a botját. Elővette táskájából a tollát és a
jegyzetfüzetét, majd kicserélte orrán a szemüveget.

– A nevem Samantha Quinn, én leszek a védője a vádemelési
eljárás során. Tegnap az apámmal találkozott, Rustyval.

– Furcsán beszél – szólalt meg Kelly.
Sam elmosolyodott. A New York-iak fülének délies volt a

beszéde, a déliek fülének meg jenki.



– New Yorkban élek.
– Azért, mert nyomorék?
Sam majdnem elnevette magát.
– Nem. Azért élek ott, mert tetszik. És akkor használom a

botot, ha elfáradt a lábam.
– A nagymamámnak is volt botja, de az fából volt.
A lány hétköznapi társalgást látszott folytatni, csak a bilincs

csörgése árulta el, hogy nyugtalanul rázza a lábát.
– Nem kell félnie, Kelly – mondta Sam. – Én a szövetségese

vagyok. Nem azért jöttem, hogy keresztbe tegyek magának. –
Felírta Kelly nevét és a dátumot a lap tetejére, s kétszer aláhúzta
a szavakat. Furcsa idegességet érzett a gyomrában. – Beszélt
Mr. Graillel, az ügyvéddel, aki korábban bejött magához?

– Nem, hölgyem. Épp rosszul voltam.
Sam figyelmesen nézte a lányt. Lassan formálta a szavakat,

majdnem mintha be lenne drogozva. A narancssárga kezeslábasa
elején látható S betűből ítélve a legkisebb felnőttméretet adták
rá, de még az is nagy volt apró termetére. Sápadt volt, a haja
zsíros, ráadásul hányásfoltok tarkították. Vékony alakjához
képest angyalian kerek volt az arca.

Samnek emlékeztetnie kellett magát, hogy Lucy Alexandernek
is angyalarca volt.

– Szed valamilyen gyógyszert? – kérdezte.
– Tegnap adtak valami folyadékot a kórházban – mutatta

Samnek a véraláfutásos piros pöttyöt a jobb karja hajlatában. –
Ide.

Sam minden szavát pontosan lejegyezte. Rustynak majd meg
kell szereznie a lány kórházi leletét.



– Úgy gondolja, csak folyadékot kapott, de gyógyszert nem?
– Igen, hölgyem. Ezt mondták. Azért adták, mert sokkot

kaptam.
– Sokkot kapott? – ismételte Sam a pontosság kedvéért.
A lány bólintott.
– Igen, hölgyem.
– Nem szed pillanatnyilag vagy szedett korábban bármilyen

illegális drogot?
– Illegális drogot? – kérdezett vissza a lány. – Nem, hölgyem.

Az nem lenne helyes.
Sam ismét szó szerint jegyzetelt.
– És most hogy érzi magát?
– Azt hiszem, jól. Nem olyan rosszul, mint korábban.
Sam ránézett a lányra az olvasószemüvege fölött. Kelly

összekulcsolta a kezét az asztal alatt, válla meggörnyedt, így még
kisebbnek látszott. A piros műanyag szék támlája kilátszott
kétoldalt a válla mögül.

– Most jól van, vagy csak azt hiszi, hogy jól van?
– Eléggé félek – felelte Kelly. – Van itt néhány gonosz ember.
– A legjobb, ha nem vesz róluk tudomást – tanácsolta Sam,

majd leírt néhány általános megjegyzést Kelly külsejéről, arról,
hogy mosdatlan és fésületlen. Körmei tövig le voltak rágva,
körülöttük a bőrön rászáradt vérnyomok.

– Most hogy van a gyomra?
– Csak egy kicsit émelyeg ilyenkor.
– „Ilyenkor” – jegyzetelt Sam, majd felírta a pontos időt is. –

Tegnap is rosszul volt?
– Igen, hölgyem, de nem szóltam senkinek. Amikor előjön,



magától el is szokott múlni, de az a kinti hölgy kedves volt, adott
egy kis kekszet.

Sam nem emelte fel a tekintetét a jegyzetfüzetéről. Nem akart
Kellyre nézni, mert valahányszor rápillantott, úgy érezte,
megenyhül iránta, ami nem helyénvaló. A lány nem olyan volt,
ahogyan egy gyilkost képzel az ember, nem beszélve egy iskolai
lövöldözőről. Persze lehet, hogy Samnek csak a Zachariah és
Daniel Culpepperrel szerzett korábbi tapasztalatai ültettek hamis
képzetet az agyába. Valójában bárki képes ölni.

– Együtt dolgozom az apámmal, Rusty Quinnel, amíg ő fel nem
gyógyul. Mondta magának valaki, hogy kórházba került?

– Igen, hölgyem. Az őrök beszéltek róla, még odaát a fogdában.
Hogy Mr. Rustyt leszúrták.

Samnek kételyei voltak, hogy az őrök mondtak volna bármi jót
is Rustyról.

– Szóval elmondta magának Mr. Rusty, hogy személy szerint
magát képviseli, nem a szüleit? És hogy bármi, amit neki mond,
kettejük közt marad?

– Ez a törvény – bólintott a lány. – Mr. Rusty nem mondhatja
el senkinek, amit én neki mondok.

– Pontosan. És ugyanez érvényes rám is. Mindketten esküt
tettünk a titoktartásra. Maga nyugodtan beszélhet velem, én
pedig beszélhetek Mr. Rustyval arról, amit nekem mondott, de
egyikünk se mondhatja el másnak a titkait.

– Nehéz dolog így megőrizni mindenki titkát?
Samet meglepte a kérdés.
– Tud nehéz lenni, de ez együtt jár a munkánkkal. Mikor

eldöntöttem, hogy jogász leszek, tudtam, hogy meg kell őriznem



az emberek titkait.
– Sokáig járhat az ember iskolába, hogy képes legyen erre.
– Jártam is. – Sam a telefonjára nézett. Rendszerint óradíjat

kért, nem volt hozzászokva, hogy ilyen rövidre szabják az idejét.
– Elmagyarázta magának Mr. Rusty, mit jelent a vádemelési
eljárás?

– Az még nem tárgyalás.
– Így igaz – mondta Sam. Észrevette, hogy olyan hangon

beszél a lányhoz, mint egy kisgyerekhez. Pedig tizennyolc éves,
nem nyolc.

Lucy Alexander volt nyolcéves.
Sam megköszörülte a torkát.
– A legtöbb esetben – magyarázta – a törvény megköveteli,

hogy a letartóztatás után negyvennyolc órán belül sor kerüljön a
vádemelésre. Alapvetően akkor, ha a nyomozati szakaszból
büntetőbíróság elé kerül az ügy. Felolvassák a vádat a vádlott
jelenlétében, hogy közöljék vele, mivel vádolják, és lehetővé
tegyék, hogy kifogással éljen. Tudom, hogy bonyolultnak
hangzik, de tíz percig se fog tartani az egész.

Kelly pislogott.
– Megértette, amit az előbb elmondtam? – kérdezte Sam.
– Nagyon gyorsan beszél.
Sam több száz órán át dolgozott azon, hogy normális tempóra

gyorsítsa fel a beszédét, erre most arra kell koncentrálnia, hogy
lassítsa le. Újra próbálkozott.

– A vádemelési eljárás során nem lesznek ott rendőrök vagy
tanúk, világos?

Kelly bólintott.



– Nem nyújtanak be bizonyítékokat, nem nyilvánítják se
bűnösnek, se ártatlannak.

Kelly várt.
– A bíró jegyzőkönyvbe veteti a maga kifogását. Én fogom

megmondani neki, hogy maga nem vallja magát bűnösnek. Ezen
később változtathat, ha akar. – Sam elhallgatott, mert
észrevette, hogy kezd ismét gyorsabban beszélni. – Ezután a
bíró, az ügyész és én megbeszélünk időpontokat és tennivalókat,
amikre szükség van a bíróságon. Én kérni fogom, hogy ezeket a
dolgokat tárgyalják újra, amikor az apám, Mr. Rusty felépül, ami
valószínűleg a jövő hét folyamán bekövetkezik. Magának egész
idő alatt nem kell megszólalnia. Én beszélek maga helyett. Érti?

– A papája azt mondta, ne beszéljek senkivel, és nem is
beszéltem – felelte Kelly, még jobban begörbítve a hátát. – Csak
az őrökhöz szóltam, ha rosszul lettem. Egész rendesek voltak.
Igazán rendesen bánt itt velem mindenki.

– Kivéve néhány gonosz embert?
– Igen, hölgyem. Volt néhány gonosz is.
Sam a jegyzeteire pillantott. Rustynak igaza van, Kelly

túlságosan befolyásolható. Nem úgy tűnt, mintha felfogta volna,
mekkora bajban van. Meg kell majd vizsgáltatni a szellemi
képességeit. Sam biztos volt benne, hogy talál valakit New
Yorkban, aki fizetség nélkül is megteszi.

– Miss Quinn, megkérdezhetem, tudja-e az anyukám meg az
apukám, hogy itt vagyok?

– Igen, tudják – felelte Sam. Most jött rá, hogy Kellyt erről
nem tájékoztatták az eltelt huszonnégy órában. – A szülei nem
jöhettek meglátogatni a vádemelés előtt, de már alig várják, hogy



láthassák.
– Mérgesek azért, ami történt?
– Aggódnak magáért – mondta Sam, bár ezt csak feltételezte.

– Nagyon szeretik magát. Együtt túl fognak jutni ezen, akármi
lesz is.

Kelly ajka megremegett, könnyek potyogtak a szeméből.
– Annyira szeretem őket!
Sam hátradőlt a széken. Erővel emlékeztette magát Douglas

Pinkmanre, ahogy lelkesen buzdította minden találkozáskor, még
azután is, hogy már nem tanította. Az az ember több
sporteseményen volt mellette, mint a saját apja.

Most pedig itt ül azzal a lánnyal szemben, aki megölte.
– A szülei fent lesznek a tárgyalóteremben, de nem érintheti

meg őket, és nem beszélhet velük, csak köszönhetnek
egymásnak – tájékoztatta Kellyt. Remélte, hogy nincsenek
kamerák a tárgyalóban. Figyelmeztetnie kell erre a lány szüleit
is. – Miután visszavitték a fogdába, már találkozhat a szüleivel,
de ne felejtse el, hogy mindent rögzítenek, amit a szüleinek vagy
másnak mond a fogda területén. Akár a látogatóhelyiségben,
akár telefonon beszél velük, valaki mindig hallgatja, amit mond.
Ne beszéljen velük arról, ami tegnap történt, jó?

– Igen, hölgyem. De kérdezhetek valamit? Most bajban
vagyok?

Sam figyelte az arcát, hátha csak ravaszkodik.
– Kelly, emlékszik, mi történt tegnap reggel?
– Igen, hölgyem. Megöltem azt a két embert. A pisztoly az én

kezemben volt.
Sam most az érzelmeket figyelte az arcán, látja-e rajta



megbánás bármilyen jelét.
Nem látott semmit.
Kelly mintha olyasmiről beszélt volna, ami valaki mással

történt meg.
– Miért… – Sam elhallgatott, azt fontolgatva, hogyan lenne a

legjobb feltenni a kérdést. – Ismerte Lucy Alexandert?
– Nem, hölgyem. Gondolom, alsó tagozatos lehetett, elég

kicsinek tűnt.
Sam kinyitotta a száját, de csak hogy vegyen egy mély levegőt.
– És Mr. Pinkmant?
– Hát, azt hallottam, hogy nem volt rossz ember, de engem

sose küldtek az igazgatói irodába.
Az áldozatok véletlenszerű kiválasztása csak tovább rontott a

dolgon.
– Szóval ők ketten, Mr. Pinkman és Lucy Alexander, épp csak

rosszkor voltak véletlenül a folyosón?
– Azt hiszem – felelte Kelly. – Ahogy mondtam, a pisztoly az

én kezemben volt, és aztán Mr. Huckabee beledugta a
nadrágjába.

Sam összerázkódott. Ránézett az időzítőre a telefonján.
Felpillantott, nem lát-e árnyat az ajtó előtt, majd megkérdezte
Kellyt:

– Elmondta az apámnak, amit most nekem?
– Nem, hölgyem. Nem sok mindent mondtam az apukájának

tegnap. Zaklatott voltam, mer’ bevittek a kórházba, meg a
hasam is fájt, ahogy szokott, aztán meg aszonták, hogy benn
tartanak éjszakára, én meg tudom, hogy sokba kerül odabent
lenni.



Sam becsukta a noteszát, rátette a kupakot a tollára, majd
átcserélte az olvasószemüvegét az utcaira.

Különleges helyzetbe került. Egy ügyvéd nem idézhet meg
valakit tanúnak úgy, hogy előre tudja, az illető hazudni fog. Ez a
szabály az oka annak, hogy a védőügyvédek soha nem akarják
hallani ügyfelüktől a teljes igazságot. A teljes igazság ugyanis
ritkán védhető. Minden, amit most Kelly elmondott neki,
bizalmas közlésnek számít, de Sam nem fog tanút beidéztetni és
kihallgatni, így nem lesz megkötve a keze sem. Egyszerűen
kihagyhatja a védencére nézve terhelő információkat, amikor
tájékoztatja erről a beszélgetésről Rustyt, Rusty meg majd
később megbirkózik a többivel.

– Shane nagybátyám a kórházban halt meg, és a felesége és a
család ki kellett költözzön a házából a kórházi számlák miatt –
mondta Kelly.

– Magának nem fogják felszámolni a kórházban töltött időt.
Kelly elmosolyodott. Fogai apró, fehér gyöngyökként

ragyogtak.
– Ezt tudják a szüleim? Mer’ azt hiszem, nagy

megkönnyebbülés lesz.
– Gondoskodom róla, hogy megtudják.
– Köszönöm, Miss Quinn. Nagyra értékelem, amit maga és az

apukája tettek értem.
Sam az ujjai között forgatta a tollát. Eszébe jutott valami az

előző esti hírekből.
– Nem tudja, vannak az iskolában biztonsági kamerák?
– Vannak, hölgyem. Mindegyik folyosón van egy, csak azt,

amelyik az igazgatói előtt van, megdobták, és van egy rész,



amiből nem vesz szinte semmit se.
– Van egy vakfoltja?
– Azt nem tudom, de nem lát mindent körülbelül a folyosó

közepétől.
– Honnan tudja?
A lány megvonta keskeny vállát, majd tartotta egy darabig,

mielőtt újra leengedte.
– Ez olyan, amit mindenki tud.
– Kelly, sok barátja van az iskolában? – kérdezte Sam.
– Úgy érti, ismerősöm?
Sam bólintott.
– Úgy.
– Azt hiszem, nagyjából mindenkit ismerek. Régen járok oda. –

Újból elmosolyodott. – Bár nem olyan régen, hogy ügyvéd
lehetnék.

Sam önkéntelenül visszamosolygott rá.
– Van valaki, akihez különösen közel áll?
Kelly arca hirtelen élénkvörös lett.
Sam ismerte az effajta pirulást. Kinyitotta a füzetét.
– Nekem megmondhatja a srác nevét. Nem árulom el

senkinek.
– Adam Humphrey – felelte Kelly. Látszott, alig várja, hogy

beszélhessen a fiúról. – Barna haja és barna szeme van, nem túl
magas, és egy Camarót vezet. De nem járunk igazán, mármint
nem hivatalosan, vagy ilyesmi.

– Oké. Na és barátnők? Vannak barátnői?
– Nincsenek, hölgyem. Olyan, akit hazavinnék, nincsen –

felelte Kelly, aztán eszébe jutott valami. – Alsóban még ott volt



Lydia Phillips, csak elköltöztek, mikor az apukáját áthelyezték a
gazdasági helyzet miatt.

Sam minden részletet feljegyzett a noteszába.
– És olyan tanárok vannak, akikhez közel áll?
– Hát, Mr. Huckabee szokott segíteni a történelemleckékkel,

de egy idő óta már nem. Dr. Jodie azt mondta, ad majd
pluszfeladatot, hogy bepótoljam a hiányzást a múlt héten, de még
ő se adott. Mrs. Pinkman meg… – Kelly hirtelen lehajtotta a
fejét.

Sam végigírt egy sort a noteszban, majd letette a tollat.
Figyelmesen nézte a magába roskadt lányt.

Kelly teljesen elcsöndesedett.
– Mrs. Pinkman segített az angolban? – kérdezte Sam.
Kelly nem felelt, csak tovább lógatta a fejét. Előrehulló haja

eltakarta arcát, de Sam hallotta, hogy szipog, majd reszketni
kezdett a válla is.

– Kelly, most mi zaklatta fel?
– Mr. Pinkman nem volt rossz ember – szipogta –, az a kislány

meg csak egy kisbaba volt.
Sam összefonta az ujjait, és az asztalra könyökölt.
– Miért volt ott az iskolában tegnap reggel?
– Mert…
– Miért?
– Mert kivettem a pisztolyt az apukám kesztyűtartójából –

mondta Kelly tovább szipogva. – És a kezemben volt, mikor
megöltem azt a két embert.

Sam ügyészi énje tovább akarta firtatni a dolgot, de nem azért
volt most itt, hogy megtörje a lányt.



– Kelly, tudom, hogy már unja folyton ezt hallani, de fontos.
Sose mondja el senkinek, amit most nekem mondott! Rendben?
Se a szüleinek, se a barátainak, se idegeneknek, főleg pedig senki
olyannak, akivel a fogdában találkozik.

– Ők nem a barátaim, Mr. Rusty is ezt mondta – jött a fojtott
válasz a sűrű, előrehulló haj alól. – Megpróbálhatnak bajba
keverni, hogy ők maguk kimásszanak belőle.

– Ez így van. Senki sem a barátja idebent. Sem az őrök, sem a
többi fogvatartott, sem a takarító, se bárki más.

Kelly szipogott, kezén ismét megzörrent a bilincs az asztal
alatt.

– Nem is beszéltem senkivel ezek közül. Mindent magamban
tartottam, ahogy máskor.

Sam kivette táskájából a maradék papír zsebkendőjét, és
odaadta neki.

– Beszélek a szüleivel, mielőtt találkozna velük, és
megmondom, hogy ne kérdezzenek semmit a történtekről. –
Sam feltételezte, hogy Rusty már figyelmeztette erre a Wilson
házaspárt, de még tőle is hallani fogják, mielőtt elhagyja a várost.
– Minden köztünk marad, amit nekem a tegnapi napról elmesélt.
Rendben?

A lány szipogott egyet.
– Rendben.
– Fújja ki az orrát – mondta Sam, és megvárta, amíg Kelly

engedelmeskedik. – Meséljen Adam Humphreyról. Az iskolában
ismerkedtek meg?

Kelly megrázta a fejét. Sam még mindig nem láthatta az arcát,
csak a feje tetejét.



– Akkor találkoztak, amikor elment otthonról? Mondjuk
moziba vagy templomba? – folytatta Sam.

Kelly ismét csak a fejét rázta.
– Meséljen nekem az évkönyvről, ami a szekrényében volt.
Kelly hirtelen felnézett rá. Sam haragra számított a

tekintetében, de inkább félelmet látott benne.
– Kérem, erről ne beszéljen senkinek!
– Nem fogok – ígérte Sam. – Tudja: amit nekem elmond, az

bizalmas.
Kelly a kezében tartotta a papír zsebkendőt, és a ruhája ujjába

törölte az orrát.
– Meg tudja mondani, miért írták bele a többiek azokat a

dolgokat magáról?
– Rosszakat írtak.
– Nem gondolom, hogy az volt rossz, amiről írtak, hanem hogy

azok voltak rosszak magához, akik leírták.
Kelly zavartnak tűnt, és Sam nem is hibáztatta érte. De nem

most volt itt az ideje, hogy előadást tartson a feminizmusról egy
tizennyolc éves gyilkosnak, aki csak úgy, szórakozásból ölt.

– Miért írták azokat a dolgokat magáról? – ismételte meg a
kérdést.

– Nem tudom, hölgyem. Őket kellene megkérdezni.
– Volt köztük igaz is?
Kelly ismét a földre szegezte a tekintetét.
– Nem egészen úgy, ahogy leírták, de valahogy mégis.
Sam elcsodálkozott a megfogalmazáson. Lám, mégsem annyira

buta, hogy ne tudjon ködösíteni.
– Haragudott azért, mert piszkálták?



– Nem – felelte Kelly. – Leginkább azért bántott, mert ezek
magánügyek voltak, és a legtöbb embert még csak nem is
ismertem. De ez már régen volt. Sokan már leérettségizhettek
azóta.

– Az édesanyja látta az évkönyvet?
Kelly szeme tágra nyílt. Ezúttal tényleg meg volt ijedve.
– Kérem, ne mutassa meg neki!
– Nem fogom – ígérte Sam. – Emlékszik, hogy azt mondtam,

minden köztünk marad, amit nekem itt elmond?
– Nem.
Samnek megrándult a szemöldöke.
– Amikor beléptem ebbe a szobába, elmagyaráztam magának,

ki vagyok, hogy az apámmal dolgozom, és mi mindketten
titoktartási esküt tettünk.

– Nem, hölgyem. Erre az utolsó dologra nem emlékszem.
– A titoktartás azt jelenti, hogy meg kell őriznünk a titkait.
– Ja, már emlékszem. Ezt mondta az apukája is a titokról.
Sam a telefonjára nézett: már csak négy perce maradt.
– Kelly, úgy hallottam, hogy tegnap reggel, rögtön a lövöldözés

után, mikor Mr. Huckabee megkérte, adja oda neki a revolvert,
maga mondott valamit, amit Mr. Huckabee és talán az egyik
rendőr is hallott. Emlékszik rá, hogy mit mondott?

– Nem, hölgyem. Nem volt kedvem beszélni azok után.
– Mégis mondott valamit – próbálkozott újra Sam. – A rendőr

hallotta, és Mr. Huckabee is.
– Na jó – bólintott lassan Kelly. – Tényleg mondtam valamit.
Samet meglepte, milyen gyorsan változtatott a lány a

történetén.



– Emlékszik, hogy mit?
– Nem tudom. Nem emlékszem.
Sam érezte, hogy Kelly mindenáron a kedvére akar tenni.

Ezúttal másként próbálkozott.
– Kelly, tegnap reggel a folyosón azt mondta Mr. Huckabee-

nak és a rendőrnek, hogy az öltözőszekrények kékek?
– Igen, hölgyem – csapott le Kelly a felvetésre. – Tényleg

kékek.
Sam bólogatni kezdett.
– Tudom, hogy kékek. De ezt mondta akkor nekik? Pontosan

azt ejtette ki a száján, hogy a szekrények kékek? Ezt mondta Mr.
Huckabee-nak és a rendőrnek? Hogy a folyosói szekrények
kékek?

Kelly együtt bólogatott vele.
– Igen, ezt mondtam.
Sam tudta, hogy hazudik. Előző reggel, azokban a pillanatokban

Kelly Wilson épp lelőtt és megölt két embert. Volt tanára arra
kérte, adja át neki a gyilkos fegyvert, a rendőr pedig kétségkívül
épp pisztolyt tartott a fejének. Kellyt abban a percben nyilván
nem a folyosó színei foglalkoztatták.

– Emlékszik arra, hogy mondta nekik, hogy a szekrények
kékek?

– Igen, hölgyem. – Kelly annyira magabiztosnak tűnt, hogy
nagy valószínűséggel igazolta volna a hazugságvizsgáló.

– Oké, szóval Mr. Huckabee jelen volt – folytatta Sam azon
tűnődve, mennyire teheti még próbára a lányt. – És Mrs.
Pinkman is ott volt. Ki más volt még ott? Talán valaki, akit nem
ismert?



– Volt egy nő ördögös pólóban – mutatott Kelly a mellkasára. –
Az ördög kék maszkot viselt, és rá is volt írva, hogy „Devils”.

Sam még mindig emlékezett rá, hogy mikor összecsomagolta
Charlie holmiját annak katasztrófába fulladt New York-i
látogatása után, minden egyes pólóján a Duke Blue Devils csapat
logóját látta.

– Az a nő az ördögös pólóban bántott valakit? – kérdezte.
– Nem, hölgyem. Ott ült szemben Mrs. Pinkmannel, és a kezét

nézte.
– Biztos benne, hogy nem bántott senkit? – kérdezte Sam

most kissé határozottabb hangon. – El kell mondania nekem, ha
látta, hogy az ördögös pólót viselő nő bántott valakit.

– Hát… – Kelly Sam arcát tanulmányozta, hátha kap valami
támpontot a válaszhoz. – Nem tudom, bántott-e, mert én is
ültem.

Sam nagyon lassan ismét bólogatni kezdett.
– Én azt hiszem, maga látta, hogy az ördögös nő bántott

valakit, annak ellenére, hogy ült. A bizonyítékok arra utalnak,
hogy látta őt, Kelly. Nincs értelme hazudni.

Kelly bizonytalansága visszatért.
– Nem akarok hazudni magának. Tudom, hogy segíteni próbál.
Sam határozott hangon szólalt meg.
– Akkor ismerje be az igazat! Látta, hogy az ördögös pólót

viselő nő bántott valakit.
– Igen, hölgyem – bólogatott most már Kelly is. – Most, hogy

belegondolok, talán bántott.
– Magát bántotta?
Kelly habozott, és megint Sam arckifejezéséből próbált



tájékozódni.
– Talán.
– Nekem a „talán” nem elég, hogy segíteni tudjak magának,

Kelly – mondta Sam, majd kijelentette: – Tehát maga látta, hogy
a nő az ördögös pólóban bánt valaki mást a folyosón.

– Igen, hölgyem – felelte Kelly most már magabiztosabban.
Tovább bólogatott, mintha a mozdulat segítené a
gondolkodásban. – Ezt láttam.

– Mrs. Pinkmant bántotta az ördögös nő? – kérdezte Sam,
majd előrehajolt. – Merthogy Mrs. Pinkman épp ott volt, Kelly.
Ezt maga mondta nekem alig néhány perce. Gondolja, hogy az
ördögös nő bánthatta Mrs. Pinkmant?

– Azt hiszem – bólogatott tovább Kelly. Először tagadott egy
állítást, majd elismerte, hogy akár igaz is lehet, végül tényként
fogadta. Mindehhez csak az kellett, hogy Sam tekintélyt
parancsoló hangon beszéljen, felszólítsa, hogy válaszoljon,
bólogasson néhányszor, majd várjon, amíg a lány visszamondja a
hazugságot.

– Szemtanúk szerint maga, Kelly, tisztán látta, amit az ördögös
nő csinált – állította Sam.

– Na jó – felelte Kelly. – Tényleg ezt láttam, ez történt. Hogy
bántotta őt.

– Hogyan bántotta az ördögös nő Mrs. Pinkmant? – Sam intett
néhányat a kezével, mint aki példákon gondolkodik. – Megrúgta?
Behúzott neki?

– Megpofozta.
Sam a levegőben tartott kezére nézett, hogy lássa, tényleg az ő

mozdulata ültette-e el a gondolatot Kelly fejében.



– Biztos benne, hogy látta, amint az ördögös nő megpofozza
Mrs. Pinkmant?

– Igen, hölgyem, pont úgy történt, ahogy mondja. Pofon
csapta, még én is hallottam a csattanást, távolabb a folyosón.

Sam érzékelte, milyen szörnyűséget tett: gondolkodás nélkül
belekeverte a húgát a támadásba.

– Szóval azt mondja, a saját szemével látta, hogy az ördögös nő
pofon ütötte Mrs. Pinkmant?

Kelly tovább bólogatott, de most már könnyek csillogtak a
szemében. Nyilvánvaló volt, hogy Sam kedvére akar tenni,
mintha ezzel véget tudna vetni ennek a rémálomnak.

– Sajnálom – suttogta.
– Semmi baj. – Sam nem erőltette tovább, mert már

bizonyította, amit akar: a megfelelő rávezető kérdésekkel és a
megfelelő hangsúllyal Kelly Wilson bármire rávehető. A végén
talán még azt is kijelentette volna, hogy Charlie a puszta kezével
meggyilkolta Judith Pinkmant.

Annyira befolyásolható, mintha hipnotizálná az ember.
Sam a telefonjára pillantott. Maradt még kilencven

másodperce, plusz az egyperces rátartás.
– Beszélt magával a rendőrség tegnap, Mr. Rusty előtt?
– Igen, hölgyem. A kórházban.
– Felolvasták a jogait, mielőtt beszéltek magával? – Sam biztos

volt benne, hogy a lány ezt nem érti. – Mondták, hogy „jogában
áll hallgatni, joga van ügyvédet kérni”? Mondtak bármi ilyesmit?

– Nem, hölgyem, a kórházban nem. Arra emlékeznék a
tévéből.

Sam ismét áthajolt az asztalon.



– Kelly, ez most nagyon fontos. Mondott bármit a
rendőröknek, mielőtt beszélt az apámmal?

– Az az idősebb alak egyfolytában beszélt nekem. Velem jött a
mentőben a kórházba, aztán ott maradt a szobámban, hogy lássa,
jól vagyok-e.

Sam kételkedett benne, hogy a férfit a lány hogyléte érdekelte.
– Válaszolt egyetlen kérdésére is? Kihallgatta magát az az

ember?
– Nem tudom.
– Bilincsben volt, mikor a férfi beszélt magával?
– Nem tudom biztosan. Úgy érti, a mentőben?
– Igen.
– Hát… nem, akkor nem. Ilyenre nem emlékszek.
– Arra emlékszik, mikor bilincselték meg pontosan?
– Valamikor.
Sam legszívesebben áthajította volna a szobán a tollát.
– Kelly, nagyon fontos, hogy megpróbáljon emlékezni erre.

Kihallgatták a kórházban, mielőtt az apám azt mondta volna,
hogy ne válaszoljon semmilyen kérdésre?

– Sajnálom, hölgyem. Nem sok mindenre emlékszek tegnapról.
– De az az idősebb férfi végig magával volt?
– Igen, hölgyem, kivéve, mikor ki kellett mennem a mosdóba,

akkor meg egy rendőr jött velem, és megvárt.
– Az az idősebb férfi rendőregyenruhát viselt?
– Nem, hölgyem. Öltönyt meg nyakkendőt.
– Megmondta a nevét?
– Nem, hölgyem.
– Emlékszik, mikor olvasták fel a jogait, azaz mikor mondták,



hogy „jogában áll hallgatni, joga van ügyvédet kérni”? – Sam
várta a választ. – Kelly, emlékszik, mikor hallotta ezeket a
szavakat?

Kelly világosan látta, hogy ennek jelentősége van.
– Talán a rendőrautóban idefelé, ma reggel.
– De a kórházban nem?
– Nem, hölgyem. Valamikor ma reggel volt, de pontosan nem

tudom, mikor.
Sam hátradőlt a széken. Igyekezett átgondolni a dolgot. Ha

Kellynek ma reggelig nem olvasták fel a jogait, minden, amit
azelőtt mondott, gyakorlatilag nem használható fel a bíróság
előtt.

– Biztos benne, hogy ma reggel sorolták el először a jogait?
– Hát, annyit tudok, hogy ma reggel elsorolta az az idősebb

fickó – felelte Kelly megrántva a vállát. – Talán a videón meg
tudja nézni, hogy előtte nem mondta-e.

– Milyen videón?
– Azon, amit a kórházban csináltak.
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Sam egyedül ült a védők asztalánál. Táskája a földön, benne az
összehajtogatott botja. A Kelly Wilsonnal folytatott beszélgetés
jegyzeteit olvasta, s úgy tett, mintha nem tudná, hogy legalább
százan ülnek mögötte. A közönség zöme nyilván a helyiek közül
került ki. Fehéren izzó haragjuk sugárzó melegétől izzadság
csorgott végig Sam hátán.

Talán köztük van az is, aki Rustyt leszúrta.
A dühös suttogás elárulta, hogy sokan őt is szeretnék leszúrni.
Ken Coin beleköhintett a tenyerébe. A megyei ügyész

valóságos hadsereggel jelent meg. Vele volt fakó arcú, fiatalos
tekintetű helyettese, egy idősebb férfi kefebajusszal, és a
kötelező csinos szőke nő. New Yorkban az ilyen típusú szőke jól
szabott kosztümöt és drága tűsarkút viselne; pikeville-i változata
inkább úgy festett, mint egy apáca.

Ken ismét köhintett egyet. Azt akarta, hogy Sam odanézzen,
de nem érte el a célját. Mindössze egy felületes kézrázás erejéig
tudta eddig magára vonni a figyelmét. Hiába érezte úgy, hogy a
család hálával tartozik neki Daniel Culpepper megöléséért,
mindent semmivé tett sértő viselkedése. Sam nem lakik többé
Pikeville-ben, és nem is fog visszatérni soha. Nem kell hát úgy
tennie, mintha bármi összekötné ezzel a mocskos, alattomos
gazemberrel. Coin az a fajta ügyész volt, aki rossz hírbe keverte
az összes többi ügyészt. Nemcsak a vádemelési eljárások során
folytatott macska-egér játszmái miatt, hanem a videofelvétel
miatt is, amit a kórházban készített.



Bármi van is azon a felvételen, felakaszthatják miatta Kelly
Wilsont.

Nem tudni, mit mondott a lány. Arra alapozva, amit rövid
látogatása alatt tapasztalt, Samnek nem volt kétsége afelől, hogy
Kelly Wilsont akár arra is rá lehetne venni, hogy vallja be
Abraham Lincoln meggyilkolását. A kérdés az, hogy a
videofelvételt elfogadja-e a bíróság, vagy sem. Ennek a
megakadályozása lesz talán Rusty legfontosabb feladata a per
során. Ha Kellynek nem olvasták fel a jogait, mielőtt válaszolt a
felvételen föltett kérdésekre, vagy ha nyilvánvaló, hogy nem
értette meg a jogait, a videót nem mutathatják meg az
esküdteknek.

Legalábbis elvileg így kellene működnie a dolognak.
Csakhogy ez jogi kérdés, és a jogban mindig van kiskapu.
Ken Coin azzal fog érvelni, hogy a jogok felolvasása nem számít,

mert Kelly önként tette a videóra vett nyilatkozatokat. Egyetlen
hatalmas jogi akadály áll csak az útjában: annak érdekében, hogy
elfogadtathassa a videót, Coinnak bizonyítania kell, hogy egy
józan belátású ember – szerencsére nem Kelly maga –
feltételezné, hogy Kelly nem volt rendőri őrizetben, amikor a
nyilatkozatát rögzítették. Ha Kelly úgy hitte, hogy őrizetben van,
és hamarosan megbilincselik, ujjlenyomatot vesznek tőle, és
fényképet készítenek róla, fel kellett volna olvasni előtte a jogait.

Ha tehát nem olvasták fel, a film nem kerülhet az esküdtek elé.
Legalábbis így kellene történnie.
Voltak a rendszernek más gyenge pontjai is, beleértve a bíró

hangulatát. Nagyon ritkán ül teljesen pártatlan figura a
pulpituson. Vagy a vád, vagy a védelem felé billen náluk a



mérleg. Egyetlen bíró sem szereti, ha fellebbeznek az ítélete
ellen, de ahogy az ügy halad egyre feljebb, mind nehezebb lehet a
vádlottnak azzal védekezni, hogy tévedés történt. És egyetlen
bíró sem szereti megsemmisíteni egy alsóbb fokú bíróságon
eljáró bíró ítéletét.

Sam becsukta a jegyzetfüzetét, és maga mögé nézett. A Wilson
szülők Lenore mellett ültek. Nem egészen öt percet tudott velük
beszélni, mielőtt beengedték a hallgatóságot a terembe.

Fényképezőgépek kattogása jelezte, hogy a fotósok elkapták
Sam tekintetét, ahogy összenéz a gyilkos szüleivel. Úgy tűnt,
videokamerákat nem engedtek be, de számtalan riporter
jegyzett fel tollal minden mozzanatot.

Nem ez volt a megfelelő környezet egy biztató mosolyra, így
Sam csak odabólintott Avának és Ely-nak. Mindketten
viszonozták a köszöntést, s összeszorított fogakkal támaszkodtak
egymásnak. Ruhájuk vadonatúj volt, látszottak a bolti hajtások.
Az első kérdésük Samhez, miután meggyőződtek Kelly
kedélyállapotáról, az volt, hogy mikor mehetnek haza.

Sam nem tudott nekik határozott választ adni.
Wilsonék azzal a beletörődéssel fogadták ezt is, mint minden

mást. Úgy látszik, ez volt beléjük kódolva. Szemmel láthatóan az
elfeledett, szegény, egyszerű vidéki emberek közé tartoztak,
akik hozzászoktak, hogy a rendszer megy a maga útján, és
általában nem nekik kedvez. Üres tekintetük Samet a
menekültek fotóira emlékeztette a képes újságokban. Talán volt
is köztük párhuzam. Ava és Ely Wilson teljesen elveszettnek
látszott, mivel egy idegen világba kényszerült, ahol elvesztette
biztonságérzetét, békéjét, mindent, amit az életében fontosnak



tartott.
Sam emlékeztette magát, hogy Lucy Alexander és Douglas

Pinkman is elveszített mindent.
Lenore Avához hajolt, és súgott neki valamit. Az asszony

bólintott. Sam megnézte, hány óra: elérkezett a meghallgatás
ideje.

Kelly Wilson közeledését láncai halk csörgése jelezte; mintha a
Mikulás szánja jött volna meg. A teremszolga kinyitotta a
tárgyaló ajtaját. Fényképezőgépek kattogtak, a terem közönsége
felmordult.

Kellyt négy fegyveres őr vezette be, alig lehetett látni a
megtermett férfiak között. Csak csoszogni tudott, mert ötpontos
bilincset kapott. A jobb oldali őr fogta a karját, ujjai átfedték
egymást a vékonyka felkar fölött. Olyan izmos volt, hogy egy
kézzel fel tudta volna emelni Kellyt, hogy leültesse egy székre.

Sam örült, hogy a férfi Kelly mellett áll, mert amint a lány
megpillantotta a szüleit, megbicsaklott a térde. Az őr tartotta
meg, nehogy a földre rogyjon.

– Anya! – nyöszörögte Kelly, s megpróbálta anyja felé nyújtani
a kezét, de mindkettő a derekához volt láncolva. – Apa! –
kiáltotta. – Kérem!

Sam már fel is pattant, és átvágott a termen; maga sem
értette, hogyan volt képes ilyen gyorsan mozogni. Megragadta
Kelly kezét.

– Nézzen rám!
A lány nem akarta levenni szemét a szüleiről.
– Annyira sajnálom, anya!
Sam megszorította a kezét, épp csak hogy fájjon.



– Nézzen rám!
Kelly végre Sam felé fordult. Arca könnyben úszott, folyt az

orra, vacogott a foga.
– Itt vagyok – mondta Sam, szorosan fogva a lány kezét. –

Semmi baj. Csak mindig nézzen rám!
– Minden rendben? – kérdezte a törvényszolga. Idősebb

ember volt, keze rezzenéstelenül nyugodott a sokkoló gombján.
– Igen, minden rendben – felelte Sam.
Az őrök levették a láncot Kelly bokájáról, csuklójáról,

derekáról.
– Én ezt nem tudom végigcsinálni – suttogta Kelly.
– Dehogynem. Minden rendben – nyugtatta Sam, s minden

erejével igyekezett ezt sugallni felé. – Emlékezzen, mit
mondtunk azokról, akik nézik magát.

Kelly bólintott. Ruhája ujjával megtörölte az orrát, s szorosan
kapaszkodott Sam kezébe.

– Erősnek kell lennie – mondta neki Sam. – Ne zaklassa fel a
szüleit. Ők azt szeretnék, ha nagylány módjára viselkedne.
Rendben?

Kelly bólintott.
– Igen, hölgyem.
– Jól van, minden oké – ismételte Sam.
A láncok koppantak a földön. Az egyik őr lehajolt, és

összeszedte őket.
Sam a lány vállához hajolva kísérte őt az asztalukhoz. Leült, az

őr pedig lenyomta Kellyt a mellette levő székre.
A lány hátranézett a szüleire.
– Jól vagyok – mondta nekik remegő hangon. – Jól vagyok.



Kinyílt a bíró szobájának ajtaja.
A jegyző megszólalt.
– Mindenki álljon fel Stanley Lyman bíró tiszteletére!
Sam bólintott Kellynek, jelezve, hogy fel kell állnia. Amint a

bíró felment a pulpitusra, Kelly ismét megragadta Sam kezét.
Tenyere úszott az izzadságban.

Stan Lyman annyi idős lehetett, mint Rusty, csak öregurasabb
járású. A bírók igen sokfélék voltak. Némelyek magabiztosan
elfoglalták helyüket a pulpituson, mások gondot fordítottak arra,
hogy már a belépésük pillanatában éreztessék dominanciájukat.
Stan Lyman az utóbbi kategóriába tartozott. Összevont
szemöldökkel nézett végig a karzaton, az ügyészek zsúfolt
asztalán. Pillantása Samen állapodott meg. Szinte centiről centire
végigmérte, mintha MRI-felvételt készítene róla. Nem nézte így
végig férfi az utolsó általános orvosi vizsgálata óta.

A bíró, le nem véve a szemét Samről, koppantott a
kalapácsával.

– Üljenek le!
Sam leült, és magával húzta Kellyt. Visszatért a kellemetlen

bizsergés a gyomrába, s arra gondolt, vajon Charlie figyeli-e a
karzatról.

Az írnok bejelentette az ügyet.
– Ez itt az OA 15-925-ös ügy, Dickerson megye kontra Kelly

Rene Wilson, a tárgy vád alá helyezés – mondta, majd Ken Coin
felé fordult. – Ügyész úr, kérem, mondja meg a nevét
jegyzőkönyvbe vétel céljából.

Coin felállt, és a bíróhoz intézte a szavait.
– Jó napot, bíró úr. Kenneth C. Coin ügyész vagyok a Darren



Nickelby, Eugene „Cotton” Henderson és Kaylee Collins irodától,
a megye képviseletében.

Lyman komoran bólintott.
– Jó napot.
Sam is felállt.
– Bíró úr, Samantha Quinn vagyok a jelen lévő Miss Wilson

képviseletében.
– Jó napot – biccentett feléje Lyman. – Ez a vádemelési eljárás

előzetes meghallgatásnak minősül annak eldöntésére, hogy a
gyanúsított letartóztatása alapos indokkal történt. Miss Quinn és
Miss Wilson legyen szíves felállni a vádemeléshez.

Sam bólintott Kellynek, hogy álljon oda mellé. A lány
reszketett, mint a nyárfalevél. Sam ezúttal nem fogta meg a
kezét. Kelly az elkövetkező néhány évben folyton tárgyalásokra
fog járni, meg kell tanulnia megállni a maga lábán.

– Miss Quinn! – nézett le Lyman Samre a pulpitusa
magasából. – Az én tárgyalótermemben nem fog napszemüveget
viselni.

Samet egy pillanatra megzavarta az utasítás. Annyi éve
hordott sötétített üvegű lencsét, hogy meg is feledkezett róla.

– Bíró úr, ez az én orvos által felírt szemüvegem. Egészségi
okokból színes a lencséje.

– Jöjjön ide – intette magához a bíró. – Hadd lássam.
Sam szíve vadul zakatolt. Száz szempár meredt a hátára,

fényképezőgépek kattogása kísérte, riporterek jegyzetelték
minden szavát. Ken Coin ismét a tenyerébe köhintett, de nem
szólt egy szót sem, hogy megerősítse Sam állítását.

Sam a táskájában hagyta a botját, s égett az arca a



megaláztatástól, amint odabicegett a pulpitushoz.
A fényképezőgépek zaja olyan volt, mintha ezernyi szöcske
dörzsölte volna össze a lábát. A képek, melyeket most készítenek
róla, meg fognak jelenni a lapokban, talán még internetes
felületeken is, ahol a kollégái is láthatják őket. A képeket
kommentáló szöveg pedig bizonyára azon fog csámcsogni, miért
kell neki a szemüveg. A helybeliek a galérián, azok, akik évek óta
itt élnek, nem fognak fukarkodni az információkkal. Figyelik Sam
járását, s azon gondolkodnak, mennyi kárt tett benne a golyó.

Samet kiverte a víz a körülötte zajló cirkusztól.
A bírói pulpitusnál remegő kézzel vette le a szemüvegét.

Az éles, vibráló neonfény szinte szúrta a szemét.
– Kérem, vigyázzon rá. Nem hoztam tartalék szemüveget.
Lyman durva mozdulattal elvette tőle, és alaposan

megvizsgálta.
– Magának nem mondták, hogy nálam illendően kell felöltözni?
Sam végignézett az öltözékén, mely a naponta viselt fekete

selyemblúz és bő fekete nadrág egyik változata volt.
– Tessék?
– Mit visel?
– Armanit – válaszolta Sam. – Visszakaphatnám a

szemüvegem, kérem?
Lyman nagy koppanással tette le a szemüveget a pultra.
– Visszamehet a helyére.
Sam megnézte, nem piszkolódott-e be a lencse, majd feltette a

szemüveget az orrára, megfordult, s tekintetével Charlie-t
kereste a teremben, de csak halványan ismerős arcokat látott,
akik immár idősebbek, mint ahogy emlékezett rájuk. Arcok a



gyerekkorából.
Visszafelé hosszabb volt az út, mint a pulpitusig. Az asztal felé

nyújtotta a kezét, hogy megtámaszkodjon, s az utolsó pillanatban
meglátta Bent a galérián, közvetlenül Ken Coin mögött. Sógora
rákacsintott és biztatón mosolygott.

Mikor egymás mellett álltak, Kelly megfogta Sam kezét, és
elismételte neki a saját biztató szavait:

– Minden rendben.
– Jól vagyok, köszönöm – felelte Sam, s engedte, hogy a lány

tovább fogja a kezét. Túl zaklatott volt ahhoz, hogy ne hagyja.
Lyman bíró néhányszor megköszörülte a torkát. Az, hogy

szemmel láthatóan rádöbbent, milyen megpróbáltatásnak tette
ki az imént Samet, sovány vigasz volt. Sam tapasztalatból tudta,
hogy némely bíró azzal leplezi a tévedését, hogy azt a jogászt
bünteti, aki kiváltotta belőle.

Lyman megszólalt:
– Miss Quinn, eltekint a Miss Wilson elleni vádak részletes

ismertetésétől?
Sam kísértést érzett, hogy nemet mondjon, de a megszokottól

való eltérés csak elnyújtotta volna az eljárást.
– Eltekintünk.
Lyman odabólintott a jegyzőnek.
– Megvádolhatja Miss Wilsont, és felvilágosíthatja a jogairól –

mondta neki.
A jegyző felállt.
– Kelly Rene Wilson, önt kétrendbeli, előre megfontolt

szándékkal elkövetett emberölés gyanújával tartóztatták le. Miss
Quinn, óhajt kifogással élni?



– Megkérjük a bíróságot, jegyezze be kifogásunkat, miszerint
Miss Wilson nem bűnös.

A jogban járatlan tömegből megdöbbent hangok törtek fel.
Lyman felemelte a kalapácsát, de a zaj elült, mielőtt lecsaphatta
volna.

A jegyző folytatta.
– Bejegyzésre került a kifogás, miszerint a vádlott nem bűnös

egyik vádpontban sem. – Ezután Kellyhez fordult, és Samnek
hirtelen ismerősnek tűnt kerek arca. Újabb rég elfelejtett
iskolatárs. És ő sem szólt Sam érdekében, mikor a bíró elkérte a
szemüvegét. – Kelly Rene Wilson – szólt a jegyző –, joga van
nyilvános, gyors tárgyalásra esküdtszék részvételével. Joga van
ügyvédhez, és joga van nem vallani önmaga ellen. Ezek a jogok az
egész eljárás folyamán megilletik.

– Köszönöm – mondta Lyman, és lefelé intett a kezével. Sam
szólt Kellynek, hogy üljön le. A bíró folytatta: – Az első, amit
tudnom kell, Mr. Coin, hogy ön szerint szükség lesz-e
pótindítványra a vádesküdtszék összehívása után.

Sam írt valamit a jegyzettömbjébe, miközben Ken Coin
odacsoszogott a pulpitushoz. Újabb olcsó trükk a részéről, hogy
mutassa dominanciáját. Ahogy egy hisztis gyereknél, most is az
lesz a legjobb, ha nem vesz róla tudomást.

– Bíró úr – tette fel mindkét könyökét Coin a pulpitusra –,
határozott esély van rá.

– Van menetrendje? – kérdezte Lyman.
– Nem végleges, bíró úr. Az első tárgyalásra megközelítőleg

két héten belül kerülhet sor.
– Köszönöm, ügyész úr, visszamehet az asztalához – mondta



Lyman, aki idősebb bíró lévén jól ismerte a jogászok játszmáit. –
És a vádlottat addig hol helyezik el?

Coin elfoglalta helyét az asztal mögött, mielőtt válaszolt.
– Vagy a városi, vagy a megyei fogdában. Attól függ, melyiket

találjuk biztonságosabbnak.
– Miss Quinn? – kérte a bíró Sam véleményét.
Sam tudta, arra semmi esély, hogy Kelly Wilsont óvadék

fejében szabadon engedjék.
– Nincs kifogásom az elhelyezés ellen ezen a ponton, bíró úr.

Azonban egy korábbi felvetés kapcsán szeretnék lemondani Miss
Wilsonnak arról a jogáról, hogy az ellene felhozott vádak
vádesküdtszék elé kerüljenek. – Kelly már amúgy is kétrendbeli
szándékos emberölés vádjával néz szembe. Sam nem akarta
kitenni annak, hogy mással is megvádolják egy nagy esküdtszék
előtt. – Ügyfelem nem kívánja lassítani az eljárást.

– Rendben – felelte Lyman, majd újabb felvetéssel élt. – Mr.
Coin, az a szándéka, hogy nyílt betekintésű ügyként kezeli az
ügyet, azaz benyújt minden bizonyítékot, és nem tart vissza
semmit?

Coin széttárta a karját, akár egy apostol.
– Természetesen, bíró úr. A mi irodánk mindig a nyílt

betekintés pártján áll.
Samnek kitágultak az orrlyukai. Emlékeztetnie kellett magát,

hogy a kórházi felvétel már Rusty harca lesz.
– Elégedett ezzel, Miss Quinn?
– Pillanatnyilag igen, bíró úr. Én ma itt helyettesként vagyok

jelen. Az apám fogja benyújtani a bíróságnak az indítványt,
mihelyt módjában áll megtenni.



Lyman letette a tollát. Először nézett Samre rosszallás nélkül.
– Hogy van az édesapja?
– Alig várja, hogy hathatósan elláthassa Miss Wilson védelmét,

bíró úr.
Lyman elhúzta a száját, mint aki nem tudja, mire vélje a válasz

hangnemét.
– Tisztában van azzal, hogy ez egy főbenjáró gyilkossági ügy,

ami azt jelenti, hogy az ügyészség jó eséllyel kérhet
halálbüntetést, és joga is van hozzá?

– Igen, bíró úr, tisztában vagyok vele.
– Nem ismerem a szokásokat ott, ahonnan jön, Miss Quinn, de

mi itt nagyon szigorúan vesszük a főbenjáró eseteket.
– Én a Winder Roadról jövök, ami nagyjából hat mérfölddel

feljebb van ezen az úton, bíró úr, és tisztában vagyok ezeknek a
vádaknak a komolyságával.

Lymannek láthatóan nem tetszett, hogy a közönség soraiból
kuncogás hallatszik.

– Miért van olyan érzésem, hogy maga nem igazán az apja
helyetteseként működik? – tett egy széles gesztust. – Más
szóval, nincs szándékában végigvinni ezt az ügyet.

– Azt hiszem, Mr. Grailt ön is hasonló helyzetbe hozta, bíró úr,
de biztosíthatom, teljes mértékig részt veszek ebben az ügyben,
és megadom a teljes támogatást Miss Wilsonnak bármilyen
minőségben, melyet a védelem érdeke megkíván.

– Rendben – mosolyodott el Lyman, amitől Sam hátán
végigfutott a hideg, mert egyenesen besétált a bíró csapdájába. –
Van bármilyen kérdése vagy kétsége afelől, hogy a vádlott képes
segíteni önnek, vagy megérteni a jelen eljárás természetét?



– Pillanatnyilag nem kívánom felvetni ezt a kérdést, bíró úr.
Lyman nem hagyta annyiban.
– Hadd haladjunk, Miss Quinn! Ön mint helyettes ügyvéd a

jövőben felvetné a kérdést…
– Kizárólag hivatalos tudományos vizsgálatok alapján tenném

meg, bíró úr.
– Tudományos vizsgálatok alapján?
– Miss Wilson nagyfokú befolyásolhatóság jeleit adta, bíró úr,

és biztos vagyok benne, hogy ezt az ügyész úr is megerősítheti.
Coin felugrott a helyéről.
– Bíró úr, én nem…
Sam túlkiabálta.
– Miss Wilson verbális intelligenciája alacsony a tizennyolc

évéhez képest. Szeretném megvizsgáltatni a vizuális-nonverbális
emlékezetét, a nyelvi funkcióit, a szóbeli és kódolt információk
felelevenítési képességének esetleges korlátait, és
meghatároztatni az érzelmi és értelmi hányadosát.

Coin felnevetett.
– És elvárja a megyétől, hogy mindezt kifizesse?
Sam feléje fordult.
– Az imént azt hallottam, itt komolyan veszik a főbenjáró

ügyeket.
A közönségből kitört a nevetés.
Lymannek többször is le kellett ütni a kalapácsát, mire elült a

zaj. Sam a szeme sarkából látta, hogy neki is elfojtott mosolyra
görbül a szája. Márpedig a bírók ritkán szórakoznak valamin egy
tárgyalóteremben. Ez az ember olyan régen ül a pulpituson, hogy
valószínűleg azt hitte, már mindent látott.



– Bíró úr – mondta Sam, próbálgatva, meddig mehet el –,
felvethetnék egy másik témát?

A bíró határozottan nagylelkű bólintással jelezte, hogy helyt ad
neki.

– Miért ne?
– Köszönöm, bíró úr. Miss Wilson szülei alig várják, hogy

visszatérhessenek az otthonukba. Örülnénk, ha az ügyész úr
tájékoztatást adna, mikorra várható a Wilson-ház felszabadítása.

Ken Coin ismét felugrott az asztalától.
– Bíró úr, a megye egyelőre nem tudja, mikorra fejezik be a

ház átvizsgálását. – Hirtelen ráébredt, hogy nem tudja felvenni a
versenyt Sam hivatalos nyelvezetével. Rámosolygott a bíróra. –
Az ilyen dolgokat nagyon nehéz előre megmondani, bíró úr.
Az alapos és a parancsnak megfelelően végrehajtott
házkutatáshoz idő kell.

Sam szidta magát, amiért nem olvasta el előre a házkutatási
parancsot.

– Ezek szerint nincs válasz, Miss Quinn – mondta Lyman.
– Köszönöm, bíró úr. – Sam látta, hogy Lyman felemelte a

kalapácsát. Az „ezek szerint” hallatán hirtelen azt súgta az
ösztöne, hogy most jött el az idő. – Bíró úr!

Lyman letette a kalapácsot.
– Miss Quinn?
– Ami az összes bizonyíték benyújtását illeti…
– Azt hiszem, ezt már megbeszéltük.
– Tudom, bíró úr. Azonban készült egy videofelvétel Miss

Wilsonnal tegnap délután, miközben a kórházban volt őrizetben.
– De bíró úr! – pattant fel Coin. – Őrizetben?



– Fogva tartva – pontosított Sam.
– Ugyan már! – Coin hangja csöpögött az ellenszenvtől. – Nem

mondhatja…
– Bíró úr…
Lyman feltartotta a kezét, hogy mindkettejüket elhallgattassa.

Hátradőlt a székén, és erősen gondolkodva egymásnak
támasztotta ujjait. Ilyen pillanatok gyakran fordulnak elő egy
tárgyalóteremben, mikor a bíró megállítja az eljárást, hogy
átgondolja egy kérés jogosultságát. Legtöbbször az a vége, hogy
megkéri az illető jogászt, adja be írásban, vagy egyszerűen
későbbre halasztja a döntést.

Néha visszadobja a kérdést, ami azt jelenti, hogy a jogi
képviselőknek tömören érvelniük kell a szándékuk mellett.

Sam minden ízében megfeszült, mint egy indítóbokszba
kényszerített ló, amely alig várja, hogy nekifuthasson a távnak.
Lyman már az eljárás elején megemlítette a nyílt
bizonyítékkezelést, tehát valószínűleg tudta, hogy Ken Coin
inkább a törvény szövegét, semmint a szellemét készül követni.

Lyman odabólintott Samnek, ő pedig nekifogott.
– Miss Wilson egy civil ruhás rendőr őrizete alatt állt, aki

elkísérte az iskolából a kórházba. Vele volt a mentőkocsiban, és
éjszakára is mellette maradt a kórteremben. Együtt utazott Miss
Wilsonnal a rendőrautóban, mely ma reggel a fogdába vitte, és
jelen volt, mikor ma reggel felolvasták Miss Wilsonnak a jogait.
Ha azokat a szavakat használom, hogy „őrizet” vagy „fogva
tartás”, az azért van, mert minden észszerűen gondolkodó
ember…

– Bíró úr! – vágott közbe Ken. – Ez most egy vádemelési



eljárás, vagy a Hogyan ússzunk meg egy gyilkosságot újabb
epizódja?

Lyman jeges pillantást vetett Samre, ugyanakkor engedte
tovább beszélni.

– Miss Quinn?
– Annak tükrében, hogy az ügyész úr kijelentette, a nyílt

bizonyítékkezelés módszerét kívánja követni, kérjük, hogy ennek
a kórházi videónak egy példányát postafordultával küldjék meg
Miss Wilsonnak, hogy eldönthesse, hogyan tovább.

– Hogyan tovább! – visszhangozta Coin, mintha már a gondolat
is nevetséges volna. – Kelly Wilson mindössze azt mondta…

– Mr. Coin! – emelte fel a hangját Lyman, hogy a terem
végében is jól lehetett hallani. Csend támadt, a bíró
megköszörülte a torkát, és figyelmeztette Coint. – Én a maga
helyében nagyon megfontolnám, mit mondok.

Coin megingott.
– Igen, bíró úr. Köszönöm.
Lyman felemelte a tollát, s lassan megfordította a kalapácsot,

amely mozdulat szintén Coin megfeddésére szolgált. Mert azzal
még Kelly Wilson is tisztában van, hogy egy vádemelési
eljárásban nem tárnak fel bizonyítékokat.

– Mikorra tud készíttetni egy másolatot a kórházi videóból,
Mr. Coin? – kérdezte Lyman.

– Át kell tenni a filmet Keith Coin seriff iPhone-járól, uram,
amivel készült.

Sam érezte, hogy megcsikordul a foga. Keith Coin maga volt a
hím felsőbbrendűség. Kelly egy szikláról is leugrott volna a
kedvéért.



– Uram! Tisztázhatnánk ezt? Ahogy ön is mondta, egy ideje
nem itt élek. Coin seriff nem Coin ügyész úr fivére?

– Tudja jól, hogy az, Samantha – válaszolta Coin, majd a
bíróhoz fordult, az asztal szélét markolva mind a két kezével. –
Bíró úr, azt mondták, kell hívnunk valakit Atlantából, hogy a
videó átjátszása hibátlan legyen. Valami felhőről van szó, én nem
értek az ilyesmihez. Régi vágású fickó vagyok, akinek hiányzik az
a régifajta telefon, ami még egy tonnát nyomott, és húsz dolcsiért
lehetett bérelni a telefontársaságtól. – Rávigyorgott a bíróra, aki
nagyjából annyi idős lehetett, mint ő. – Ezek a dolgok pénzbe és
időbe kerülnek, uram.

– Költse a pénzt, és sürgesse az időt! – utasította Lyman. –
Miss Quinn, van még valami?

Samet elöntötte a jó érzés, ami azzal jár, hogy megnyerte
magának a bírót. Elhatározta, hogy tovább kísérti a szerencsét.

– Bíró úr, ha már a videofelvételnél tartunk, szeretnénk kérni
az iskolai biztonsági kamerák felvételeit is, amilyen gyorsan csak
lehet, hogy a szakértőink tanulmányozhassák őket.

Coin rákoppintott az asztalra az öklével. Nyilvánvalóan
védekezésbe szorult.

– Ez is eltart egy darabig, bíró úr – mondta. – Még az én
embereim se látták őket. Felelősséggel tartozunk, hogy meg ne
sértsük más ott tartózkodók személyiségi jogait, és csak olyan
bizonyítékokat adhatunk át, amelyekhez a vádlottnak a nyílt
bizonyítékkezelés szabályai szerint joga van.

Lyman kételkedni látszott.
– Még maga sem nézte meg az iskolai kamerák felvételeit

tegnap reggel óta?



– Az embereim nem nézték meg, uram.
– Minden emberének látnia kell őket?
– A szakértőknek, uram – kapaszkodott Coin minden

szalmaszálba. – Szükségünk van…
– Hadd segítsek! – elégelte meg Lyman a mellébeszélést. –

Mennyi idő kell az embereinek? Egy hét? Két hét?
– Nem találgatnék, uram.
– A hét végéig várom a válaszát – jelentette ki Lyman, majd

felemelte a kalapácsot, készen arra, hogy véget vessen a
meghallgatásnak.

– Szabad még valamit, bíró úr? – szólalt meg Sam.
Lyman megpörgette a kalapácsot a levegőben, jelezve, hogy

siessen.
– Meg tudná mondani nekem az ügyész úr, kell-e keresnem

hangelemző szakembert is a felvételekhez? Néha sok időbe telik
képzett szakértőt találni.

– Az én tapasztalatom szerint ahhoz, hogy szakértő tanút
találjon az ember, elég meglebegtetni egy százdollárost egy
egyetemi parkolóban – felelte Lyman mosolyogva, miközben
néhány riporter jót nevetett a viccen. – Mr. Coin?

Coin az asztalára szegezte tekintetét, kezét csípőre tette;
zakója kigombolódott, félre volt csúszva a nyakkendője.

– Uram?
Sam várt, de Coin nem mondott többet.
– Nos, mi a válasza a hangfelvétel minőségére nézve? –

biztatta Lyman.
Coin megütögette az asztalt a mutatóujjával.
– „Meghalt a baba?”



Mindenki hallgatott.
– „Meghalt a baba?” – ütötte tovább Coin az asztalt, ezzel

hangsúlyozva minden szót. – „Meghalt a baba?”
Sam nem akarta félbeszakítani, de kötelessége volt

megszólalni.
– Uram!
Lyman zavartan vállat vont.
– Ezt akarja Miss Quinn hallani – mondta Coin. – Tudni akarja,

mit mondott Kelly Wilson a folyosón, miután hidegvérrel megölt
egy férfit és egy gyermeket.

Lyman összevonta a szemöldökét.
– Mr. Coin! Ennek nem most van itt a helye.
– Baba…
– Mr. Coin!
– Így szólították az Alexander szülők a gyermeküket…
– Mr. Coin!
– Így beszélt róla Barbara Alexander a diákjainak, Frank

Alexander a középiskolában…
– Ez az utolsó figyelmeztetés, Mr. Coin.
– …ahol Mr. Alexander arra készült, hogy megbuktatja Kelly

Wilsont – fejezte be a mondatát Coin, majd a közönséghez
fordult. – Kelly azt akarta tudni, meghalt-e a baba.

Lyman lesújtott a kalapácsával.
Coin odafordult Kellyhez.
– Igen, a baba meghalt.
– Teremszolga!
Coin visszanézett a bíróra.
– Bíró úr!



– Én? – kérdezte Lyman tettetett csodálkozással. – Az imént
úgy tűnt, azt se tudja, hogy itt vagyok.

Ezúttal nem nevetett a karzat. Coin szavai láthatóan nyomot
hagytak a közönségben. Meglettek az újságcímek következő
néhány napra.

– Bocsánatot kérek, bíró úr. Csak épp most jövök a kis Lucy
boncolásáról, és…

– Elég! – Lyman összenézett a teremszolgával. A férfi
készenlétbe helyezte magát. – Ahogy épp maga mondta, Mr.
Coin, ez egy vádemelési eljárás, nem a Hogyan ússzunk meg egy
gyilkosságot? újabb epizódja.

– Igen, uram. – Coin ujjaival támaszkodott az asztalra, háttal a
közönségnek. – Bocsánatát kérem, bíró úr. Elragadtak az
érzelmek.

– Engem meg a méreg a pózolása miatt.
Sam tovább próbálkozott.
– Bíró úr, úgy értsem tehát, hogy van hanganyag is az iskolai

biztonsági kamerák videofelvételéhez?
– Azt hiszem, ezt mindenki így érti itt a tárgyalóteremben,

Miss Quinn – felelte Lyman az öklére támasztva a fejét. –
Az ügyész úr holnap pontosan öt órára eljuttatja az ön irodájába
és a bírósági fogalmazóhoz a következő témák határidejét.

Sam készenlétbe helyezte a jegyzetfüzetét és a tollát.
– A Wilson-ház sürgős átengedése a tulajdonosoknak. A felső

tagozatos iskola, a mellette lévő alsó tagozat és az utca túloldalán
lévő középiskola területén és körülötte lévő összes biztonsági
kamera felvételének vágatlan közreadása.

Coin már nyitotta a száját, aztán lemondott róla, hogy kifogást



emeljen.
Lyman folytatta.
– Mr. Coin, a határidői meg fognak lepni engem a

pontosságukkal és a gyorsaságukkal. Jól mondom?
– Jól, bíró úr.
A bíró utoljára ütött a kalapáccsal.
A jegyző felkiáltott:
– Mindenki álljon fel!
Lyman kiment, és becsapta az ajtót maga mögött.
A tárgyalóteremben mintha minden jelenlévő egyszerre

sóhajtott volna fel.
Az őrök odajöttek Kellyért, és lassan kikészítették a

bilincseket, nagylelkűen hagyva néhány percet a lánynak a
szüleivel.

Coin eltekintett a szokásos kézfogástól, de Sam alig vette észre,
annyira lefoglalta a jegyzetelés, hogy mindent felírjon Rustynak,
amire másnap délután számítania kell, mert a bírósági
jegyzőkönyv legalább még egy hétig nem készül el. A bíró sokat
követelt, többet is, mint amit Sam remélt. Végül még a papírja is
elfogyott, s a korábbi, Kellynél készített jegyzetei köré kellett
írnia.

Hirtelen megállt a tolla, s tekintete egy aláhúzott sorra tapadt.
Kicsit émelyeg ilyenkor.
Lapozott egyet, majd megint, s végigfutotta, amit Kelly

mondott neki.
A hasam is fájt, ahogy szokott… Magától el szokott múlni…

Bepótolni a múlt heti hiányzást…
– Kelly – fordult oda a lányhoz. A lábát már megbilincselték, és



épp a kezére készültek feltenni a bilincset, de Sam közbelépett, s
közel húzta magához egy szoros ölelésre. A narancssárga
kezeslábas felgyűrődött Kelly hóna alatt, hasa Saméhez simult.

– Köszönöm, Miss Quinn – suttogta a lány.
– Minden rendben lesz – ígérte Sam. – Ne felejtse el, amit

arról mondtam, hogy nem szabad beszélnie senkivel!
– Igen, hölgyem. Mindent megtartok magamnak – felelte a

lány, majd odatartotta vékony csuklóját, hogy rá tudják tenni a
bilincset. Ezután a dereka köré tekerték a láncot.

Sam ellenállt a kísértésnek, hogy szóljon, ne tekerjék körbe túl
szorosan.

Nem Lucy Alexander volt a baba, aki miatt Kelly aggódott az
iskola folyosóján.
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Sam óvatosan lépkedett lefelé a bíróság oldalánál lévő meredek
rakodórámpán. Mostanra eloszlott a rothadó étel szaga, vagy
talán ő szokott már hozzá. Felnézett az égre, ahol a narancssárga
nap megszínezte a távoli hegycsúcsokat. Még néhány óra, és
alkonyodik. Fogalma sem volt, hol fog ma aludni, mindenesetre
beszélnie kell Rustyval, mielőtt elhagyja a várost.

Apjának tudnia kell, hogy Kelly Wilson talán a szíve alatt
hordja bűntette indítékát.

Az úgynevezett reggeli rosszullét nem mindig reggel tör az
anyákra, jöhet néha délután is. A lényeg, hogy nagyjából
ugyanabban a napszakban jelentkezik, és rendszerint a terhesség
első három hónapjában. Ez megmagyarázná, miért hiányzott
Kelly az órákról, valamint azt is, miért dudorodik a hasa, amit
Sam észrevett, amikor erősen magához ölelte.

Kelly Wilson jó néhány hetes terhes.
Lenore piros autója nagy kört írt le, majd megállt majdnem a

rámpa aljánál.
– Sammy! – ugrott ki Charlie az első ülésről. – Észbontóan

fantasztikus voltál! Ó, istenem! – kiáltotta, s átölelte nővére
derekát. – Hadd segítsek!

– Adj egy percet – felelte Sam. Abban a pillanatban könnyebb
volt állnia, mint leülni. – Figyelmeztethettél volna a bíróra.

– Mondtam, hogy egy fafej – válaszolta Charlie. – És istenem,
neked sikerült elérni, hogy elmosolyodjon! Én még sose láttam
mosolyogni. No meg azt is elérted, hogy Coin összevissza



hebegjen. Az a seggfej kiteregette a kártyáit egy vádemelési
eljárás kellős közepén!

Lenore is kiszállt a kocsiból. Charlie ragyogó arccal
rávigyorgott.

– Na, mit szólsz? Sikerült a nővérkémnek úgy játszani Ken
Coinnal, mint macska az egérrel!

– Elismerésem – felelte Lenore irigykedve.
– Az a bíró… – Sam levette a szemüvegét, hogy megdörzsölje a

szemét. – Elfelejtettem, hogy…
– Hogy úgy nézel ki, mint egy viktoriánus Drakula?
– A Drakula című film eleve a viktoriánus korban játszódik –

pontosított Sam, visszatéve orrára a szemüveget. – Rusty első
dolga az kell hogy legyen, hogy keressen egy szakértőt, aki
véleményt mond Kellyről. Vagy csökkent értelmi képességű,
vagy éppen hogy nagyon is okos a tettetéshez. Lehet, hogy
mindannyiunkat palira vesz.

Charlie felnevetett.
– Apát talán, de téged nem tud átverni.
– Nem éppen te mondtad, hogy túl okos voltam ahhoz, hogy

tudjam, mennyire buta vagyok?
– Igazad van, kell egy szakértő – értett egyet Charlie. – És

olyat is kell találnunk, aki ért a hamis vallomásokhoz. Tudod, az a
kórházi felvétel azt is bizonyíthatja, hogy előnyökkel
kecsegtették a lányt.

– Talán. – Sam aggódott, hogy Ken és Keith Coin túl okos
ahhoz, hogy kiadják a kezükből a művüket. Az előnyökkel való
kecsegtetés vagy bármi más hamis ígéret törvénytelen. Például
ha kisebb büntetést ígértek vallomás fejében. – Én tudok találni



szakértőt New Yorkban. Valakinek át kell alaposan fésülnie a
felvételt, hogy nincs-e megvágva. Van Rustynak nyomozója?

Lenore válaszolt.
– Jimmy Jack Little.
Sam nem akadt fenn a furcsa néven.
– Jimmy Jacknek meg kell keresnie egy Adam Humphrey

nevű fiatalembert.
– Miért? – kérdezte Lenore.
– Humphrey olyasvalaki lehet, akiben Kelly megbízott.
– Keféltek, vagy csak meg akarta kefélni Kellyt?
Sam vállat vont, mert ennél többet nem mondhatott a

titoktartás megszegése nélkül.
– Nem gondolom, hogy Kelly együtt jár vele suliba. A fiú talán

már végzett. Csak annyit tudtam meg, hogy egy Camarót vezet.
– Az menő – mondta Charlie. – Talán ő is benne van az

évkönyvben. Vagy a fotója, vagy írt bele valamit. Mondta Kelly,
hogy a fiú a barátja?

– Passz – felelte Sam. Kelly Wilson talán nincs tisztában a
titoktartási eskü jelentőségével, de Sam nem veheti félvállról. –
Rusty tudja, hogy Lucy Alexander apja Kelly tanára volt? –
A férfi lehet ugyanis a második gyanúsított az apasági ügyben.
Sam Lenore-hoz fordult. – Össze tudnál állítani egy listát
Rustynak Kelly tanárairól?

– Tudod, hogy ez az ő nézőpontjuk – ellenkezett Charlie. –
Kelly dühös volt, mert Mr. Alexander meg akarta buktatni, így
bevitt egy pisztolyt a suliba, és megölte a lányát.

Nem lenne egyedül az övék, ha lenne egy pozitív terhességi
teszt, gondolta Sam.



Charlie mondani akart valamit, amikor Lenore fejével a háta
mögé mutatva leintette.

Ben jött lefelé a rámpán zsebre dugott kézzel, haját borzolta a
szél. Rávigyorgott Samre.

– Lehetnél jogász, ha megnősz.
Sam visszamosolygott.
– Még meggondolom.
– Elképesztő voltál – szorította meg Ben a sógornője vállát. –

Rusty nagyon büszke lesz rád.
Sam mosolya elhalványult. Sosem törekedett Rusty

elismerésére.
– Köszönöm.
– Hát nem csodálatosan csinálta a nővérem, szívem? –

lelkendezett Charlie.
Ben bólintott.
– Mindenkit kiterített.
Charlie felnyúlt, hogy eligazítsa férje haját az ujjaival, de Ben

addigra már hátralépett. Utána előbbre lépett ugyan, de addigra
Charlie keze már lehanyatlott. A kínos feszültség visszatért.

– Ben, vacsorázhatnánk így együtt mindahányan? –
próbálkozott Sam.

– Nekem most össze kell vakarnom a főnökömet azok után,
ahogy elbántál vele, de kösz, hogy megkérdezted. – Szeme
Charlie-ra villant, aztán vissza Samre. – De figyelj, Sam, én nem
is tudtam arról a kórházi videóról. Tegnap egész nap a
kapitányságon voltam, még a vádemelési eljárásról is csak fél
órával a kezdete előtt szereztem tudomást. – Ben megvonta az
egyik vállát, ahogy Charlie szokta. – Én nem szoktam ilyen



piszkos játszmákat űzni.
– Hiszek neked – mondta Sam.
– Most jobb, ha visszamegyek – mondta Ben, majd Lenore

keze felé nyúlt. – Vigyázz, hogy épségben hazaérjenek!
Azzal zsebre dugott kézzel elindult felfelé a rámpán.
Charlie megköszörülte a torkát. Olyan vágyódással nézett a

férje után, hogy Samnek megszakadt a szíve. Többet látta a
húgát sírni ma, mint gyerekkorukban. Legszívesebben Ben után
vonszolta volna, és rávette volna, hogy könyörögjön a
bocsánatáért. Olyan szörnyen makacs, sosem kér bocsánatot.

– Szálljatok be! – mászott be a volán mögé Lenore. Jól bevágta
maga mellett az ajtót.

Sam kérdő pillantást vetett Charlie-ra, de az csak vállat vont,
miközben bekászálódott a hátsó ülésre, helyet hagyva Samnek.

Lenore nyomban elindult, amint Sam becsukta a kocsi ajtaját.
– Hova megyünk? – kérdezte Charlie.
– Az irodába – fordult be Lenore a főutcára. Gyorsított, és

áthajtott egy sárgán.
– Az én kocsim a kapitányságnál maradt – mondta Charlie. –

Van valami határozott oka annak, hogy az irodába megyünk?
– Igen – jött a tömör válasz.
Charlie-nak ennyi elég is volt. Belesüppedt az ülésbe, és

bámult kifelé az ablakon. Sam gyanította, hogy Benre gondol.
Alig tudta megállni, hogy meg ne ragadja Charlie-t, és ne verjen
bele egy kis józan észt. Miért veszélyeztette a húga a házasságát?
Ben volt az egyetlen jó dolog az életében.

Lenore lefordult az egyik mellékutcán, és Sam végre kezdte
kiismerni magát. A város „rossz” oldalán jártak, ott, ahová már



nem jutottak el a turisták dollárjai. Minden épület éppolyan
elhanyagolt állapotban volt, mint harminc évvel korábban.

Lenore a magasba tartott egy aprócska Enterprise űrhajót.
– Ezt Bentől kaptam.
Sam el nem tudta képzelni, miért adna Ben egy játékot

Lenore-nak.
Charlie viszont úgy tűnt, érti.
– Nem kellett volna.
– Hát, mégis megtette.
– Dobd ki! – mondta Charlie. – Tedd az aprítóba!
– Megmondaná valaki… – kezdte Sam.
– Ez egy pendrive – magyarázta Charlie. – És feltételezem,

hogy van rajta valami, ami előreviheti az ügyünket.
– Pontosan – értett egyet Lenore.
– Dobd ki a fenébe! – ismételte Charlie, megnyomva minden

szót. – Bajba fog kerülni miatta. Kirúgják, vagy még rosszabb is
történhet.

Lenore a melltartójába csúsztatta a pendrive-ot.
– Én ebben nem veszek részt – tartotta fel a kezét Charlie. –

Ha miattatok kizárják Bent az ügyészi karból, sosem fogok
nektek megbocsátani.

– Írd a lista végére! – tanácsolta Lenore, nagy lendülettel
bekanyarodva egy újabb mellékutcába. A régi papíráruraktárt
némileg átalakították. Az elején bedeszkázták az üveget, a többi
ablakon vastag rácsok éktelenkedtek. A kapu is új volt. Samet a
San Diegó-i állatkert vadállatrészlegére emlékeztette, ahogy a
kapu nagy zajjal kinyílt, s bebocsátást nyertek egy fallal
körülvett szentélybe az épület mögött.



– Meg fogjátok nyitni a pendrive-ot? – kérdezte Charlie.
– Én fogom megnyitni – pontosított Lenore.
Charlie segítségkérőn nézett Samre.
– Ő akarta, hogy megnézzük – vonta meg a vállát a nővére.
– Utállak mindkettőtöket! – kiáltotta Charlie kiugorva a

kocsiból. Már a biztonsági és a rendes ajtón is túl volt, mielőtt
bármit Sam szólhatott volna.

– Megnyithatjuk az irodámban is – ajánlotta Lenore.
Charlie dübörögve befordult a folyosón, felkapcsolva a

lámpákat, amerre ment.
Sam nem tudta, utánamenjen-e, vagy hagyja, hogy kissé

csillapodjon a haragja. Úgy vélte, jobb, ha óvatos vele, amilyen
szeszélyes. Az egyik pillanatban még ünnepli a tárgyalótermi
teljesítményét, a másikban meg kárhoztatja, amiért végzi a
dolgát. Volt Charlie-ban valami zsigeri rosszkedv, amivel aztán
minden mást is elrontott maga körül.

– Én arra vagyok – intett fejével Lenore az épület másik vége
felé.

Sam követte egy hosszú folyosón, melyet áthatott Rusty
cigarettájának illata. Sam megpróbálta felidézni, mikor volt
utoljára kénytelen mások dohányfüstjét szívni. Talán Párizsban,
még a beltéri dohányzás betiltása előtt.

Benyitottak egy ajtón, melyen Rusty neve állt. Sam már a
szagról meg tudta volna állapítani, hogy ez apja irodája.
Az ajtóréseknél látható sárga nikotincsíkok adták volna a
második támpontot.

– Már évek óta nem dohányzik az épületben – jegyezte meg
Lenore. – A ruháján hozza be a szagot.



Sam elhúzta a száját. Neki magának annyi testi baja volt, hogy
el se tudta képzelni, miért akarhat bárki szándékosan ártani
magának. Ha két szívroham nem volt elég ébresztőnek, akkor
semmi sem lesz.

Lenore kivett egy kulcscsomót a retiküljéből. Aktatáskáját a
hóna alá szorítva kinyitotta az ajtót, és felkapcsolta a villanyt.
Sam összehúzta a szemét, mert bántotta a hirtelen éles fény.

Mikor pupillái végre alkalmazkodtak, barátságos, rendezett
helyiséget pillantott meg maga körül. Lenore irodája nagyon kék
volt: világoskék fal, sötétkék szőnyeg, pasztellkék kanapé a kék
minden árnyalatában pompázó díszpárnákkal.

– Szeretem a kéket – magyarázta Lenore.
Sam megállt a kanapé mellett.
– Nagyon jól néz ki.
– Leülhetsz.
– Azt hiszem, jobb, ha állok.
– Ahogy akarod – mondta Lenore, miközben leült az

íróasztalához.
– A lábam…
– Nem kell magyarázkodnod – intett Lenore, majd bedugta a

pendrive-ot a számítógépébe. Elfordította a monitort, hogy Sam
is lássa. – Kimenjek?

Sam nem akart gorombábbnak tűnni, mint amilyennek eddig
megismerhették.

– Döntsd el te.
– Akkor maradok – mondta Lenore, azzal megnyitotta a

pendrive-ot. – Egy fájl, csak egyetlen számsor. Látsz?
Sam bólintott. A kiterjesztés .mov volt, tehát a fájl egy videó.



– Indítsd el!
Lenore rákattintott a fájlnévre, mire megnyílt a felvétel.
Még egy kattintás, és betöltötte az egész képernyőt.
A kép lehetett volna akár fotó is, ha nem megy az óra a

képernyő sarkában: 07:58:47. Tipikus iskolai folyosó. Kék
szekrények, sárgásbarna kőpadló. A kamera túl meredek szögbe
van állítva, csak a folyosó fele látszik. Úgy tizenhét méternyi
nyitott tér. A legtávolabbi ponton egy vékony fénycsík egy
nyitott ajtón át szűrődhet ki. A falakon plakátok, a szekrényeken
graffiti. Különben minden üres. A film szemcsés volt, a színek
tompák, mint egy régi fénykép.

Lenore felerősítette a hangszórót.
– Nincs hang.
– Nézd! – mutatott Sam a monitorra. Miközben meredten

figyelt, egy darab salakbeton repült ki a falból.
– Pisztolylövés – jegyezte meg Lenore.
Sam nézte a golyó ütötte kerek lyukat.
Egy férfi rohant a folyosóra a kamera mögül, nekik háttal.

Fehér öltönyinget viselt, sötét nadrágot. Haja ősz volt, hátul
rövid, oldalt választékkal.

Hirtelen megtorpant, keze előrenyújtva maga előtt.
Ne!
Lenore felszisszent, amint a férfi hevesen összerándult

egyszer, kétszer, majd harmadszor is.
Vér spriccelt a levegőbe.
A férfi a földre rogyott, és Sam most már látta az arcát.
Douglas Pinkman.
Először mellbe lőtték, majd kétszer fejbe. Jobb szeme helyén



csak egy fekete lyuk maradt.
Vérfolyam kezdett terjedni körülötte.
Sam a szája elé kapta a kezét.
– Ó, istenem – sóhajtott fel Lenore.
A sarkon egy kis alak fordult be. Ő is háttal volt a kamerának.
Két kis copfja a feje két oldalán libegett.
Hercegnős hátizsák, világító sarkú cipő, vidáman lengetett

karok.
Aztán hirtelen megtorpant.
Meglátta Mr. Pinkmant holtan a földön.
Lucy Alexander a következő pillanatban hanyatt esett,

homorítva a hátizsákjára. Feje hátrahanyatlott, lába terpeszbe
lendült, cipője orra a plafon felé mutatott.

Még megpróbálta felemelni a fejét, s ujjaival megérintette
nyakán a nyílt sebet.

Mozgott a szája.
Judith Pinkman rohant a kamera felé. Piros blúzát

rozsdaszínűnek mutatta a film. Oldala mellett hátraszegett,
egyenes karral olyan volt, mint egy felszállni készülő madár.
Elrohant a férje mellett, majd térdre esett Lucynál.

– Nézd! – mondta Lenore.
Ekkor jelent meg Kelly Wilson a képen.
Távolról, életlenül lehetett csak látni. Tetőtől talpig feketét

viselt, zsíros haja a vállára omlott. Szeme tágra nyílt, szája tátva.
Jobb kezében a revolver.

Ahogy mondtam, a pisztoly az én kezemben volt.
Kelly leült a földre, teste bal oldalát már nem látta a kamera.

Háttal a szekrényeknek támaszkodott. A revolver mellette



hevert a földön. Egyenesen maga elé bámult.
– Alig tizenegy másodperc telt el attól a pillanattól, hogy a

golyó a falba csapódott – mondta Lenore a sarokban futó
időszámsorra mutatva. – Összesen öt lövést számoltam. Egy a
falba, három Pinkmanbe, egy Lucyba. A hírekben nem így
rekonstruálták. Ott azt mondták, Judith Pinkmanre is rálőttek
kétszer, csak nem találták el.

Sam ismét Lucyra fordította a tekintetét.
Judith Pinkman száján látszott, hogy a fejét felemelve kiabál.
Sam leolvasta a szájáról, mit mondott: Segítség! Segítsenek

nekünk!
Valahol az egyik tanteremben ezt hallotta meg Charlie.
Lenore odatartott egy doboz papír zsebkendőt Sam elé. Ő

kivett néhányat, megtörölte a szemét, kifújta az orrát. Nézte,
ahogy Judith Pinkman a tenyerébe támasztja Lucy fejét. Hiába
igyekezett, hogy betapassza a kislány nyakán támadt sebet, vér
szivárgott az ujjai közül, mintha szivacsból nyomná ki a vizet.
A nő láthatóan zokogott és jajgatott a borzalomtól.

Ekkor Charlie jelent meg a semmiből. A folyosón futott a
kamera felé, Lucy és Mrs. Pinkman felé. Pánik tükröződött az
arcán. Douglas Pinkmanre épp csak rápillantott, a kislány mellett
érkezett térdre. Oldalt volt a kamerának, világosan látszott az
arca. Megragadta Lucy Alexander kezét, beszélt a gyerekhez.
Előre-hátra ringatózva próbálta vigasztalni mindkettejüket.

Sam egyszer már látta Charlie-t így ringani előre-hátra.
– Ez Mason – mondta Lenore, majd hangosan kifújta az orrát.
Mason Huckabee háttal volt a kamerának, és láthatóan

Kellyhez beszélt, megpróbálta szép szóval megszerezni tőle a



pisztolyt. A lány még mindig ült, de távolabb csúszott a folyosó
kövén. Sam most már nem látta az arcát. Csak a jobb lába és a
jobb keze volt látható, melyben a pisztolyt tartotta.

A markolat a földet érte.
Mason térdre ereszkedett, előrehajolt, tenyérrel felfelé

kinyújtotta a kezét. Centiről centire közeledett Kellyhez. Sam
csak elképzelni tudta, mit mondhatott. Add ide a pisztolyt! Csak
szépen add át. Nem kell ezt tenned.

Mason ismerte Kelly Wilsont, a tanára volt, korrepetálta.
Tudhatta, hogy le lehet beszélni.

Látszott, ahogy egyre közelebb ér hozzá, ám ekkor Kelly
hirtelen felemelte a pisztolyt, és az már nem látszott a képen.

Sam gyomra összerándult.
Mason gyorsan elhátrált, eltávolodott Kellytől.
– Maga ellen fordította a pisztolyt – mondta Lenore. – Ezért

van Mason keze lent, és nem fent.
Sam tekintete megtalálta Charlie-t. Lucy mellett volt, szemben

Mrs. Pinkmannel. Az asszony a mennyezet felé fordította arcát,
szeme csukva, mozgott a szája. Imádkozott. Charlie keresztbe
tett lábbal ült a földön, mindkét keze az ölében. Összedörzsölte
az ujjait, s bámulta rajtuk a vért, mintha még sosem látott volna
ilyet.

Vagy talán épp arra gondolt, hogy már látott.
Charlie lassan elfordította a fejét. Egy puska csúszott végig a

kövön, úgy kétméternyire állt meg Charlie-tól. Charlie nem
mozdult. Eltelt még egy másodperc, majd egy rendőr felkapta a
puskát. Futva érkezett, golyóálló mellénye becsatolatlanul
lebegett a derekánál. Fél térdre dobta magát, vállához emelte a



puskát.
A fegyver Mason Huckabee-ra irányult, nem Kellyre.
Mason térdelt, háttal Kellynek, testével védve a lányt.
Charlie mindezt mintha nem is látta volna. Merőn nézte a

kezét, mintha hipnotizálná a vér látványa. Már nem ringatózott
annyira.

– Szegény kicsikém – suttogta Lenore.
Sam nem bírta tovább nézni Charlie-t. Mason felé fordította a

szemét, aki még mindig Kellynek háttal térdelt, a puska csöve a
mellének szegeződött.

A puska csöve Mason mellének szegeződött.
Sam visszanézett Charlie-ra, aki még mindig nem mozdult,

csak ringott előre-hátra, mintegy megváltozott tudatállapotban.
Úgy tűnt, azt sem vette észre, hogy egy másik rendőr is elfut
mellette.

Sam követte tekintetével a rendőr gyors mozgását a folyosón.
A másik rendőrhöz hasonlóan ő is háttal volt a kamerának, de
Sam látta a pisztolyt a kezében. Megállt néhány lépésnyire a
puskás rendőrtől.

Puska és revolver.
Revolver és puska.
Mason Huckabee kinyújtotta a kezét Kelly felé, átnyúlva a bal

válla fölött, tenyérrel felfelé. Beszélt a lányhoz, minden bizonnyal
még mindig a pisztolyát próbálta elkérni.

A zsaruk a fegyverüket rázták, tartásuk agresszivitásról
árulkodott. Samnek nem kellett látnia az arcukat, hogy tudja,
parancsokat ordibálnak.

Velük ellentétben Mason nyugodt, összeszedett maradt. Szája



lassan mozgott, mozdulatai szinte macskaszerűek voltak.
Sam épp akkor nézett ismét Charlie-ra, amikor az felemelte a

tekintetét. Szívszaggató volt az arckifejezése. Sam
legszívesebben bemászott volna a filmbe, hogy magához ölelje.

– Kelly hátrább húzódott – szólalt meg Lenore.
A lány most már majdnem teljesen kint volt képből. Csak a

farmerjából látszó kis, fekete folt mutatta, hogy még ott van.
Mason vele együtt mozgott. Fejét, bal vállát és bal kezét most
már nem lehetett látni. A kamera szöge ferdén félbevágta a
törzsét.

A zsaruk nem mozdultak.
Mason se mozdult.
Ekkor füst szállt fel a rendőr fegyveréből.
Mason karja megrándult: a zsaru meglőtte.
– Ó, istenem – suttogta Sam. Nem látta Mason arcát, de a

teste épp csak kissé mozdult el.
A zsaruk legalább olyan meglepettnek tűntek, mint Sam. Még

néhány másodpercig egyik se mozdult, csak akkor engedték le
lassan mindketten a fegyverüket. Egymással beszéltek. A puskás
lecsatolta válláról a rádiómikrofont, a másik pedig körbefordult,
ránézett Charlie-ra, majd vissza.

Kinyújtotta a kezét Mason felé.
Mason felállt, a másik rendőr pedig elindult Kelly irányába.
Hirtelen a lány is megjelent a képen. Arccal lefelé feküdt a

földön, a zsaru a hátába térdelt. Úgy dobta oda, mint egy zsákot.
Sam a gyilkos fegyvert kereste a szemével.
Kelly kezében nem volt, és sehol másutt sem a testén.
Sem a földön mellette.



Sem a zsarunál, aki rajta térdelt.
Mason Huckabee állt, mindkét karját maga mellett lógatta,

kezében nem volt semmi. A puskás rendőrrel beszélt. A vértől
már majdnem fekete volt az inge ujja; úgy beszélt a rendőrrel,
mintha egy kihagyott gólról társalognának.

Sam a földet nézte a lábuknál, de semmi.
Egyetlen szekrény sem volt nyitva, és egyik rendőr sem tűnt

úgy, mintha a nadrágja derekába dugta volna a pisztolyt.
Egyik se rúgta távolabb a földön.
Egyik se nyúlt fel, hogy a mennyezeti burkolólapok mögé

rejtse.
Sam figyelme újra Charlie felé fordult. Charlie keze üres volt,

még mindig törökülésben ült a földön, s még mindig kábának
tűnt. Fejét elfordította a férfiaktól. Sam észrevette, hogy vérfolt
van az arcán. Biztos hozzáért a kezével.

Az orra még nem volt betörve, még nem volt monokli a szeme
körül. Úgy tűnt, észre se vette, hogy rendőrökkel telt meg a
folyosó. Fegyverük csöve lefele irányult, golyóálló mellényük
lazán lebegett.

A monitor elsötétült.
Sam még néhány másodpercig némán nézte a sötét képernyőt,

hiába nem volt rajta több látnivaló.
Lenore hatalmasat sóhajtott.
Sam feltette az egyetlen kérdést, ami most számított:
– Charlie jól van?
Lenore lebiggyesztette az ajkát.
– Volt idő, amikor még mindent tudtam róla.
– És most?



– Az utóbbi néhány évben sok minden megváltozott.
Rusty szívrohamai. Vajon Charlie-t nagyon megrázta, hogy

apja hirtelen meghalhat? Rá vallana, hogy magába fojtja a
félelmét, vagy önpusztító eszközökkel vonja el a figyelmét róla.
Mint például azzal, hogy lefekszik Mason Huckabee-val. Vagy
azzal, hogy eltávolodik Bentől.

– Enned kéne valamit – mondta Lenore. – Csinálok egy
szendvicset.

– Köszi, nem vagyok éhes – válaszolta Sam. – Csak kellene egy
hely, ahol készíthetek néhány feljegyzést apának.

– Menj át az irodájába. – Lenore kivett egy kulcsot a
táskájából, és odacsúsztatta Samnek. – Én addig átmásolom a
videót, és megnézem újra, hátha elkerülte valami a
figyelmünket. És szeretném kivetetni a hírekből azt az
úgynevezett rekonstrukciót. Nem tudom, honnan szedték az
információikat az események sorrendjéről, és főleg a lövésekről,
de a videóból látszik, hogy tévednek.

– A bíróságon Coin utalt rá, hogy van hanganyag is.
– Mindenesetre nem cáfolta Lymant – mondta Lenore. – Úgy

sejtem, van egy alternatív forrás. Az iskola nem úszik a pénzben,
nem hiszem, hogy költöttek volna arra, hogy hangot is
rögzítsenek.

– Amúgy se lenne értelme, figyelembe véve, mennyi gyerek
zajong a folyosón. Kiemelni egyetlen hangot túl nagy kihívás
lenne – találgatott Sam. – Talán egy mobil?

– Lehet – vont vállat Lenore, visszaülve a számítógép elé. –
Rusty majd kitalálja.

Sam lenézett a kulcsra Lenore asztalán. Eszébe se jutna beülni



Rusty irodájába. Apja már akkor gyűjtögető volt, amikor az
emberek semmit sem tudtak még a tévéből erről a mentális
zavarról. El tudta képzelni, hogy a farmházban a mai napig
vannak kicsomagolatlan dobozok, melyeket még Gamma hozott
haza az olcsó áruk boltjából.

Gamma.
Charlie azt mondta, hogy a fotó – az egyetlen fotó Gammáról –

Rusty íróasztalán van.
Hátrasétált apja irodájához. Csak félig tudta kinyitni az ajtót,

mert az valami szemétkupacnak ütközött. A szoba nagy volt, de
a sok limlom miatt kisebbnek látszott. Minden felületről szinte
folytak le a dobozok, papírok, akták. Egyedül az íróasztalhoz
vezető keskeny ösvény jelezte, hogy valaki valaha is használta a
helyiséget. Az áporodott levegőtől köhögnie kellett.
A villanykapcsoló felé nyúlt, aztán meggondolta magát. Fejfájása
alig csökkent, mióta a bíróságon levette a szemüvegét.

Az ajtónál hagyta a botját, majd óvatosan araszolt Rusty
íróasztala felé, s közben arra gondolt, hogy egy virtuális séta apja
csavaros agyában hasonló élményt nyújtana. Rejtély, hogyan
képes dolgozni ebben a felfordulásban. Felkattintotta az asztali
lámpát, s felhúzta a redőnyt a piszkos, berácsozott ablakon.
Feltételezte, hogy a sima felület egy halom tanúvallomás tetején
szolgálhat Rusty íróasztalául. Számítógépe nem volt. A modern
világot egyedül a Gammától még Sam gyerekkorában kapott
rádiós óra képviselte.

A diófa íróasztal hatalmas volt, és Sam emlékezete szerint a
közepén zöld bőrmappa állt. Az óriási halom papírszemét alatt
talán még mindig olyan volt, mint új korában. Sam kipróbálta,



elég stabil-e a szék, mert oldalra lejtett, Rusty ugyanis folyton az
egyik felére könyökölt. Amikor Sam előtt megjelent apja ülő
alakja, mindig a jobb könyökére támaszkodva látta, cigarettával
a kezében.

Leült Rusty ingatag székére. A magasságállító hangosan
nyikorgott. Egy fújás a zárolajozóval megoldaná a gondot, a
karfát némi ragasztóval rögzíteni lehetne az illesztékeknél, és
néhány alátéttel javítható lenne a stabilitás.

Vagy az a vén szamár rendelhetne magának egy új széket az
interneten.

Sam odébb tett néhány kupac papírt, azt a bizonyos fotót
keresve. Legszívesebben lesöpörte volna az összes szemetet az
íróasztalról, de biztos volt benne, hogy Rusty számára van
valami rendszer ebben az őrületben. Nem mintha Sam valaha is
hagyná, hogy így nézzen ki az íróasztala, de ha az ő dolgait rakná
odébb valaki más, biztosan megölné.

Ellenőrizte a jól megrakott szekrény tetejét is, ahol többek közt
egy bontatlan csomag sárga lapos jegyzettömböt talált.
Felbontotta a csomagot, és megkereste a jegyzeteit a táskájában.
Kicserélte a szemüvegét, majd felírta Kelly Wilson nevét a tömb
tetejére. Utána jött a dátum, majd egy hosszú lista arról, aminek
Rustynak utána kell majd néznie.

1. Terhességi teszt
2. Apaság: Adam Humphrey? Frank Alexander?
3. Kórházi videó; biztonságikamera-felvétel (hanganyag?)
4. Miért volt Kelly az iskolában? (véletlenszerű áldozatok)
5. Tanárok listája, órarend
6. Judith Pinkman?



Sam még egyszer átírta tollával a nő nevét.
Amikor ő járt abba az iskolába, az igazgatói iroda előtti

folyosóra nyíltak az angoltermek. Judith Pinkman angoltanár
volt, ez megmagyarázza, mit keresett ott, mikor a lövöldözés
történt.

Sam felidézte a kamera felvételét. Mrs. Pinkman azután jelent
meg a folyosón, hogy Lucyt nyakon lőtték. Sam úgy vélte, nem
egészen három másodperc telt el a kislány földre zuhanása és
Judith Pinkman megjelenése között.

Öt lövés. Egy a falba, három Douglas Pinkmanbe, egy Lucyba.
Ha a revolver hatlövetű, miért nem lőtte Kelly az utolsó golyót

Judith Pinkmanre?
– Azt hiszem, terhes volt – szólalt meg Charlie az ajtóban.

Egyik kezében egy szendvics egy tányéron, a másikban egy kóla.
Sam lefordította a jegyzeteit. Igyekezett összeszedett maradni,

nehogy elárulja magát.
– Tessék?
– Még a felső tagozatban, amikor annyi mocskot összeírtak

róla. Azt hiszem, terhes volt.
Sam egy pillanatra megkönnyebbült, de aztán megértette, mit

is mondott Charlie.
– Miből gondolod?
– A Facebookról szedtem. Bejelöltem barátnak az egyik lányt

az iskolából.
– Charlie!
– Ne izgulj, álnéven. – Charlie letette a tányért Sam elé az

íróasztalra. – Ez a lány, Mindy Zowada az egyik gyalázatos
némber volt azok közül, akik ocsmányságokat írtak Kelly



évkönyvébe. Puhatolóztam egy picit nála. Azt írtam, hallottam
olyan pletykákat, miszerint Kelly laza erkölcsű volt a felső
tagozatban. Két másodperc se kellett neki, máris kikotyogta,
hogy Kellynek tizenhárom évesen abortusza volt. Vagy Mindy
szavával: kaparása.

Sam a kezére támasztotta az állát. Ez az információ új
megvilágításba helyezi Kelly Wilsont. Ha a lány már korábban is
volt terhes, ezúttal bizonyára felismerte a jeleket. Akkor meg
miért nem mondta el? Azért tettette magát együgyűnek, hogy
elnyerje a rokonszenvét? Lehet ezek után bármiben is hinni
neki?

– Hé! – szólt rá Charlie. – Én felfedem előtted Kelly Wilson
sötét titkát, és egy üres tekintet a jutalmam?

– Bocs – mondta Sam felegyenesedve a széken. – Láttad a
videót?

Charlie nem felelt, de a hangfelvétel dolgáról tudott.
– Nem vagyok benne biztos, hogy jó-e a mobiltelefon-elmélet.

A hangnak valahonnan máshonnan kellett jönnie. Lövöldözés
esetére az a szabály, hogy mindenki zárkózzon be a tantermébe.
A tanároknak évente tartanak gyakorlatot. Ha volt is ott valaki,
be lett volna zárkózva a tanteremben. Ha pedig valaki hívta
volna a 911-et, biztos nem bújik el a folyosón, hogy felvegye a
beszélgetést.

– Judith Pinkman se tartotta be a szabályzatot – ellenkezett
Sam. – Kirohant a folyosóra, miután meglőtték Lucyt. –
Megfordította a papírját, de úgy tartotta, hogy Charlie ne lássa,
miközben hozzáírta ezt a szempontot a listához. – És nem is a
férjéhez futott, hanem egyenest Lucyhoz.



– Egyértelmű volt, hogy a férje már nem él – ütögette meg
Charlie a saját arcát. Douglas Pinkman állkapcsa majdnem
teljesen eltűnt a lövéstől, és egy golyó átment a szemén.

– Akkor Coin hazudott, amikor elhitette velünk, hogy van egy
felvétel, amin Kelly a „babáról” kérdez?

– Az egy hazug disznó, és szerintem az ilyenek mindig
hazudnak – vágta rá Charlie, aztán mégis tovább gondolkodott a
dolgon. – Elmondhatta neki a zsaru is. Ő épp ott állt a folyosón,
mikor Kelly mondta, amit mondott. Láttam, hogy komoly
hatással van rá. Még dühösebb lett, mint volt, pedig már előtte is
iszonyat dühös volt.

Sam befejezte az írást.
– Logikus.
– De mi van a gyilkos fegyverrel? – kérdezte Charlie.
– Mi van vele?
Charlie nekidőlt valami szék alakú szeméthalomnak.

Piszkálgatni kezdett egy textilszálat a farmerján, ahogy reggel is.
Sam beleharapott a szendvicsbe, és kinézett a piszkos ablakon.

Kimerítően hosszú volt ez a nap, pedig még épp csak
alkonyodott.

Sam a kólára mutatott.
– Kaphatok belőle?
Charlie lecsavarta a kupakot, és Sam lefelé fordított jegyzeteire

tette az üveget.
– Szólni fogsz apának Huckról és a pisztolyról? – kérdezte.
– Mit számít az neked?
Charlie szokásához híven megvonta egyik vállát.
– Mi folyik köztetek Bennel?



– Passz.
Sam leöblítette a mogyoróvajat egy korty kólával. Most lenne

itt az ideje, hogy beszéljen Charlie-nak Antonról. Hogy
elmagyarázza: tudja, hogyan működik a házasság. Hogy megérti,
hogyan tudnak felhalmozódni a jelentéktelen sérelmek. El
kellene mondania Charlie-nak, hogy mindez nem számít. Hogy
ha az ember szeret valakit, mindent meg kell tennie, hogy
működjön a kapcsolat, mert lehet, hogy az, akit mindenkinél
jobban szeret a világon, egyik nap torokfájásra panaszkodik, a
másik nap pedig már nem is él.

Mégis inkább csak ennyit mondott:
– Rendbe kellene hoznod a dolgokat Bennel.
– Kíváncsi vagyok, hányszor szólalnál meg, ha kihagynád a

szótáradból a „kellene” szót.
Sam túl fáradt volt ahhoz, hogy vitatkozzon, úgyis ő veszítene.

Beleharapott a szendvicsébe, és lassan rágódott a falaton.
– Gamma fényképét kerestem.
– Az otthoni íróasztalán van.
Ezzel eldőlt a kérdés. Sam oda nem hajlandó kimenni érte.
– Itt van ez – mondta Charlie, majd három ujjával kihúzott egy

irattartó doboz alól egy papírborítós könyvet, anélkül hogy a
dobozon lévő iratok ledőltek volna. Odaadta Samnek.

Sam hangosan felolvasta a címét:
– „Időjárás-előrejelzés számítási műveletek segítségével”. –

A könyv réginek tűnt, és látszott, hogy sokat olvasták. Sam
átlapozta. Egyes bekezdések meg voltak jelölve ceruzával.
A szöveg híven követte a címet, azaz arról szólt, hogyan lehet
megjósolni az időt speciális algoritmusok segítségével, melyek a



légköri nyomást, a hőmérsékletet és a páratartalmat veszik
alapul. – Kinek a számításai ezek?

– Tizenhárom voltam, amikor…
– Te nem voltál ennyire buta – javított ki Sam egy számítást.

– Legalábbis nem gondoltam, hogy az lennél.
– Gammáé volt.
Sam tolla megállt a papír fölött.
– A halála előtt rendelte, de egy hónappal utána jött meg –

mondta Charlie. – A farm mögött van egy régi meteorológiai
állomás.

– Tényleg? – gúnyolódott Sam, aki majdnem belefulladt a
torony alatt csordogáló patakba, mert túl gyenge volt felemelni a
fejét.

– Szóval Rusty és én – folytatta Charlie – új műszerekkel
akartuk felszerelni a tornyot, hogy meglepjük Gammát.
Gondoltuk, jót tesz neki, ha számon tarthatja az adatokat.
A Nemzeti Éghajlati Adatközpont civil tudósoknak nevezi azokat
az embereket, akik országszerte ezrével figyelik nekik az
időjárást. Persze manapság már számítógépekkel csinálják. Azt
hiszem, ez a könyv azt bizonyítja, hogy egy lépéssel előttünk járt,
mint mindig.

Sam átlapozta a táblázatokat és titokzatos algoritmusokat.
– Tudod, hogy ez fizikailag lehetetlen. Semmi realitása.

A légkörben ehhez túl finom a dinamikus egyensúly a tömeg és a
mozgás között.

– Igen, Samantha, ezt mindenki tudja. Apa és én együtt
dolgoztunk a számításokon – magyarázta tovább Charlie. –
Minden reggel begyűjtöttük az adatokat, behelyettesítettük az



algoritmusokba, és megjósoltuk az időt másnapra. Legalábbis
megpróbáltuk. Ettől közelebb éreztük magunkat Gammához.

– Tetszett volna neki.
– Dühös lett volna, hogy nem tudok rendesen számolni.
Sam vállat vont, mert ebben volt igazság.
Lassan lapozgatta a könyvet, nem igazán figyelve a szavakra.

A kicsi Charlie-ra gondolt, ahogy a konyhaasztalon írta a leckéjét
kidugott nyelvvel. Számolás közben mindig dudorászott, rajzolás
közben meg fütyült. Néha hangosan énekelt sorokat az
olvasókönyvből, bár csak akkor, ha azt hitte, nincs ott senki. Sam
gyakran hallotta halk, operaáriákat utánzó trillázását a
szobájukat elválasztó vékony falon át. „Légy méltó, szeress, és
rád talál a szerelem”, vagy „Isten a tanúm, sosem leszek többé
éhes”.

Mi történt ezzel a dudorászó, fütyörésző, daloló Charlie-val?
Gamma halála és az ő sérülése érthetően megcsapolták ezt az

életörömöt, de Sam még akkor is látta húgában a vidámság a
szikráját, mikor utoljára voltak együtt New Yorkban.
Tréfálkozott, cukkolta Bent, dúdolt és énekelt, szórakoztatta
magát a saját zajával. Akkori viselkedése arra emlékeztette
Samet, mint mikor Foscót azon kapja, hogy magának dorombol, a
saját örömére.

Akkor meg ki ez a boldogtalan nő, akivé a húga vált?
Charlie ismét a kirongyolódott textilszálat piszkálta a

farmerján. Szipogott, majd odanyúlt az orrához.
– Jézusom, megint vérzik. – Tovább szipogott, de hiába. – Van

egy zsebkendőd?
Kelly Wilson kiürítette Sam készletét, így körülnézett Rusty



irodájában. Kinyitogatta az asztalfiókokat.
– Apánál nem lesz papír zsebkendő – szipogott tovább Charlie.
A legalsó fiókban Sam talált egy tekercs vécépapírt, azt adta

oda.
– Rendbe kéne hozatnod az orrodat, mielőtt késő lesz. Nem

épp a kórházban voltál egész éjjel?
Charlie felitatta a vért.
– Ez tényleg fáj.
– Hajlandó vagy megmondani, ki ütött meg?
Charlie felnézett a véres vécépapírról.
– Alapjában véve nem nagy ügy, de valahogy mégis az lett,

úgyhogy nem akarok beszélni róla.
– Világos – dünnyögte Sam. Belenézett a fiókba, s talált benne

egy üres drót irattartót meg néhány levelet, melyet Rusty a
Georgiai perrendtartás és eljárásjogi szabályok szamárfüles,
három évvel ezelőtt kiadott kötetére dobott. Már épp be akarta
csukni a fiókot, mikor szemébe ötlött a feladó címe az egyik
borítékon.

Kézzel írva, dühös, precíz betűkkel.
GEORGIAI DIAGNOSZTIKAI ÉS OSZTÁLYOZÓ BÖRTÖN
PF. 3877
JACKSON, GA 30233
Megdermedt.
A georgiai állami börtön, ahol a halálraítélteket tartják.
– Mi baj? – kérdezte Charlie. – Hullát találtál?
Sam nem látta a nevet a borítékon, egy másik boríték

eltakarta. Csak egy ívelt vonalat látott, ami talán egy O része
lehetett, esetleg egy sietősen leírt, cirkalmas I vagy egy C.



– Nehogy azt mondd, hogy pornó!
Charlie megkerülte az asztalt, s belebámult a fiókba.
Sam ugyanúgy.
– Itt minden apa személyes tulajdona – mondta Charlie. –

Nincs jogunk belenézni.
Sam belenyúlt a fiókba a tollával, s odébb tolta a felső

borítékot.
CULPEPPER, ZACHARIAH
4252619. SZ. ELÍTÉLT
– Ez lehet akár egy halálos fenyegetés is – mondta Charlie. –

Láttad ma Culpepperéket. Valahányszor úgy néz ki, hogy ki
fogják tűzni Zachariah kivégzésének dátumát…

Sam felvette a borítékot. Semmi súlya nem volt, ő mégis
nehéznek érezte. Már kinyitották.

Charlie ismét figyelmeztette:
– Sam, ez magánügy.
Sam habozás nélkül kihúzta a boríték tartalmát, egyetlen

papírlapot. Kétszer meg volt hajtva, hogy beférjen. A hátulja üres
volt, és Zachariah Culpepper még arra is fordított időt, hogy
letépje rongyos szélét, ahol ki lett szakítva a spirálnoteszból.

Ugyanazokkal az ujjakkal, amelyekkel letépte Sam szemhéjait.
– Sam! – szólalt meg ekkor Charlie. A fiók tartalmára meredt,

ahol többtucatnyi levél lapult még a gyilkostól. – Nincs jogunk
elolvasni ezeket.

– Mit értesz azon, hogy „jogunk”? – kérdezte Sam elcsukló
hangon. – Igenis jogom van tudni, mit ír az apámnak az az
ember, aki megölte az anyámat.

Charlie kikapta nővére kezéből a levelet.



Visszadobta a fiókba, a fiókot pedig belökte a lábával.
– Ez szép – dobta az üres borítékot az asztalra Sam. Ismét ki

akarta nyitni a fiókot, de az beszorult, mert az erős rúgástól
túlment a kereten. – Nyisd ki!

– Nem – jelentette ki Charlie. – Nem kell elolvasnunk semmit,
nem tartozik ránk.

– Nincs értelme vitatkozni ezen. – Azzal Sam lenyúlt, és
megrántotta a fiókot, de az meg se mozdult.

– Tudtam, hogy még mindig dühös vagy rám – jegyezte meg
Charlie.

– Nem még mindig, hanem megint – vágott vissza Sam. –
Mert úgy viselkedsz, mint egy hároméves gyerek.

– Persze. Ha te mondod, Sammy. Hároméves vagyok. Remek.
– Mi az ördög van veled? – csattant fel Sam. Érezte, hogy

haragját csak tovább táplálja Charlie-é. – El akarom olvasni
annak az embernek a leveleit, aki megölte az anyánkat.

– Úgyis tudod, mit van bennük – mondta Charlie. – Egy napja
voltál a városban, de máris a gazember fattyának a szájából
hallhattad. Hazudunk, ő pedig ártatlan. Valami nyomorult
tartozás miatt öljük meg, amit apa amúgy se hajtott volna be
rajta soha.

Sam tudta, hogy húgának igaza van, mégsem gondolta meg
magát.

– Fáradt vagyok, Charlie. Ki tudnád nyitni azt a nyavalyás
fiókot?

– Nem, amíg meg nem mondod, miért maradtál itt. Miért
csináltad végig a vád alá helyezést, miért vagy még mindig a
városban?



Sam úgy érezte, mintha üllőt raktak volna a vállára. Nekidőlt
az asztalnak.

– Szóval tudni akarod, miért maradtam? Mert nem tudom
elhinni, mennyire elfuseráltad az életedet.

Charlie akkorát horkantott, hogy orrából csöpögni kezdett a
vér. Letörölte az ujjával.

– Mert a te életed olyan átkozottul tökéletes.
– Neked fogalmad sincs, mit…
– Úgy eltávolodtál tőlünk, hogy ennyi erővel lakhatnál a holdon

is. Sose hívod vissza apát, nem válaszolsz Ben e-mailjeire, nem
hívsz fel egyikünket sem. Kiderült, hogy folyton idejársz
Atlantába, ami kétórányira sincs innen, mégse…

– Te mondtad, hogy ne közeledjek. „Egyikünk se fog tudni
továbblépni, ha mindig hátrafelé nézünk.” Szó szerint ezt írtad.

Charlie megrázta a fejét, amivel csak tovább bosszantotta
Samet.

– Charlotte, te egész nap arra vártál, hogy belém köthess. Ne
ingasd tovább a fejed, mintha bolond lennék!

– Nem bolond vagy, hanem egy istenverte tyúk. Azt írtam,
hogy ne nézzünk hátra, és nem azt, hogy ne nézzünk előre, ne
lépjünk együtt tovább, ahogy két nővérhez illik.

– Bocsáss meg, hogy nem tudtam olvasni a soraid között abban
a gyatrán megfogalmazott gúnyiratban, amit a kudarcot vallott
kapcsolatunk helyzetéről dobtál össze.

– Nos, mivel fejbe lőttek, biztos lyuk van az agyadban ott is,
ahol a gúnyiratokat feldolgozó központnak kéne lennie.

Sam összekulcsolta a kezét. Azért se fog felrobbanni.
– Megvan még a levél. Akarod, hogy küldjek egy másolatot?



– Azt akarom, hogy csináltass róla egy másolatot, aztán dugd
fel abba a jenki seggedbe. Jézusom, Sam! Nem egész egy napja
vagy itt. Mért lett az én nyomorult, szánalmas kis életem
hirtelen ilyen fontos neked?

– Ezt nem én mondtam.
– Csak piszkálni akarsz – bökte vállon Charlie az ujjával. –

Csak piszkálni meg piszkálni.
Sam nem vette tudomásul a vállába nyilalló fájdalmat,

valahányszor Charlie megbökte.
– Tényleg? Én piszkállak téged?
– Azzal, hogy Benről kérdezősködsz – bökte meg újra Charlie.

– Azzal, hogy Rustyról faggatsz. – Még egy bökés. – Azzal, hogy
Huckról kérdezel. – Újabb bökés.

– Hagyd abba! – kiáltotta Sam, ellökve húga kezét. – Mért
vagy ilyen átkozottul ellenséges?

– Mért vagy ilyen átkozottul bosszantó?
– Mert neked most boldognak kellene lenned! – kiabálta Sam.

Az igazság kikiabálása szinte sokkolta érzékeit. – Az én testem
fabatkát sem ér. Az agyam… – tárta szét kétségbeesetten a
karját – köddé vált! Minden, ami lehettem volna, köddé vált.
Nem látok, nem tudok futni, még mozogni is alig. Nem tudom
feldolgozni az információkat, nincs bennem semmi könnyedség.
Sose érzem magam kényelmesen. Soha! Mégis mindennap azt
mondom magamnak – minden áldott nap, Charlotte! –, hogy
nem számít, mert te legalább megmenekültél.

– Megmenekültem!
– De minek? – dühöngött Sam. – Azért, hogy beleköss

Culpepperékbe? Hogy olyanná válj, mint Rusty? Hogy orrba



verjenek? Hogy tönkretedd a házasságodat? – Sam dühében
lesodort egy halom képes újságot a földre, majd felszisszent a
karjába hasító fájdalomtól. Görcsbe állt a bicepsze,
megmerevedett a válla. Kifulladva dőlt az íróasztalnak.

Charlie feléje lépett.
– Nem kell – utasította el Sam a segítséget. – Neked lehettek

volna gyerekeid, lehettek volna barátaid, akik szeretnek, és
élhettél volna a gyönyörű házadban a csodálatos férjeddel. De te
mindent eldobtál egy olyan semmirekellő seggfejért, mint Mason
Huckabee.

– Ez nem…
– Nem fair? Nem helyes? Mért, nem ez történt Bennel? Nem

ez történt a főiskolán? Nem ez történt, valahányszor úgy
döntöttél, hogy elfutsz a problémák elől? Te vádolod magadat,
Charlie, nem én. Én nem vádollak azért, mert elfutottál. Gamma
azt akarta, hogy fuss, én könyörögtem neked, hogy fuss. Én csak
azért hibáztatlak, mert elbújtál. Az élet elől, előlem, a saját
boldogságod elől. Azt hiszed, én zárkózom el? Én vagyok hideg?
Téged emészt az öngyűlölet, messziről bűzlik rólad! És azt
hiszed, hogy ha mindent és mindenkit egy külön kategóriába
sorolsz, akkor össze tudod szedni magad.

Charlie hallgatott.
– Én New Yorkban vagyok, Rusty a maga mókuskerekében

vívja a szélmalomharcait, Ben itt van, Mason ott van, Lenore
összevissza. Így nem lehet élni, Charlie. Te nem ilyen életre
születtél. Annyira okos vagy, annyira szorgalmas, és mindig is
rémesen bosszantó voltál, de rendíthetetlenül boldog. – Sam
megmasszírozta a vállát, ahol forrón lüktetett az izom. – Mi



történt azzal az emberrel, Charlie? Hisz elfutottál.
Megmenekültél.

Charlie a padlót bámulta. Állkapcsa megfeszült, nehezen vette
a levegőt.

Ahogy Sam is. Mellkasa sebesen süllyedt és emelkedett, ujjai
remegtek, mint egy óramutató, mikor mindjárt lejár az elem.
Forgott körülötte a világ. Miért bosszantotta fel annyira Charlie,
hogy így kiboruljon? Mit akart ezzel elérni?

Lenore kopogott a nyitott ajtón.
– Minden rendben idebent?
Charlie megrázta a fejét. Orrából csöpögött a vér.
– Hívjam a zsarukat? – tréfálkozott Lenore.
– Inkább egy taxit – felelte Charlie, majd nekiveselkedett az

íróasztalfióknak, és kirántotta a helyéből. Repedt a fa, Zachariah
Culpepper levelei szétszóródtak a padlón. – Menj haza,
Samantha! Igazad volt, ez a hely tönkretesz téged.
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Sam szemben ült Lenore-ral az amúgy üres étkezde egyik
bokszában. Lassan mártogatta a teafilterét a csésze forró vízbe,
amit a pincérnő az asztalra tett. Érezte, hogy Lenore figyeli, de
nem tudta, mit mondjon.

– Gyorsabban bejutsz a kórházba, ha én viszlek – ajánlkozott
Lenore.

Sam megrázta a fejét. Inkább taxival akart menni.
– Nem kell velem maradnod.
Lenore két kézre fogta a kávéscsészéjét. Körmei szép

formájúak voltak, átlátszó lakk fedte őket. Egyetlen gyűrűt
viselt, a jobb mutatóujján. Észrevette, hogy Sam nézi a gyűrűt.

– Anyádtól kaptam.
Sam arra gondolt, a gyűrű valóban olyan, amilyet az anyja

szívesen hordott volna: szokatlan, nem különösebben szép, de a
maga módján különleges.

– Mesélj róla.
Lenore felemelte a kezét, és nézte a gyűrűt.
– Lana, a nővérem együtt dolgozott vele a Fermi Laborban.

Nem ugyanazon az osztályon, még csak nem is ugyanazon a
szinten, de akkoriban a hajadon lányok nem lakhattak egyedül,
így az egyetemen őket osztották be egymás mellé lakni. Egyedül
ezért engedte az anyánk Lanát ott dolgozni, mert így
biztonságban volt a szexőrült férfi tudósoktól.

Sam várta a folytatást.
– Lana hazahozta magával Harrietet a karácsonyi szünetre, és



én először rá se hederítettem. Aztán egy éjjel nem tudtam aludni,
és kimentem levegőzni a hátsó kertbe. Ő is ott volt. – Lenore a
homlokát ráncolta. – A csillagokat nézte. A fizika volt a hivatása,
de az asztronómia a szenvedélye.

Samet elszomorította, hogy mindezt nem tudta az anyjáról.
– Egész éjjel sétáltunk. Ritkán fordult elő velem, hogy ilyen

érdekes emberrel találkoztam. Mondjuk úgy, randizni kezdtünk,
de nem volt köztünk semmi… – Lenore egy vállrándítással
elintézte a részleteket. – Kicsit több mint egy évig voltunk
együtt, igaz, távkapcsolatban. Én Rustyval jártam a jogra. Hogy
az miért nem jött össze, már más történet. Egyik nyáron
elvittem magammal apádat Chicagóba, ő meg levette a lábáról
Harrietet. – Újabb vállvonogatás következett. – Meghajoltam a
választása előtt. Mindig is inkább barátok voltunk, mint
szerelmesek.

– De hisz ő folyton haragudott rád – mondta Sam. – Hallottam
a hangján.

– Mert a férje inkább velem ivott meg cigarettázott, ahelyett
hogy a családjával törődött volna – vont ismét vállat Lenore. –
Harriet pedig jobb szeretett volna hagyományos családi életet
élni.

Sam azt el se tudta volna képzelni az anyjáról.
– Ő aztán minden volt, csak nem hagyományos – jegyezte

meg.
– Az embereknek mindig az kell, amit nem kaphatnak meg –

felelte Lenore. – Harry sosem illeszkedett be egészen. Még a
Fermiben sem. Ahhoz túl különleges volt. Nem érdekelték a
társadalmi formaságok. Mostanában azt mondanák rá, hogy



spektrumzavaros, de akkoriban egyszerűen túl okosnak, túl
műveltnek, túl furcsának tartották. Főleg nő létére.

– Szóval mit nevezett volna ő normális életnek?
– A házasságot, egy stabil társadalmi helyzetet, titeket, lányok.

Boldoggá tette, hogy megszülettél, hogy láthatta, ahogy
bontakozik az elméd, hogy figyelhette, hogyan reagálsz az új
ingerekre. Minden lépésedről naplót vezetett.

– Ez úgy hangzik, mintha tudományos feladatnak tekintett
volna.

– A mamád imádta a tudományos feladatokat – felelte Lenore.
– Charlie viszont teljesen más volt. Kreatív, spontán. Harriet
imádta. Mindkettőtöket imádott, de Charlie-t sosem értette.

– Hát ez közös bennünk – jegyezte meg Sam, majd
belekortyolt a teába. A tejnek rossz íze volt, így inkább letette a
bögrét. – Te miért nem kedvelsz engem?

– Bántod Charlie-t.
– Az neki magának is remekül megy.
Lenore belenyúlt a táskájába, és kivette a Bentől kapott

pendrive-ot.
– Ezt tedd el.
Sam hátrahőkölt, mintha a kütyü fizikai fenyegetést jelentene

a számára.
– Dobd el valahol Atlantában – tolta eléje az asztalon Lenore. –

Tedd meg Ben kedvéért. Tudod, mekkora bajba kerülhetne
miatta.

Sam nem tehetett mást, bedobta a pendrive-ot a táskájába.
Nem viheti magával a gépre New Yorkba menet, kell találnia
valakit az atlantai irodában, aki megsemmisíti.



– Tudod, hogy velem beszélhetsz az ügyről – mondta Lenore.
– Coin engem sose idézne be tanúnak. Éntőlem minden
esküdtszék kiborulna ebben az öltözetben.

Sam tudta, hogy igaza van, ahogy azt is, hogy ez kegyetlen
igazság.

– Engem a golyók zavarnak – mondta Lenore. – Nem értem
azt az eltévedt golyót a falban. Kelly háromszor is eltalálta
Pinkmant, egyszer a mellkasán, kétszer a fején. Vagy nagy
szerencséje volt, vagy ilyen jól tud lőni.

– És Lucy? – érintette meg Sam oldalt a nyakát. – Az nem volt
egészen tiszta találat.

– Nem, de ide figyelj! Én sose találtam el azokat a céltáblákat a
lőtéren, pedig nem volt rajtam nyomás, nem múltak rajta életek.
Egy tizennyolc éves lányról beszélünk, aki ott áll a folyosón, és
várja a becsengetést. Az adrenalinszintje az eget verhette. Vagy
ő a leghidegebb vérű gyilkos a városban, vagy itt valami más
folyik.

– Mi lehet az a valami más?
– Fogalmam sincs.
Sam Kelly terhességére gondolt. Adam Humphreyra, az

évkönyvre. Egy kirakós darabjai, melynek valószínűleg nem
fogja végignézni a kirakását.

– Én még sosem éltem vissza senki bizalmával – mondta.
Lenore vállat vont, mintha apróságról lenne szó.
Sam már attól bűnösnek érezte magát, hogy csak felötlött

benne az árulás gondolata, annál is inkább, mert a saját húgával
nem osztotta meg, amit tudott. Végül mégis kibökte.

– Lehet, hogy Kelly terhes.



Lenore megitta a kávéját, és nem szólt semmit.
– Említette Adam Humphreyt, amikor beszéltünk, szerintem ő

lehet az apa. Vagy Frank Alexander – tette hozzá Sam. – Úgy
tűnik, ez a második terhessége. Még a felső tagozatban volt az
első, és a pletykák szerint abortusz lett a vége. Charlie tud arról
az elsőről, de arról nem, hogy Kelly talán most is terhes.

Lenore letette a csészét az asztalra.
– Coin azt fogja mondani, hogy Frank Alexanderé a gyerek, és

Kelly haragból vagy féltékenységből ölte meg Lucyt.
– Az apaságot egy egyszerű teszttel meg lehet állapítani.
– Rusty elérheti, hogy várjanak, amíg megszületik a gyerek.

Nem kell kitenni felesleges rizikónak. Azok a tesztek nem
veszélytelenek. Gondolod, hogy Adam Humphrey vagy Frank
Alexander beszélte rá Kellyt valami ismeretlen okból, hogy
vigyen magával pisztolyt az iskolába? Vagy szerinted magától
tette?

– Egyedül abban vagyok biztos, hogy Kelly Wilson az utolsó,
akitől megtudhatjuk az igazat. – Sam a halántékára nyomta az
ujjait, hogy némileg tompítsa a feszültséget. – Láttam már hamis
vallomásokat, videón a jogi karon, a tévében,
dokumentumfilmeken. Ott vannak a „nyugat-memphisi
hármak”, Brendan Dassey, Chuck Erickson. Mindannyian láttuk
őket vagy olvastunk róluk, de mikor szemtől szemben ülsz
valakivel, aki annyira befolyásolható, annyira meg akar felelni,
hogy bármire ráveheted, az egészen hihetetlen.

Sam megpróbálta felidézni a beszélgetését Kellyvel, hogy
elemezze, hogy pontosan megértse, ami történt.

– Azt hiszem, félrevezető lehet a prekoncepció. Egyfolytában



azt mondod magadnak, hogy nem lehet valaki ennyire lassú
elméjű, biztos csak játszik veled, a helyzet mégis az, hogy nincs
meg a kellő szellemi képessége ahhoz, hogy átverjen. Az ilyenek
agya túlságosan alulműködik egy ilyen szintű tettetéshez, ha
pedig mégis képesek lennének becsapni, nem lennének olyan
hülyék, hogy maguk ellen valljanak. – Sam észrevette, hogy
ugyanúgy locsog, mint Charlie. Megpróbálta tömörebben
folytatni a mondandóját. – Addig beszéltem Kelly Wilsonnak,
amíg kijelentette, hogy látta, ahogy Charlie pofon üti Judith
Pinkmant.

– Szent ég! – kapta Lenore a szája elé a kezét. Talán még
hálaimát is mondott magában, amiért a birtokukban van egy
videó, amely bizonyítja az ellenkezőjét.

– Annyira könnyű volt rávenni! – folytatta Sam. – Tudtam,
hogy fáradt, hogy rosszul érzi magát, hogy zavart, ijedt és
magányos. Kevesebb mint öt perc alatt elértem, hogy nemcsak
visszamondta, amit én mondtam neki, de igazolta is, sőt
megtoldotta új részletekkel, például hogy akkorát csattant a
pofon, hogy még ő is hallotta, pedig távolabb volt a folyosón. És
mindezt annak a hazugságnak az alátámasztására, amit én
sugalltam neki. – Sam a fejét ingatta, mert még mindig alig tudta
elhinni. – Mindig is tudtam, hogy más világban élek, mint a
legtöbb ember, de Kelly lent van egészen a kupac alján. Ezt nem
kegyetlenségből vagy nagyképűségből mondom, egyszerűen
tény. Oka van annak, hogy az ilyen lányok eltévelyednek.

– Úgy érted, megvezetik őket? – vetette fel Lenore.
Sam ismét csak a fejét rázta, nem akarván elkötelezni magát

egyik elmélet mellett sem.



– Már ráállítottam Jimmy Jacket a Humphrey fiúra – mondta
Lenore. – Talán már meg is találta.

– Lucy Alexander apját se lehet teljesen kizárni – emlékeztette
Sam. – Csak azért, mert nem szeretnénk, ha Ken Coinnak igaza
lenne, attól még lehet.

– Ha valaki képes kideríteni, miért is történt ez az egész, az
Jimmy Jack.

Sam eltűnődött, nem lehetne-e a hálót úgy kivetni, hogy
Mason Huckabee is belekerüljön, de óvakodott attól, hogy
felhozza húga szeretőjét Lenore előtt.

– Ha rá is jövünk Kelly motivációjára, attól még nem támadnak
fel az áldozatok.

– Nem, de egy harmadik áldozat elkerülheti a halálsort –
mondta Lenore.

Sam elhúzta a száját. Nem volt teljesen meggyőződve róla,
hogy Kelly Wilson áldozat. Akár lassú felfogású, akár nem,
pisztolyt vitt az iskolába, és elégszer meghúzta a ravaszt, hogy
megöljön két ártatlan embert. Sam szerencsésnek érezte magát,
hogy a lány sorsa nem az ő vállát nyomja. Oka van annak, hogy
az esküdtszéknek elvileg pártatlannak kell lennie. Ugyanakkor
annak a valószínűsége, hogy sikerül összeállítani egy pártatlan
esküdtszéket Pikeville száz mérföldes körzetében, a nullával volt
egyenlő.

– Mindjárt itt a taxid – jegyezte meg Lenore, és felemelte a
kezét, hogy jelezzen a pincérnőnek.

Sam körbefordult. A pult mellett ülve látta meg a nőt.
– Elnézést!
A pincérnő feltolta magát a székről, és láthatóan vonakodva



jött oda az asztalukhoz. Sóhajtott egyet, mielőtt megszólalt.
– Tessék.
Sam Lenore-ra nézett, aki a fejét ingatta.
– Fizetni szeretnék.
A nő lecsapta a számlát az asztalra, és két ujjal vette fel Lenore

bögréjét, mintha attól félne, fertőzést kap tőle.
Sam megvárta, míg a szörnyű nőszemély távozik.
– Miért élsz ezen az elmaradott helyen? – kérdezte.
– Ez az otthonom. És van még azért itt néhány jó ember is, aki

elfogadja az élni és élni hagyni elvét. Mellesleg – tette hozzá
Lenore – New York elvesztette az erkölcsi felsőbbrendűségét az
utolsó elnökválasztáskor.

Sam keserűen felnevetett.
– Megyek, ránézek Charlie-ra – mondta Lenore, majd elővette

a pénztárcáját, de Sam leintette.
– Köszönök mindent – mondta, bár csak sejteni tudta, mennyit

tett Lenore a családjáért. Őt annyira lefoglalta saját
felépülésének kálváriája, hogy nem sokat gondolt arra, milyen
lehet Rusty és Charlie élete. Lenore láthatóan betöltötte a
Gamma után maradt űr egy részét.

Az ajtó fölötti csengő jelezte Lenore távozását, mire a pincérnő
tett egy epés megjegyzést a szakácsnak. Sam fontolóra vette,
hogy kioktatja, de több csatára már nem maradt energiája aznap.

Kiment a mosdóba, megállt a csap előtt, és nagyjából
megmosakodott, miközben az atlantai Four Seasons zuhanyára
gondolt. Tizenhat órája hagyta el New Yorkot, és majdnem
kétszer ennyi időt töltött már ébren. Tompán fájt egy lyukas
foga, a teste már egyáltalán nem volt együttműködő. Ránézett



fáradt, gyűrött arcára a tükörben, s anyja keserű csalódottsága
nézett vissza rá.

Sam végleg le akart mondani Charlie-ról.
Nem volt más választása. Charlie nem akar beszélni vele, nem

akarja megnyitni előtte a bezárt ajtót, pedig ő többször kopogott
rajta. Ez most nem olyan volt, mint legutóbb, mikor Charlie a
biztonságát féltve elmenekült tőle az éjszaka közepén. Most Sam
könyörgött bocsánatért – pedig nem is tudta, miért kellene
Charlie-nak megbocsátania –, Charlie pedig merev hallgatással
válaszolt. Végül, ha szomorúan is, Sam érezte, hogy belenyugszik
abba, amit mindig is tudnia kellett volna.

Abba, hogy Charlie-nak nincs szüksége rá.
Megtörölte a szemét egy darab vécépapírral. Nem tudta, hogy

útjának haszontalansága miatt sír, vagy a kimerültségtől. Húsz
éve húga elvesztése közös megegyezésnek volt felfogható. Sam
kirobbant, aztán Charlie is. Összevesztek, gyakorlatilag
megtépték egymást, és a végén megegyeztek, hogy különválnak
útjaik.

Ez a mostani szakítás inkább olyan érzést keltett, mintha
meglopták volna. Sam életében újra megjelent valami jó, valami
igaz, és Charlie elvette tőle.

És mindez Zachariah Culpepper miatt?
A levelek ott lapultak Sam táskájában. Legalábbis jó néhány

közülük, mert sok maradt még Rusty fiókjában is. Sam apja
íróasztalánál egymás után nyitotta ki a borítékokat. Mindegyik
egy ugyanolyan összehajtott jegyzetlapot tartalmazott, és
mindegyik lapra ugyanaz a két szó volt írva olyan erősen
megnyomott ceruzával, hogy a hegye majdnem átszakította a



papírt:
TARTOZIK NEKEM.
Ez az egyetlen sor, több százszor feladva Rusty címére,

havonta egyszer.
Ciripelt egyet Sam telefonja.
Kotorászva kereste a táskájában. Nem Charlie volt az, és nem

is Ben. A taxitársaság küldött üzenetet, hogy odakint várja a
kocsi.

Finoman tapogatva szárazra törölte a szemét, és beletúrt a
hajába, hogy megigazítsa. Visszament a bokszhoz, ahol ültek, az
asztalon hagyott egy egydollárost, majd kihúzta a bőröndjét a
taxihoz.

A sofőr kiugrott, hogy segítsen berakni a kocsiba. Sam a hátsó
ülésen foglalt helyet, s bámult kifelé az ablakon, miközben a sofőr
végighajtott Pikeville belvárosán.

Stanislav a kórháznál fogja várni. Sam vonakodott bemenni az
apjához, de kötelességet érzett iránta és Kelly Wilson iránt, meg
a jegyzeteit is át kellett adnia, és megosztani Rustyval a
gondolatait, megérzéseit.

Lenore-nak igaza van a golyók ügyében. Kelly rendkívüli
pontosságról tett tanúbizonyságot, mikor meglehetősen nagy
távolságból halálosan megsebesítette mind Douglas Pinkmant,
mind Lucy Alexandert.

Akkor meg miért nem tudta lelőni Judith Pinkmant, mikor a
nő kijött a teremből?

Ezt a rejtélyt majd Rustynak kell megoldani.
Sam letekerte az ablakot, s felnézett a csillagos égre. New

Yorkban akkora volt a fényszennyezés, hogy már el is felejtette,



milyen egy valódi éjszaka. A hold alig volt több halvány, kék
csíknál. Levette a szemüvegét, s élvezte az arcát simogató friss
levegőt. Lehunyta a szemét, s miközben a csillagokat nézte,
Gammára gondolt.

Vajon ez a nagyszerű, ragyogó eszű asszony valóban
hagyományos életre vágyott? Háziasszony és anya akart lenni?
Férjet akart, aki gondját viseli, esküt, hogy örökké szeretni fogja?

Sam mindig úgy emlékezett az anyjára, hogy az folyton
kutatott, keresett valamit. Tudást, információt, megoldásokat.
Samben felidéződött egy átlagos nap, mikor hazament az
iskolából, és Gammát nagy munkában találta. Charlie az egyik
barátnőjénél volt. Akkor még a vörös téglás házban éltek. Sam
kinyitotta a hátsó ajtót, ledobta az iskolatáskáját a konyha
kövére, majd lerúgta a cipőjét. Gamma feléje fordult. Jelölőfilc
volt a kezében, mellyel az udvarra néző nagy ablakra írt. Sam
egyenleteket látott az üvegen.

– Megpróbálok rájönni, mért esett össze a süteményem –
magyarázta Gamma. – Ez a gond az élettel, Sam. Ha nem
emelkedsz, akkor zuhansz lefelé.

A taxi zökkenése ébresztette fel Samet.
Egy pillanatra pánikba esett, mert nem tudta, hol van.
Feltette a szemüvegét, s kiderült, majdnem fél óra telt el az

óta, hogy beszállt. Már Bridge Gapnél jártak. Három-négy
emeletes irodaházak nőttek ki a földből, a földszintjükön
kávézók. Reklámtáblák hirdettek koncerteket és családi
programokat a parkban. Elhaladtak a mozi mellett, ahová Mary-
Lynne Huckabee ment a barátnőivel, és ahol megerőszakolták a
mosdóban.



Micsoda vadállat férfiak élnek ebben a megyében!
Sam a táskájára tette a kezét; szinte sütötte a tenyerét a

levelekből áradó forróság.
TARTOZIK NEKEM.
Kell neki törődnie azzal, hogy mit gondol Zachariah Culpepper,

mivel tartoznak neki? Majdnem három évtizeddel ezelőtt Rusty
amellett érvelt, hogy ne kapjon halálbüntetést. Ha valaki, hát
Zachariah tartozik Rustynak. És neki meg Charlie-nak. Sőt
Bennek is, ha már arról van szó.

Bekapcsolta a telefonját.
Megnyitotta az e-maileket, és beírta Ben címét. Nem tudta

eldönteni, mit írjon a levél tárgyaként. Charlie nevét? Azt, hogy
tanácsot kér? Vagy bocsánatot, amiért nem tudta helyrehozni,
ami összetört?

Mert az egyetlen dolog, amit Sam biztosan látott, az volt, hogy
Charlie össze van törve. Oka volt annak, hogy a húga idehívta.
Azt várta tőle, hogy addig szorongassa, amíg beismer valamit,
elárul valamit, elmondja valamiről az igazat, ami régóta nem
hagyja nyugodni. Nem lehetett más oka a folytonos
provokációinak, kirobbanásainak, hárításainak.

Samnek ismerős volt ez a taktika. Annyira hangulatember lett,
miután meglőtték, olyan dühös volt a testi gyengesége miatt, és
oly rettenetesen haragudott, amiért az agya nem működik úgy,
mint korábban, hogy senki sem menekülhetett a haragjától.
Az orvosok által felírt szteroidok, antidepresszánsok és
görcsoldók csak fokozták érzelmi labilitását. Majdnem mindig
dühös volt, és egyedül attól érezte magát kicsit jobban, ha a
dühét másokon vezette le.



Charlie és Rusty volt a két legközelebbi célpont, ők szenvedtek
tőle a legtöbbet.

Mikor a rehabilitáció végeztével hazatért a farmházba, a
következő hat hónap kész pokol volt mindenkinek. Sam sosem
volt elégedett. Folyton panaszkodott, és kínozta Charlie-t. Azt az
érzést keltette benne, hogy semmi sem jó, amit csinál. Ha valaki
fel merte vetni, hogy terápiára lenne szüksége az indulatkitörései
miatt, elkezdett üvöltözni, hogy nincs semmi baja, szépen javul,
és egyáltalán nem átkozottul dühös, csak fáradt, csak
felbosszantották, csak több térre és időre van szüksége, meg
egyedüllétre, hogy nyugta legyen, és visszanyerje régi önmagát.

Végül Rusty hozzájárult, hogy megcsinálja az érettségi tesztet,
amivel korai felvételt nyerhet a Stanfordra. Csak mikor már
kétezer-ötszáz mérföldnyire volt otthontól, jött rá, hogy dühe
nem korlátozódik a farmházra.

Egyedül akkor lát valamit jól az ember, ha kívülről tudja nézni.
Sam haragudott Rustyra, mert beengedte Culpepperéket az

életükbe. Haragudott Charlie-ra, mert kinyitotta a konyhaajtót.
Haragudott Gammára, mert megragadta a puska csövét.
Haragudott saját magára, mert nem hallgatott a megérzésére a
fürdőszobában, és a konyha felé ment, ahelyett hogy kirohant
volna a hátsó ajtón.

Haragudott, haragudott és haragudott. Éktelenül, átkozottul
haragudott mindenre.

Mégis csak harmincegy évesen tudta először kimondani
hangosan, mit érez. A Charlie-val való szóváltás feltépte a sebet,
ami a csendes, határozott Anton révén kezdett végre újra
begyógyulni.



Szilvesztereste volt, és Sam együtt volt Antonnal a férfi
lakásán. A tévében nézték, ahogy a gömb leereszkedik éjfélkor a
Times Square-en. Pezsgőt ittak, vagy legalábbis Sam úgy tett,
mintha inna.

– Szerencsétlenséget hoz, ha nem iszol egy kortyot – mondta
Anton.

Sam csak nevetett, mert a szerencsétlenség mindvégig vele
volt addigi élete nagyobbik felében. Ekkor mégis elismert
Antonnak valamit, amit addig senkinek sem vallott be:

– Folyton azon aggódom, hogy ha iszom vagy beveszek
valamit, vagy akár csak rosszul mozdulok, kapok egy görcsöt
vagy egy stroke-ot, és még annyi se marad az agyamból,
amennyi most van.

Anton nem próbálta az élet titokzatosságáról szóló
közhelyekkel vigasztalni, nem próbált tanácsokat adni, hogyan
oldhatná meg a problémát. Ehelyett csak ennyit mondott:

– Biztos sokan mondták már, hogy szerencsés vagy, mert
túlélted. Szerintem akkor lettél volna szerencsés, ha eleve meg
sem lőnek.

Sam majdnem egy teljes óra hosszat sírt ezután.
Mindenki folyton azt mondogatta neki, hogy szerencsés, amiért

túlélte a lövést, és senki sem ismerte el, hogy joga van haragudni
azért, ahogyan túlélte.

– Hölgyem! – mutatott a taxis egy fehér táblára az út mellett,
majd indexelt és befordult.

Megérkeztek a Dickerson Megyei Kórházhoz. Rusty biztos a
híreket nézi a szobában, s talán azt várja, mikor pillantja meg
magát. Már nyilván tud Sam szerepléséről a bíróságon. Sam



gyomrába visszatért az ideges remegés, de nyomban meg is
feddte magát, amiért törődik bármivel, aminek köze van
Rustyhoz.

Csak azért jött ide, hogy átadja a jegyzeteit. Elköszön az apjától
– valószínűleg utoljára életében –, majd visszaindul Atlantába,
ahol másnap reggel úgy ébred majd, hogy visszakapta a saját
életét. Ahogy a filmbéli Dorothy Kansasben.

A sofőr megállt a bejárat beton előteteje alatt. Kivette Sam
bőröndjét a csomagtartóból, s előzékenyen kihúzta a fogóját. Sam
a bejárat felé vonszolta a bőröndöt maga után, mikor
cigarettafüst csapta meg az orrát.

– Ó, én vagyok a szerencse kegyeltje! – bömbölte Rusty.
Tolószékben ült, jobb könyöke a karfán, kezében cigaretta. Két
infúziós tasak volt egy állványra rögzítve a széke mögött, a
katéteres zacskó mellette fityegett, mint egy retikül. Épp az alatt
a tábla alatt ült, amely figyelmeztette a dohányosokat, hogy a
bejárat harmincméteres körzetében tilos a dohányzás. Ő alig hét
méterre lehetett az ajtótól.

– Az a vacak egyszer meg fog ölni – mondta Sam.
Rusty elmosolyodott.
– Balzsamos este van, éppen az egyik gyönyörű lányommal

beszélek, és van egy új doboz cigim. Már csak egy pohár bourbon
hiányzik, hogy boldog emberként haljak meg.

Sam elhessegette a füstöt.
– Ilyen büdösben nem annyira balzsamos az este.
Rusty felnevetett, majd köhögni kezdett.
Sam a tolószék melletti betonpadhoz húzta a bőröndjét.

A riporterek már rég elmentek, talán a következő tömeges



lövöldözés helyszínére. Sam a pad távolabbi sarkába ült, a szél
felőli oldalra.

– Hallom, látványos sikert arattál a vádemelésen.
Sam felvonta a fél vállát. Már egészen átvette Charlie-tól ezt a

rossz szokást.
– „Meghalt a baba?” – mondta drámaian remegő hangon

Rusty. – „Meghalt a baba?”
– Apa, egy gyereket meggyilkoltak.
– Tudom, drágám. Hidd el, tudom. – Rusty szívott még egy

utolsót a cigarettájából, mielőtt elnyomta volna a papucsa talpán.
Aztán a köpenye zsebébe ejtette a csikket. – Egy tárgyalás nem
más, mint verseny, hogy ki tudja jobban tálalni a sztorit. Az nyer,
aki a maga pártjára tudja állítani az esküdteket. Ken pedig máris
egy átkozottul jó sztorival jött elő.

Sam elfojtotta magában a késztetést, hogy apja szurkolójává
lépjen elő, és elmondja neki, ő még jobb sztorival tudna előállni,
és megnyerné a pert.

– Mit gondolsz a lányról? – kérdezte Rusty.
– Kellyről? – Sam egy darabig fontolgatta a választ. – Nem

tudom. Lehet, hogy okosabb, mint gondolnánk, de lehet olyan
buta is, hogy el se hinnénk. Bármire rá lehet venni, apa. Bármire.

– Mindig is jobban örültem az őrülteknek, mint a butáknak.
Aki buta, azt csak sajnálni lehet. – Rusty hátranézett a válla
fölött, hogy lássa, egyedül vannak-e. – Hallottam az abortuszról.

Sam maga elé képzelte, ahogy a húga felhívja az apját az
irodából, és elpletykálja.

– Szóval beszéltél Charlie-val.
– Nem. – Rusty a könyökére támaszkodott, úgy tartva a kezét,



mintha még mindig az ujjai között lenne a cigaretta. – Jimmy
Jack, a nyomozóm jött a hírrel tegnap délután. Találtunk néhány
bizonyítékot Kelly felső tagozatos napjairól, amik arra utalnak,
hogy valami nagyon nem volt rendben. Csak szóbeszéd, tudod.
Kelly az egyik nap még duci, aztán hiányzik pár napot, és
soványan jön vissza. Tegnap este aztán az anyja megerősítette a
tényt. Még mindig ki van akadva miatta. Az apa egy kamasz volt
a futballcsapatból, már rég nem lakik a városban. Ő fizette az
abortuszt, azaz a családja. Kellyt elvitte az anyja Atlantába, még
az állását is majdnem elvesztette a hiányzás miatt.

– Lehet, hogy Kelly most is terhes – szólalt meg Sam.
Rusty felvonta a szemöldökét.
– Mindennap ugyanakkor szokott hányni, hiányzott az

iskolából, és domborodik a hasa – magyarázta Sam.
– Az utóbbi időben sötét ruhákban kezdett járni. Az anyja nem

érti, miért.
Samnek felötlött egy nyilvánvaló szempont, melyet még nem

említett Rustynak.
– Mason Huckabee kapcsolatban áll Kellyvel.
– Tudom.
Sam várta a folytatást, de Rusty csak nézett előre, a parkoló

felé.
– Lenore már ráállította a témára a nyomozódat, de van még

egy fiú is, Adam Humphrey, akiért Kelly odavan. És
megnézhetnéd Frank Alexandert is, Lucy apját. Vagy Mason
Huckabee-t – ismételte meg a nyomaték kedvéért Sam.

Rusty megvakarta az állát. Másodszor sem reagált a névre.
– Szóval Kelly terhes? Az nem jó.



– Segítheti az védekezésedet.
– Segítheti, de ő attól még csak egy tizennyolc éves lány

marad, egy gyerekkel a hasában, és életfogytiglannal a feje fölött.
Már ha szerencséje van – tette hozzá Rusty.

– Azt hittem, ő az unikornisod.
– Tudod, hány ártatlan ember ül börtönben?
– Inkább nem akarom tudni. De miből gondolod, hogy ő

ártatlan? – kérdezte Sam. – Mit tudtál még meg?
– Semmit. Csak megérzés – mutatott Rusty a hasára, ahol a

megérzések jelentkezni szoktak. – A kés elkerülte a
megérzésközpontomat. Az ép maradt. És még mindig azt mondja
nekem, hogy több van itt, mint ami nyilvánvaló.

– Pedig sok minden nyilvánvaló – mondta Sam. – Mondta már
Lenore, hogy sikerült megszereznie a biztonsági kamera
felvételét?

– Még azt is hallottam, hogy te meg a húgod majdnem ölre
mentetek az irodámban. – Rusty a szívére tette a kezét. – Sose
szakadjon meg ez a nemes hagyomány!

Sam nem akart ebbe belebocsátkozni.
– Mi baja van Charlie-nak, apa?
Rusty tovább nézte a parkolót, ahol a lámpák fénye megcsillant

a kocsikon.
– „Eh, nincs bűn, és nincs erény! Csak az van, amit az ember

cselekszik.”
Sam biztos volt benne, hogy Charlie felismerné az idézetet.
– Sose értettem a kettőtök kapcsolatát. Folyton beszéltek, de

sose mondotok semmi lényegeset. – Sam lelki szemei előtt két
kakas jelent meg, ahogy kerülgetik egymást a baromfiudvarban.



– Azt hiszem, ezért volt mindig is a kedvenced.
– Mindketten a kedvenceim voltatok.
Sam ezt nem vette be. Mindig is Charlie volt a jó gyerek, az

apja lánya, aki nevetett Rusty viccein, aki vitatkozott a
véleményével, aki vele maradt.

– Az apa dolga az, hogy úgy szeresse mindegyik gyerekét,
ahogy azoknak szüksége van rá – mondta Rusty.

Sam hangosan felnevetett a közhely hallatán.
– Nem is tudom, miért nem nyerted el soha „az év apukája”

címet.
Rusty vele kuncogott.
– Életem egyik nagy csalódása, hogy sose kaptam tőletek egy

ilyen feliratú bögrét. – Belenyúlt a köpenye zsebébe, és előhúzta
a csomag cigarettát. – Beszélt neked Charlotte a személyes
kapcsolatáról Masonnel?

– Végre beszélünk erről is?
– A magunk közvetett módján.
– Én mondtam meg neki, kicsoda Mason. Fogalma sem volt

róla – mondta Sam.
Rusty komótosan rágyújtott egy cigarettára. Kiköhögte az első

néhány adag füstöt, majd levett egy dohánydarabkát a nyelvéről.
– Attól kezdve soha többé nem képviseltem erőszaktevőt.
Samet meglepte a vallomás.
– Mindig azt mondtad, hogy mindenki megérdemel egy

második esélyt.
– Igen, de nem feltétlen nekem kell biztosítanom nekik –

felelte Rusty, még több füstöt köhögve föl. – Mikor megnéztem
annak a lánynak a fotóit, Mary-Lynne-nek hívták, megértettem



valamit a nemi erőszakról, amit addig nem fogtam fel. – Forgatta
kezében a cigarettát, és továbbra is a parkoló felé nézett Sam
helyett. – Az erőszaktevő az egész jövőjét elveszi a nőtől. Az,
akivé válhatott volna, akinek lennie kellett volna, nincs többé.
Sok szempontból még a gyilkosságnál is rosszabb, mert ezzel
együtt kell élni, és ki kell találni, hogy hogyan. Vagy nem –
legyintett a kezével.

– Ez majdnem úgy hangzik, mint ha fejbe lövik az embert, és
túléli.

Rusty felköhögte a füstöt a tüdejéből.
– Charlotte mindig is csapatjátékos volt. Nem feltétlenül akar

vezér lenni, de mindig kell hogy legyenek körülötte. Sokáig Ben
töltötte be ezt a szerepet.

– Miért csalta meg?
– Nem az én dolgom ezt megbeszélni veled.
Samnek nem akaródzott kerülgetni a témát, bár tudta, Rusty

képes lenne egész éjjel egy helyben járni anélkül, hogy mondana
bármit is. Elővette a táskájából a jegyzeteit.

– Van még néhány dolog, aminek utána kellene járnod. Úgy
tűnik, Kelly nem ismerte az áldozatokat. Nem vagyok benne
biztos, hogy ez jó-e vagy rossz. – Sam tudta, hogy az ő
szempontjából nézve inkább csak rossz. Sose tudta
megemészteni a válogatás nélküli erőszakot. – Azután
pontosítanod kell a lövések számát és egymásutániságát. Ebben
van némi bizonytalanság.

Rusty végigolvasta a listát, és közben kommentálta.
– Terhesség: kérdőjel. Apaság: nagy kérdőjel. Videó: van egy,

hála a tudod, kinek, de majd meglátjuk, az az álnok kígyó Mr.



Coin teljesíti-e a bíró utasítását. – Megütögette a papírt az
ujjával. – Igen, tulajdonképpen miért volt Kelly az iskolában?
Véletlenszerű áldozatok. – Felnézett Samre. – Biztos vagy
benne, hogy nem ismerte őket?

Sam megrázta a fejét.
– Megkérdeztem, és ő nemmel felelt, de érdemes utánanézni.
– Az utánanézés a kedvenc műfajom – jegyezte meg Rusty,

majd rápillantott az utolsó tételre a listán. – Judith Pinkman.
Már láttam a hírekben. Micsoda változáson ment keresztül!
Most azt vallja, hogy „tartsd oda a másik orcádat is”, bezzeg
Zachariah Culpepper tárgyalásán kész lett volna maga
rákapcsolni az áramot a villamosszékre. Akkor még volt
villamosszék.

Sam olvasott erről a kivégzési módról jogi tanulmányai során.
Barbár eljárásnak tartotta, amíg el nem képzelte Zachariah
Culpeppert, amint ugyanúgy összevizeli magát a félelemtől,
ahogy annak idején Charlie, miközben várja az első ezernyolcszáz
voltot.

– Azt akarta, hogy Gamma gyilkosát végezzék ki, most pedig
meg akarja kímélni a férje gyilkosának az életét – tűnődött
Rusty.

Sam vállat vont.
– Ahogy idősebb lesz az ember, meglágyul a szíve. Bár nem

mindenkinek.
– Ezt bóknak veszem – mondta Rusty. – Ami Judith Pinkmant

illeti, én amondó vagyok, jobb, ha néha igazunk van, mint ha
mindig tévedünk.

Sam úgy döntött, Rusty ölébe borítja Charlie problémáját.



– Kelly azt mondta nekem, Mason Huckabee bedugta a gyilkos
fegyvert hátul a nadrágja derekába. Úgy vélem, kisétált vele az
épületből. Rá kell jönnöd, miért vállalt ekkora kockázatot.

Rusty nem reagált, csak szívta tovább a cigarettáját, és
bámulta a parkolót.

– Apa! Az az ember elvitte a helyszínről a gyilkos fegyvert.
Vagy van valami köze az egészhez, vagy tiszta őrült.

– Mondtam, hogy a butaság összetöri az ember szívét.
– Elég hamar rájöttél.
– Tényleg?
Sam nem akart tovább rejtvényekkel dobálózni. Rusty nyilván

tud valamit, amit nem oszt meg vele.
– Fel kell jelentened Masont a pisztoly miatt. Judith Pinkman

mellett talán ő lenne Coin legjobb tanúja.
– Fogok találni valami más módot.
Sam megrázta a fejét.
– Tessék?
– Találok más módot Mason Huckabee semlegesítésére. Nem

kell börtönbe küldeni valakit egy ostoba hiba miatt.
– A rabok felét ki kéne engedni, ha ez lenne a mérce. – Sam

megdörzsölte a szemét. Túl fáradt volt már ehhez a
beszélgetéshez. – Most a bűntudat beszél belőled? Ez valami
vezeklés? Nem tudom, hogy ha Masont futni hagyod, az
álszentség vagy jószívűség a részedről, mert nyilvánvalóan
Charlie-t akarod védeni a kliensed kárára.

– Talán mindkettő – ismerte be Rusty. – Mondok én neked
valami fontosat, Samantha: van értelme a megbocsátásnak.

Sam a táskájában lapuló levelekre gondolt. Nem volt biztos



benne, akarja-e tudni, miért ír Rustynak az az ember, aki
megölte az anyját, megpróbálta megerőszakolni a húgát, és csak
állt ott, miközben őt magát fejbe lőtték. Valójában attól félt, hogy
Rusty neki is megbocsátott, ő viszont sosem fog tudni
megbocsátani Rustynak, amiért könnyített Zachariah Culpepper
lelkiismeretén.

– Voltál valaha kivégzésen? – kérdezte hirtelen Rusty.
– Mért lettem volna?
Rusty elnyomta a cigarettáját, s a csikket bedugta a zsebébe.

Odatartotta a karját Sam elé.
– Fogd meg a pulzusom! – Látta, hogy Sam meglepett arcot

vág. – Tedd meg az öregednek ezt a szívességet, holnap úgyis
visszaülsz a gépre.

Sam apja csontos csuklójának belsejére tapasztotta az ujjait.
Először semmit sem érzett, csak a vastag inakat. Tovább
tapogatózott, majd észrevette az egyenletes lüktetést az érben.

– Megvan – jelentette.
– Amikor valakit kivégeznek – kezdte Rusty –, ott ülsz a

nézőknek kialakított helyiségben, és ott ül elöl a család, egy pap
és egy riporter. A másik oldalon ott vagy te, akinek nincs
hatalma megállítani ezt az egészet. – Rusty rátette a kezét Sam
kézfejére. Bőre durva volt, és száraz. Sam rádöbbent, hogy most
érintette meg az apját először majdnem harminc év óta.

Rusty folytatta.
– Elhúzzák a függönyt, és ott van ő, egy emberi lény, egy

lélegző teremtmény. Vajon szörnyeteg? Talán tényleg szörnyű
dolgokat tett, de most oda van szíjazva egy ágyhoz. Karja, lába,
feje úgy van rögzítve, hogy ne tudjon szemkontaktust teremteni



senkivel. A plafont bámulja, ahová kék eget és fehér felhőket
festettek gyerekes stílusban, talán egy másik rab csinálta. Ez lesz
az utolsó, amit az elítélt valaha látni fog.

Rusty erősebben nyomta Sam ujjait a csuklójára. Szívverése
érezhetően felgyorsult.

– Csak azt látod, ahogy a mellkasa mozog, miközben igyekszik
szabályozni a lélegzetvételét. És ekkor megérzed te is. – Egyik
ujjával Sam keze fején dobolt. – Dam-dam-dam. Megérzed a
saját szívverésed, ahogy a vér a testedben kering. Érzed ki-be
áramlani a lélegzeted.

Sam ösztönösen apja lélegzetvételéhez igazította a magáét.
– Ekkor megkérdezik tőle, mik az utolsó szavai, mire ő mond

valamit a megbocsátásról, arról, hogy reméli, a halála
megbékélést hoz a családnak, vagy hogy ártatlan, de remeg a
hangja, mert tudja, hogy ennyi volt. A piros telefon a falon nem
fog megcsörrenni. Sosem látja többé az anyját, sosem öleli többé
a gyerekét. Ennyi volt. Közel a halál.

Sam összeszorította az ajkát. Nem tudta eldönteni, hogy
szívverése csak alkalmazkodott-e Rustyéhoz, vagy már megint
hagyta, hogy apja szavai ennyire hassanak rá.

– A börtönigazgató int, hogy rajta. Két ember van a
helyiségben. Mindegyik megnyom egy-egy gombot, amitől
elindul az altatókeverék. Ez azért van, hogy senki se tudja, ki is
ölte meg tulajdonképpen. – Rusty hallgatott néhány pillanatig,
mintha figyelné, ahogy megnyomják a gombokat. – Rossz íze lesz
a szádnak, valami vegyszer íze, mintha annak az anyagnak
éreznéd az ízét, ami mindjárt meg fogja őt ölni. Megfeszül, majd
lassan, de biztosan ellazulnak az izmai, amíg teljesen



mozdulatlanná nem válik. És ekkor kezded érezni azt az ólmos
fáradtságot, mintha az a szer a te ereidbe folyna. Aztán bólogatni
kezdesz, majdhogynem megkönnyebbülsz, mert egész idő alatt,
miközben vártál, olyan feszült voltál, most pedig már csak
másodpercek vannak hátra, és vége az egésznek. – Rusty ismét
kis szünetet tartott. – A szívverésed lelassul, kezded megint
rendesen venni a levegőt.

Sam várta a folytatást, Rusty azonban hallgatott.
– És? – kérdezte Sam.
– És akkor vége – veregette meg a lánya kezét Rusty. – Ennyi.

Elhúzzák a függönyt, te kimész a szobából, beszállsz a kocsidba,
és hazamész. Iszol valamit, megmosod a fogad, és lefekszel, majd
bámulod a plafont egész hátralévő életedben, ahogy az elítélt is
bámulta a festett eget maga fölött. – Megszorította Sam kezét. –
Erre gondol Zachariah Culpepper élete minden másodpercében,
és erre is fog gondolni minden áldott nap, amíg be nem tolják
abba a helyiségbe.

Sam elhúzódott tőle. Feszesnek érezte kezén a bőrt, mintha
megégett volna.

– Lenore elmondta neked, hogy megtaláltuk a leveleket.
– Sose tudtalak távol tartani benneteket az irataimtól –

mondta Rusty, megmarkolva a tolószék karfáját. Tekintete a
távolba meredt. – Az az ember megkapta a büntetését. Tudom,
te azt akartad, hogy szenvedjen. Szenved is. Nem kell csinálni
vele semmit. Vissza kell menned New Yorkba, és el kell
felejtened. Éld az életedet! Ez a te bosszúd.

Sam megrázta a fejét. Láthatta volna előre. Dühös volt magára,
amiért hagyta, hogy apja elrejtőzzön a holtterében.



– Ha nem magadért, hát tedd meg a húgodért.
– Megpróbáltam segíteni a húgomnak, de nem kér belőle.
Rusty megragadta a karját.
– Figyelj ide, kicsim! Ezt hallanod kell, mert fontos. – Várt,

amíg Sam rá nem nézett. – Ha most felzaklatod Charlotte-ot
Zachariah Culpepperrel, soha többé nem fog tudni kimászni
abból a gödörből, ahol most van.

– Mit gondol Zachariah, mivel tartozol neki?
Rusty elengedte Sam karját, és hátradőlt a széken.
– Churchill szavaival, ez egy hírlapi kacsába burkolt rejtély.
– A kacsa egy megalapozatlan híresztelés.
– Meg egy szárnyas állat. Meg egy kórházi edény.
– Rusty! Az az ember megküldi neked ugyanazt a levelet

ugyanazzal a szöveggel minden hónap második péntekjén.
– Valóban?
– Tudod, hogy igen. És te ugyanaznap mindig felhívsz engem.
– Örülök, hogy ennyire számon tartod és várod a hívásaimat.
Sam a fejét ingatta. Mindketten tudták, hogy ő sose mondott

ilyet.
– Miért küldi neked ugyanazt a levelet, apa? Mivel tartozol

neki?
– Semmivel. Az életemre mondom – tartotta a magasba Rusty

a jobb kezét, mintha a Bibliára esküdne. – A rendőrség tud a
levelekről. Egyszerűen csak küldi. A nyomorultnak rengeteg
ideje van, könnyen számon tudja tartani a napokat.

– Szóval nincs mögöttük semmi? Ő csak egy egyszerű elítélt a
halálsoron, aki úgy érzi, tartozol neki valamivel?

– Az emberek az ő helyzetében gyakran éreznek ilyet.



– Kérlek, ne mondd nekem, hogy neki is érdemes
megbocsátani!

– Elfelejteni érdemes – pontosított Rusty. – Elfelejtettem,
hogy képes legyek folytatni az életemet. Az agyam
jelentéktelenné zsugorította a létezését. Azt azonban sose fogom
megbocsátani neki, hogy elvette tőlem a lelki társamat.

Sam késztetést érzett, hogy a szemét forgassa.
– Jobban szerettem az anyádat, mint bármi mást a világon.

Minden vele töltött nap életem legjobb napja volt, még akkor is,
amikor kiabáltunk egymással, ahogy a torkunkon kifért.

Sam a kiabálásokra jól emlékezett, ha arra nem is, hogy
imádták volna egymást.

– Sose értettem, mit lát benned – jegyezte meg.
– Egy olyan férfit, aki nem akarja felvenni az ő alsóneműjét.
Sam elnevette magát, majd meg is bánta.
– Lenny mutatott be bennünket egymásnak. Tudtad? – Rusty

nem várta meg a választ. – Elcipelt magával haza északra, hogy
megismerjem a lányt, akivel találkozgat, és mihelyt megláttam
anyádat, úgy éreztem, valami nagy kő pottyant le az égből, pont
a fejemre. Egyszerűen nem tudtam levenni róla a szemem.
A legszebb volt, amit valaha láttam. Hosszú lábak, kerek csípő…
– Rusty rávigyorgott Samre. – És persze, mielőtt azt hinnéd, a
papád nem volt több ócska szoknyapecérnél: lenyűgözött az a
rejtélyes elméje is. Te jó ég, mennyi mindent tudott! Teljesen
levett a lábamról az a szerteágazó és alapos tudás. Életemben
nem találkoztam még ilyen nővel. Olyan volt, mint egy macska. –
Ujjával Sam felé bökött. – Terólad mondták már ezt?

– Nem mondhatnám.



– A kutyák buták – folytatta Rusty. – Ez köztudott. Egy
macska azonban… egy macskának ki kell érdemelned a
megbecsülését minden egyes nap. Mert ha egyszer
elvesztetted… – Csettintett az ujjával, jelezve, hogy akkor annyi.
– Ez volt nekem a te anyukád. A macskám, aki gondoskodott
róla, hogy az iránytűm mindig észak felé mutasson.

– Kevered a metaforákat.
– A vikingek macskákat is vittek magukkal a tengerekre.
– Hogy megöljék a patkányokat, nem pedig hogy navigálják a

hajót – ellenkezett Sam. – Anya gyűlölte, amit csinálsz.
– Ő a vele járó kockázatot gyűlölte, meg a sok ráfordított időt.

Ez kétségtelen. De azt megértette, hogy muszáj csinálnom, és
mindig tisztelte az olyan embereket, akik hasznossá akarták
tenni magukat.

Sam Gamma hangján hallotta ezeket a szavakat.
– Portland város kontra Henry Alameda – mondta Rusty.
Sam megdöbbent. Az volt az első ügye.
– Ott ültem hátul, és úgy vigyorogtam, hogy abban a

pillanatban tényleg meg tudtam volna tanítani egy macskát
navigálni.

– De apa…
– A véredben volt, lányom. Átkozottul jó ügyész voltál.

Teljesen uraltad a tárgyalótermet. Életemben nem voltam még
olyan büszke.

– De akkor miért nem…
– Csak látni akartalak, és tudni, hogy megtaláltad a helyed –

felelte Rusty, majd kirázott egy újabb cigarettát a dobozból. –
Clinton Cable Corporation kontra Stanley Mercantile Kft. –



Rákacsintott Samre, mintha semmiség volna felidézni az első
szabadalmi ügyet, melyet Sam teljesen egyedül vitt végig. – Jó
helyen vagy, Samantha. Megtaláltad az utadat, amin járva
hasznot hajthatsz a világnak, és amiben kétségtelenül a legjobb
vagy. – Bedugta a szájába a cigarettát. – Nem mondhatnám,
hogy én épp ezt az irányt választottam volna kiemelkedő elméd
számára, de látom, hogy elemedben vagy, mikor arról beszélsz,
milyen a szakítószilárdsága egy megerősített kábelnek. –
Odahajolt Samhez, és a mellkasára bökött. – Gamma is büszke
lenne rád.

Samnek könnyek gyűltek a szemébe, bárhogy igyekezett őket
elfojtani. Megpróbálta felidézni a tárgyalótermet, hogy legalább
elképzelje, ahogy megfordul, és ott látja az apját az utolsó sorban,
de nem jött vissza az emlék.

– Nem tudtam, hogy ott vagy.
– Nem, nem tudtad. Én látni akartalak, de te nem akartál látni

engem. – Rusty feltartotta a kezét, hogy elejét vegye a
mentegetőzésnek. – Egy apának az a dolga, hogy úgy szeresse a
lányát, ahogy annak jó.

Ezúttal Sam nem tréfával ütötte el a dolgot, hanem letörölte a
könnyeit.

– Van egy kép Gammáról az irodámban, amit neked akarok
adni – szólalt meg Rusty.

Sam meglepődött. Rusty semmiképp sem tudhatta, hogy ő a
nap nagy részében épp erre a fényképre gondolt.

– Azt még sose láttad – folytatta Rusty. – Ne haragudj, de úgy
voltam vele, hogy egyszer úgyis megmutatom majd nektek.

– Charlie se látta még?



Rusty megrázta a fejét.
– Ő sem.
Samet furcsamód kellemes érzéssel töltötte el, hogy Rusty

olyat mond el neki, amit Charlie még nem tud.
Rusty kivette szájából a meg nem gyújtott cigarettát.
– Amikor az a fotó készült, Gamma egy mező közepén állt.

A háttérben egy meteorológiai állomás tornya látszott. Nem
fémből volt, mint a miénk a farmháznál, hanem fából. Öreg,
rozoga darab volt. A te Gammád azt nézte, mikor Lenny
előkapta a fényképezőgépét. Sort volt rajta – vigyorodott el
Rusty. – Istenem, azok a lábak! Szóval a kép, amit ismertek,
ugyanaznap készült. Piknikeztünk a fűben. A nevén szólítottam,
mire ő felvont szemöldökkel visszanézett, mert valami
fantasztikusan intelligens dolgot mondhattam.

Sam önkéntelenül is elmosolyodott.
– De van egy másik kép is. Az egyedül az enyém. Gamma a

kamerával szemben áll, de a fejével kissé oldalt fordul, mert rám
figyel, én meg őrá. Mikor Lenny meg én hazamentünk, és
előhívattuk a filmet, ránéztem, és azt mondtam: „Ez az a pillanat,
amikor egymásba szerettünk.”

Samnek túlságosan tetszett a történet ahhoz, hogy igaz legyen.
– Ezzel Gamma is egyetértett?
– Az én gyönyörű kislányom! – nyújtotta Sam felé a kezét

Rusty, hogy a tenyerébe fogja az állát. – Őszintén mondhatom,
hogy ez volt az egyetlen dolog az életünkben, amiben tökéletesen
egyetértettünk.

Sam a könnyeit nyelte.
– Szeretném látni.



– Postára adom, mihelyt képes leszek rá – mondta Rusty,
majd beleköhögött a tenyerébe. – És továbbra is hívni foglak, ha
nem bánod.

Sam bólintott. El se tudta volna képzelni New York-i életét
apja üzenetei nélkül.

Rustyt mélyről jövő, nehéz köhögése sem akadályozta meg
abban, hogy megpróbáljon rágyújtani.

– Tudod, hogy a köhögés a szívszélhűdés egyik jele?
Rusty tovább köhögött.
– Meg a szomjúságé.
Sam értette a célzást. Otthagyta a bőröndjét a pad mellett, és

bement az épületbe. Az ajándékbolt az bejárat mellett volt. Sam
talált egy üveg ásványvizet a hűtőben, majd beállt a sorba egy
idősebb nő mögé, aki a táskája aljáról összeszedegetett apróval
akart fizetni.

Sam nagy levegőt vett, de nem szólt semmit. Bentről látta
Rustyt, aki megint a könyökére támaszkodott, a meggyújtott
cigaretta ott parázslott az ujjai között.

A Sam előtt álló nő az apróját keresgélte a táska fenekén, s
közben a beteg barátnőjéről fecsegett a pénztárosnak.

Sam körülnézett. Két órába fog telni még az út vissza
Atlantába. Talán kéne vennie valami ennivalót, mivel az
étkezdében túl zaklatott volt ahhoz, hogy egyen. Egy szelet
csokoládé után nézett, amikor a bolt végében meglátott jó pár
bögrét. AZ ÉV ANYUKÁJA, A LEGJOBB BARÁT, AZ ÉV
MOSTOHAPAPÁJA, A VILÁG LEGJOBB APUKÁJA.

Sam felkapta A LEGJOBB APUKA feliratút, és lábujjhegyre
állt, hogy rálásson Rustyra. Jobb oldalra dőlve ült a tolószékben,



ahogy szokott, feje körül gomolygott a füst.
Sam visszatette a bögrét, és inkább a mostohaapásat

választotta, mert gondolta, Rusty viccesnek fogja találni.
Az aprópénzes nő elment a kasszától, Sam elővette a

hitelkártyáját, és fizetett. A pénztáros megszólalt.
– A mostohaapját jött meglátogatni?
Sam bólintott, mert egyetlen normális ember sem találná

tréfásnak a magyarázatát.
– Jobbulást kívánok – mondta a pénztáros, majd leszakította a

számlát, és átadta Samnek.
Sam visszasétált a kijárathoz az előcsarnokon át. A bejárati ajtó

magától kinyílt. Rusty ugyanúgy ült, ahogy az előbb. Sam
feltartotta a bögrét.

– Nézd, mit hoztam!
Rusty nem fordult oda, hogy lássa.
– Apa?
Rusty nem egyszerűen oldalt könyökölt, hanem teljesen

oldalra dőlt a székben. Keze mellette lógott, cigarettája leesett a
földre.

Sam közelebb lépett, ránézett az arcára.
Rusty ajka szétnyílt, szeme üres tekintettel bámulta a

parkolót. Bőre viaszosnak látszott, szinte fehérnek.
Sam a csuklójára tette a kezét, majd a nyakára, aztán a

mellkasára szorította a fülét.
Lehunyt szemmel hallgatózott, várt, imádkozott.
Aztán fölegyenesedett, és leült a padra.
Szemét elöntötte a könny.
Rusty elment.
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Sam Charlie kanapéján ébredt, s felnézett a fehér mennyezetre.
Azóta fájt a feje, hogy eljött New Yorkból. Előző este már nem
volt képes megmászni a lépcsőt a vendégszobáig, még a
bejáratához vezető két lépcsővel is alig birkózott meg. Teste
kezdte feladni, agya nem tudta már legyőzni a stresszt, a
kimerültséget és a reményvesztettséget, miután holtan találta
Rustyt a tolószékében.

A különösen nehéz napok végén Sam mindig megfontolta,
vegyen-e be még más gyógyszereket is az ízületi fájdalmaira, az
izomgörcseire, az egyéb krónikus fájdalmakra és a rohamok
megelőzésére szedett piruláin kívül. Tényleg kell még egy
gyulladásgátló? Fog tudni aludni még egy izomlazító nélkül? Elég
nagy a fájdalom, hogy bevegyen legalább még egy fél
fájdalomcsillapítót?

Az este annyira fájt mindene, hogy alig tudta megállni, hogy ne
vegyen be mindent.

Elfordította fejét a plafonról, s a fényképeket nézte Charlie
kandallópárkányán. Előző este egyszer már végignézte őket
közelről, mielőtt hatottak a gyógyszerek. Az egyiken Rusty volt
egy hintaszékben, fél könyékre támaszkodva, cigarettával a
kezében, nyitott szájjal. Egy másikon Ben vicces kalapban egy
Devils-kosármeccsen. Több kutya, melyek valószínűleg nem
élnek már. Charlie és Ben egymás mellett egy karibinak tűnő
tengerparton. Majd meg síruhában egy hófödte hegy lábánál, és



egy kábelhíd mellett, mely a Golden Gate összetéveszthetetlen
vörösére volt festve.

Bizonyítékai annak, hogy voltak szebb időszakok is az
életükben.

Sam érthető módon bedrogozva érezte magát, amint felült a
kanapén. Lába mereven mozgott, feje zakatolt. Szeme nem volt
képes fókuszálni. Belebámult Charlie óriási televíziójának
képernyőjébe, mely elfoglalta a fal nagyobbik részét, s onnan
elmosódó tükörképe nézett vissza rá.

Rusty halott.
Sam mindig úgy képzelte, értekezlet közben éri majd a hír,

vagy mikor épp leszáll a géppel egy idegen városban, egy idegen
világban. Sejtette, hogy apja halála el fogja szomorítani, de csak
időlegesen; valahogy úgy, mint mikor Charlie elmondta, hogy
középiskolai barátja, Peter Alexander meghalt autóbalesetben.

Arra nem gondolhatott, hogy maga fogja holtan találni az apját.
Hogy neki kell majd megvinnie a hírt a húgának. Hogy annyira
meg fogja bénítani a gyász, hogy fél óráig ül majd a padon Rusty
mellett, mielőtt értesítené a kórház személyzetét.

Siratta az apát, akit elveszített.
Siratta az apát, akit nem is ismert.
A dohányzóasztalon találta meg a szemüvegét. Kinyújtóztatta

lábát a bokájától kezdve felfelé, sorra véve minden izmot.
Begörbítette a hátát, előrenyújtózott a karjával, majd felemelte
mindkettőt a feje fölé. Mikor kész volt, felállt. Elvégzett még
néhány nyújtógyakorlatot, amíg be nem melegedtek az izmai, és
a végtagjai még épp tűrhető kényelmetlenség árán mozogni
tudtak.



Nem volt szőnyeg a keményfa padlón, és Sam kételkedett
benne, hogy Charlie-nak lenne jógamatraca. Leült hát a földre
törökülésben, s nézett kifelé a hátsó udvarra. A tolóajtó nyitva
állt, hadd jöjjön be a reggeli szellő. Még mindig megvolt a
nyúlketrec, Charlie vállalkozása kiscserkész korából. Samet
tegnap túlságosan elborította a gyász, hogy szóba hozza, de
örömmel látta, hogy Charlie és Ben a vörös téglás ház régi telkén
építette fel az otthonát.

Ben persze nem maradt itt éjszakára. Csak néhány percre
ment fel. Sam hallotta nyikorogni a padlót, amikor bement
Charlie szobájába. Sem sikoltás, sem sírás nem hallatszott, majd
Ben halkan leosont a lépcsőn, és úgy ment ki a házból, hogy
Samtől még csak el sem köszönt.

Sam kiegyenesítette a gerincét. Kézfejét a térdére tette. De
mielőtt még becsukta volna a szemét, észrevette Charlie-t, amint
egy talicskát tol át az udvaron. Nézte a húgát, ahogy szalmát
terít a nyulak alá, miközben kóbor macskák dörgölőznek a
lábához. Több zsák eleség volt a talicskában. Vödör, madáreledel,
mogyoró. A könnyezéséből Sam arra következtetett, hogy kutya
is élt valamikor a házban.

Szóval ezzel tölti Charlie az idejét: etet egy fél állatkertet.
Sam megpróbálta kisöpörni húga gondjait a tudatából. Nem

azért van itt, hogy helyrehozza Charlie életét, de még ha így is
lenne, nincs az az isten, hogy Charlie hagyná.

Lehunyta a szemét, összeérintette az ujjait, és agya sérült
részére koncentrált. A szürke agyszövet finom redőire.
A szinopszisok elektromos áramköreire.

Rusty féloldalra dőlve a tolószékben.



Sam képtelen volt kiűzni agyából a képet. Ahogy szája bal
sarka legörbült; a jelek, hogy teljesen elszállt belőle a lélek, a
szikra, amitől oly eleven volt, amíg élt. Végtelen szomorúság
öntötte el, mikor rádöbbent, hogy Rusty elment.

Vigaszra volt szüksége.
Charlie-ra volt szüksége.
Samnek nem volt meg húga telefonszáma, és szégyellte ezt

bevallani a kórház személyzetének. Inkább írt egy e-mailt
Bennek, majd megvárta, hogy válaszoljon. Így Benre hárult a
feladat, hogy megvigye a rossz hírt Charlie-nak. Húga nem ment
be a kórházba, ahogy Sam várta, hanem elküldte érte Bent. Még
le se jött a lépcsőn, amikor Sam megérkezett az otthonába.
Mintha csak egy idegen jött volna, bár Charlie sohasem
viselkedne ilyen durván egy idegennel.

– Stroke-ot kaptál? – kérdezte Charlie most, a nyitott ajtóban
állva. Szeme dagadt volt a sírástól, a véraláfutás elérte
legfeketébb stádiumát.

– Meditálni próbáltam.
– Én is próbáltam egyszer, de halálra idegesített. – Lerúgta a

csizmáját. Széna volt a hajában, macskaszagot árasztott. Pólóján
a matekklub jelvénye, benne egy pi-jel egy köréje tekeredő
kígyóval. A Pikeville-i Pitonok.

Sam megigazította a szemüvegét. Akkor deformálódott el,
amikor a bíró kézbe vette a tárgyalóteremben. Könnyebben állt
fel, mint ahogy remélte.

– Egész éjjel egy oposszum bámult rám az üvegen át – mondta
Charlie-nak.

– Az Bill. Ő a szeretőm – magyarázta Charlie, bekapcsolva a



televíziót.
Sam a kanapé karfájának dőlt. Charlie tízéves korában szokott

ilyen meglepő dolgokat mondani.
– Az oposszumok leptoszpirózist, E. coli fertőzést és

szalmonellát terjesztenek. Az ürülékükben előfordulhat olyan
húsevő baktérium, ami fekélyt okoz.

– Nem állunk szoros testi kapcsolatban – felelte Charlie,
miközben végigment a csatornákon.

– Ez aztán a tévé! – jegyezte meg Sam.
– Ben Eleanor Rooseveltnek hívja, mert nagy és csúnya, de

imádni való. – Charlie rátalált a CNN-re. Levette a hangot, csak
a kép alján futó feliratot figyelte.

– Miért nézed?
– Látnia akarom, foglalkoznak-e apával.
Sam nézte Charlie-t, ahogy nézi a híreket. Semmit sem

tudhatott meg belőle, amiről Sam ne tudná felvilágosítani.
Kétségtelenül többet tud, mint a riporterek. Hogy mit mondott
az apja, hogy mire gondolhatott, hogy Rusty testét több mint egy
órán át ott hagyták a tolószékben, és hogy azért hívták ki a
Bridge Gap-i rendőrséget, mert Rustyt megszúrták, és a
sérülései valószínűleg hozzájárultak a halálához.

Szerencsére Samnek sikerült kivennie a köpenye zsebéből a
Kelly Wilsonnal kapcsolatos listát, mielőtt kiért a rendőrség.
Máskülönben a lány titkai Ken Coin kezébe jutottak volna.

– A francba! – csattant fel Charlie, majd ráadta a hangot.
A bemondó épp azt közölte, hogy „exkluzív interjú következik

Adam Humphreyval, egy volt diákkal, aki Kelly Rene Wilsonnal
együtt járt a pikeville-i középiskolába”.



Kövérkés, pattanásos fiatalember állt egy viharvert, öreg
Camaro előtt, karba font kézzel. Úgy volt felöltözve, mintha
templomba készülne. Fehér, nyakig begombolt ing volt rajta,
keskeny fekete nyakkendő és fekete nadrág. Ritkás körszakáll
keretezte az állát, szemüvegén ujjnyomok.

– Kellyvel nem volt semmi baj. Szerintem. Mondtak róla ronda
dolgokat, de ő… Na jó, lassú volt egy kicsit. Itt, az agya –
ütögette meg a fiú a halántékát. – De ez nem baj, igaz? Nem
lehet fönn mindenki a dicsőségtáblán, vagy mi. Csak egy kedves
lány volt. Nem igazán okos, de azért próbálkozott.

A szája elé mikrofont tartó riporterre fordult a kamera.
– El tudja mondani, hogyan ismerkedtek meg?
– Már nem tudom. Talán még az elemiben? Itt a legtöbben

ismerjük egymást. Ez egy kisváros. Nem tud az ember úgy
végigmenni az utcán, hogy ne látna ismerőst.

– Barátok voltak Kelly Rene Wilsonnal a felső tagozatban? –
kérdezte a riporter. Olyan volt, mint a friss húst szimatoló
vadállat. – Hallottunk híreket bizalmas kapcsolatokról abból az
időből. Esetleg maga is…

– Na nem, ember! Ebbe nem megyek bele – fonta a fiú még
szorosabbra a karját maga előtt. – Tudja, az emberek szívesen
beszélnek rosszakat, mint hogy zaklatták meg ilyesmi, de hát
ilyen az élet. Legalábbis a suliban. Kelly tudja ezt. Akkor is tudta.
Ő nem buta, hiába mondják róla. Na jó, nem éles eszű, ahogy már
mondtam, de nem is hülye. Egyszerűen csak így mennek a
dolgok, mikor gyerek az ember. A gyerekek kegyetlenek, és
néha azok is maradnak, mások meg megváltoznak érettségi után.
Ezzel együtt kell élni. Kelly is együtt élt vele. Szóval nem tudom,



mitől gőzölt be, de hogy nem ettől, az biztos. Nem attól, amit
mondott. Ez nem igaz.

A riporter kitartott.
– De Kelly Wilson esetében nem…
– Ne próbálja Charles Mansonnak beállítani, oké? Ő csak Kelly.

Kelly Wilson. Amit tett, az rémes. Nem tudom, mért csinálta. De
nem állok neki találgatni. Senkinek se kéne. Történt, ami történt,
és egyedül Kelly tudja az okát. De maguk… maguk ott a tévé
előtt ne felejtsék el, hogy ő csak Kelly. Meg azok se, akik együtt
jártak vele. Ő csak Kelly.

Azzal Adam Humphrey továbbállt, de a riportert nem zavarta
a riportalany hiánya. A stúdióbeli műsorvezetővel elegyedett
szóba.

– Ron, mint már mondtam, a tipikus lövöldöző magányos férfi,
akit rendszerint zaklattak és kiközösítettek, és bosszút akar állni
a sérelmeiért. Kelly Rene Wilson kicsit más eset. Fiatal lány, akit
kiutáltak a szexuális szabadossága miatt, és aki a családhoz közel
álló források szerint megszakított egy nem kívánt terhességet,
ami egy kisvárosban…

Charlie levette a hangot.
– Nem kívánt terhesség! Hisz felső tagozatos volt!
– Adam jó tanú lehetne, ha Kellyt kell jellemezni – jegyezte

meg Sam. – Látszik, hogy nem akarta befeketíteni, mint a többi
barátja.

– Egy barát eleve nem feketíti be az embert – mondta Charlie.
– Fogadok, hogy a tévében Mindy Zowada is szeretetről és
megbocsátásról papolna, de olvasva azt a szemetet, amit a
Facebookon összehordott, azt gondolnád, mindjárt vasvillát meg



fáklyát ragad, és indul a börtönhöz meglincselni.
– Érthető, hogy az emberek szörnyetegnek tartják. Mégiscsak

megölt…
– Tudom, kit ölt meg – vágott közbe Charlie lenézve a kezére,

mintha azt várná, hogy még mindig rajta van Lucy vére. – Ez a
Humphrey gyerek jól teszi, ha fogad egy jó ügyvédet. Ez a
„végzet asszonya”-dolog hamarosan szárnyra kap, és össze
fogják boronálni Kellyvel, akár volt köze hozzá, akár nem.

Sam nem akarta ezt kommentálni. Bűntudata volt, amiért
könnyített a lelkén Lenore előtt előző este, míg a húga kedvéért
nem hajlandó megszegni a szabályokat. Persze Lenore-ral
ellentétben Charlie-t mindenképp be fogják idézni tanúnak. Nem
akarta őt olyan helyzetbe hozni, hogy választania kelljen a hamis
tanúzás és aközött, hogy esetleg olyan bizonyítékkal szolgál, ami
a halálbüntetés felé billenti az esküdtszéket.

Többek közt ez volt az egyik oka annak, hogy Sam nem
büntetőjoggal foglalkozott. Nem akarta, hogy az ő szavai nyomán
döntsenek életről és halálról.

Sam témát váltott, és megkérdezte Charlie-t:
– Most mi legyen? Gondolom, intézkednünk kell apa miatt.
– Ő már gondoskodott erről. Kifizetett mindent előre, és

megmondta a temetkezési vállalkozónak, milyen temetést
szeretne.

– Mindenről gondoskodott, mégse volt képes végrendeletet
írni, vagy meghagyni, hogy újraélesszék-e?

– Mindig hatásosan akart távozni mindenhonnan. – Charlie a
faliórára nézett. – Három óra múlva kezdődik a búcsúztatás.

Sam úgy érezte, mintha gyomorszájon vágták volna.



– Mért ilyen hamar?
– Nem akarta, hogy bebalzsamozzák. Azt mondta, sértené a

méltóságát.
– Egy nap ide vagy oda nem számít.
– Azt akarta, gyorsan temessük el, hogy ne érezd úgy, hogy

mindenképp el kell jönnöd, vagy hogy ne érezz bűntudatot,
amiért nem tudtál eljönni. – Charlie kikapcsolta a tévét. – Nem
vallana rá, ha bármit hosszúra nyújtana.

– Kivéve a buta történeteit.
Charlie inkább vállat vont, mint hogy tegyen egy erős

megjegyzést.
Sam követte a konyhába, leült a pult mellé, és nézte, ahogy

Charlie rendbe teszi a pultot, majd megtölti a mosogatógépet.
– Nem hiszem, hogy szenvedett – mondta halkan.
Charlie kivett két bögrét a szekrényből, és kávét töltött az

egyikbe, csapvizet a másikba, amelyet aztán a mikróba tett.
– A temetés után elmehetsz. Vagy akár előtte is. Nem hiszem,

hogy számít. Apa úgyse fogja megtudni, te meg úgyse törődsz
vele, hogy mit gondolnak az itteniek.

Sam elengedte a füle mellett a csípős megjegyzést.
– Ben nagyon kedves volt hozzám, mielőtt tegnap este elment.
– Hol a teád? – Charlie elhozta Sam táskáját az ajtó melletti

padról. – Ebben van, ugye?
– Az oldalsó zsebben.
Charlie megtalálta a zárható műanyag zacskót a retikülben, s

odacsúsztatta a nővére elé.
– Lehetne, hogy nem beszélünk Benről, hanem egyszerűen

csak tudomásul vesszük, hogy nem lakik itt?



– Azt hiszem, már egy ideje ezt csináljuk – felelte Sam, és
kivett egy teafiltert a zacskóból. – Van tejed?

– Mért lenne?
Sam vállat vont, ugyanakkor meg is rázta a fejét.
– Nem felejtettem el, hogy laktózérzékeny vagy. Csak azt

gondoltam, talán Ben… – Elhallgatott, átérezve a magyarázkodás
értelmetlenségét. – Próbáljuk meg túlélni ezt a napot vitatkozás
nélkül. Vagy anélkül, hogy folytatnánk a tegnapi vitát. Vagy azt,
amit épp csinálunk.

Csilingelt a mikró. Charlie levett egy edényfogót, s a pultra
tette vele a bögrét, majd kivett egy csészealjat is a szekrényből.
Sam a pólója hátát nézte, ahová szintén egy matekklubos szöveg
volt felírva rávasalható betűkkel: „Közös nevező”.

– Mi lesz most Kelly Wilsonnal? – kérdezte Sam. – Tényleg az
az alkoholista Grail kapja meg az ügyet?

Charlie hátrafordult, és letette Sam elé a csészét. Ismeretlen
oknál fogva a csészealj volt fölül.

– Van egy fickó Atlantában, egy bizonyos Steve LaScala. Azt
hiszem, rá tudom beszélni, hogy vegye át. Lehet, hogy felhív
téged, hogy megkérdezzen a benyomásaidról.

– Meghagyom neked a számomat.
– Bennek megvan.
Sam a bögre alá tette a csészealjat, és belemártogatta a vízbe a

teafiltert.
– Ha ez a LaScala nem akarja ingyen megcsinálni, én kifizetem.
Charlie felhorkant.
– Több lesz, mint egymillió.
Sam vállat vont.



– Apa is ezt várná tőlem.
– Mióta csinálod azt, amit apa elvár tőled?
Sam érezte, hogy veszélyben az átmeneti békesség.
– Apa imádott téged – mondta. – Ez volt az egyik, amiről

utoljára beszélt.
– Ne kezdd ezt!
– Aggódott miattad.
– Már marhára unom, hogy mindenki aggódik miattam.
– Azok nevében, akik aggódnak, elmondhatom, hogy mi is

unjuk. – Sam felnézett a bögréből. – Bármi bánt is, Charlie, hidd
el, nem éri meg. Ez a harag, ez a szomorúság.

– Az apám meghalt, a férjem elhagyott. Az utóbbi néhány nap
a legszarabb volt azóta, hogy téged meglőttek, és anya meghalt.
Sajnálom, hogy nem tudok vidámkodni a kedvedért, Sam, de
elgurult a Leszarin tablettám. – Charlie kiitta a kávéját, és
bámult kifelé a konyhaablakon. Madarak gyűltek az etetőhöz.

Ez volt az a pillanat, talán az utolsó lehetőség, hogy Sam
beszéljen a húgának Antonról. Azt akarta, hogy Charlie tudja,
hogy megértse, milyen az, ha szeretik az embert, és milyen
nyomasztó felelősség tud lenni néha ez a szeretet. Most is
cserélhetnének titkokat, mint kislány korukban. Mesélek neked
a fiúról, akibe belezúgtam, ha te meg elmondod, miért kaptál
Gammától három nap szobafogságot.

– Rusty azt mondta, Zachariah Culpepper levelei nem
jelentenek semmit – kezdte Sam. – A rendőrség tud róluk.
A fickó csak el van keseredve, és csak ki akar hozni minket a
sodrunkból. Ne hagyd, hogy győzzön!

– Azt hiszem, az ember elveszti a szavazati jogát a halálsoron –



jegyezte meg Charlie, letéve a bögrét. Összefonta a karját maga
előtt. – Halljam, mit mondott még?

– A halálbüntetésről beszélt.
– Megkért, hogy tedd a kezed a pulzusára?
Sam rádöbbent, hogy ismét rászedték.
– Hogy is nem kergették még ki ebből a városból ennyi

átverésért?
– Nem akarta, hogy elmenjek Culpepper kivégzésére. Már ha

az állam valaha is elvégzi rendesen a dolgát. – Charlie ingatta a
fejét, mintha egy ember halála csak enyhe kellemetlenség volna.
– Én se vagyok biztos benne, hogy el akarok menni. De a
döntésemet nem az fogja befolyásolni, amit Rusty mond. Vagy
mondott.

Sam remélte, hogy ez nem igaz.
– Beszélt anya egyik fényképéről is.
– Az egyetlenről?
– Egy másikról. Azt mondta, azt egyikünk sem látta még.
– Nehezen tudom elhinni – mondta Charlie. – Rendszeresen

átnéztük az összes cuccát. Nem volt tőlünk biztonságban
semmije.

Sam vállat vont.
– Azt mondta, az otthoni irodájában van. Szeretném

megkeresni, mielőtt elmegyek.
– Ben elvihet a farmházba a temetés után.
A farmház. Sam látni sem akarta, de nem mehetett el úgy,

hogy legalább anyjának ezt az egy emlékét ne vigye magával
New Yorkba. – Segíthetek neked elfedni azokat – mutatott a
Charlie arcán lévő zúzódásokra. – A temetés miatt.



– Mért akarnám elfedni őket?
Sam nem is igazán tudott erre válaszolni. Valószínűleg úgyse

lesz senki a temetésen, legalábbis senki olyan, akit szívesen
látna. Rusty aligha volt népszerű a városban. Odamegy, azután
meg ki a farmra, majd megvárja Stanislavot, hogy visszavigye
Atlantába, és olyan gyorsan elutazik innen, ahogy csak lehet.

Már ha lesz ereje felállni. Az izomlazító még nem ürült ki a
szervezetéből, s csak húzta lefelé. Alig tizenöt perce volt ébren,
de simán el tudott volna újra aludni.

Felvette a pultról a bögrét.
– Ne idd meg, izzadságíze van.
– Micsoda?
– Izzadság. A cicim alá dugtam a filtert, amíg nem néztél oda.
Sam letette a bögrét. Bosszúsnak kellett volna lennie, de csak

nevetett.
– Miért tennél ilyet?
– Ne akarj magyarázatot – felelte Charlie. – Fogalmam sincs,

miért viselkedek megint úgy, mint egy gyerek, miért
bosszantalak, miért akarlak kihozni a sodrodból, miért akarom
magamra vonni a figyelmedet. Látom, mit csinálok, és utálom
magam érte.

– Akkor hagyd abba!
Charlie felsóhajtott.
– Nem akarok veszekedni veled, Sam. Apa sem akarná, főleg

nem ma.
– Igazság szerint ő szerette a vitákat.
– De nem az olyat, amelyik fájdalmat okoz.
Sam ivott egy kicsit a teából. Túlságosan kellett a koffein



ahhoz, hogy törődjön vele, mi van benne még.
– Akkor most mi legyen? – kérdezte.
– Azt hiszem, én elmegyek bőgni a zuhany alá, aztán

felkészülök apám sietősen megrendezett temetésére.
Charlie kiöblítette a kávéscsészéjét a mosogatóban, majd

beletette a mosogatógépbe. Megtörölte a kezét egy törülközőben,
és indulni készült.

– A férjem meghalt – bökte ki Sam olyan hirtelen, hogy nem is
hitte, hogy Charlie meghallja. – Antonnak hívták, tizenkét évig
voltunk házasok.

Charlie eltátotta a száját a meglepetéstől.
– Tizenhárom hónapja halt meg nyelőcsőrákban.
Charlie szája mozgott, ahogy megpróbálta kitalálni, mit is

mondjon.
– Sajnálom – mondta végül.
– A csersav miatt volt, a borban – folytatta Sam. – A tannin…
– Tudom, mi a csersav. Azt hittem, azt a fajta rákot a HPV

okozza.
– Az ő tesztje negatív volt HPV-re. Elküldhetem a kutatási

eredményeket.
– Nem kell, elhiszem.
Sam már abban sem volt biztos, hogy ő elhiszi-e, amit mond.

Általában minden problémát a logika oldaláról szeretett
megközelíteni, de akárcsak az időjárás, az élet is a tömeg és a
mozgás finom dinamikai egyensúlyának a kérdése.

A valóságban azonban becsúsznak nyomorult véletlenek.
– Veled akarok menni a temetkezési vállalathoz – mondta

Charlie-nak –, de nem hiszem, hogy a szertartásra maradhatok.



Nem akarom látni azokat, akik eljönnek. A képmutatókat, a
bámészkodókat, azokat, akik inkább átmentek a túloldalra, ha
meglátták apát, és sose fogták fel, hogy ő csak megpróbált jót
cselekedni.

– Apa nem akart szertartást – mondta Charlie. – Legalábbis
nem hivatalosat. Fel lesz ravatalozva, el lehet búcsúzni tőle, de
azt akarta, hogy utána mindenki menjen át a Shady Ray’sbe.

Sam már el is feledkezett apja kedvenc bárjáról.
– Nem leszek képes ülni ott és hallgatni, ahogy egy csapat vén

részeges bírósági történetekkel szórakoztatja egymást.
– Neki is ez volt a kedvenc elfoglaltsága – jegyezte meg

Charlie. A pultnak dőlve lenézett a lábára. Volt egy lyuk a
zokniján, kikandikált rajta a nagyujja. – Legutóbb beszéltünk a
temetéséről, még a nyílt szívműtéte előtt. Csak én és ő. Akkor
tervezte meg így. Azt mondta, boldognak akarja tudni az
embereket; azt akarja, hogy az életet ünnepeljék. Szép gondolat,
nem? De most, hogy benne vagyok a közepében, csak arra tudok
gondolni, mekkora szamár volt, ha azt hitte, kedvem lesz bármit
is ünnepelni, mikor ő meghalt. – Elmaszatolta a könnyeit. – Nem
tudom eldönteni, sokkos állapotban vagyok-e, vagy ez így
normális ilyenkor.

Sam nem tudott tapasztalatból tanácsot adni. Anton egy olyan
kultúra tudósa volt, ahol nem romantikusan közelítették meg a
halált. Sam ott állt a krematóriumban a kemence mellett, és
nézte, ahogy férje fakoporsóját elnyelik a lángok.

– Emlékszem, mikor mentünk Gamma temetésére – folytatta
Charlie. – Na, az aztán sokk volt. Annyira váratlan volt, én meg
rettegtem, hogy Zachariah valahogy kiszabadul, hogy visszajön



értem, vagy hogy a családja csinál valamit, vagy hogy te
meghalsz, vagy ők ölnek meg. Nem hiszem, hogy egy percre is
elengedtem Lenore kezét.

Sam még kórházban volt, mikor Gammát eltemették. Biztos
volt benne, hogy Charlie beszélt neki a temetésről, ahogy abban
is, hogy agya nem volt képes eltárolni az információt.

– Apa nagy volt aznap. Jelen volt, velem volt. Folyton
ellenőrizte, jól vagyok-e, időről időre elkapta a pillantásomat,
közbeszólt, ha valaki valami rosszat mondott. Ahogy te is
mondtad az előbb, volt ott is mindenféle képmutató meg
bámészkodó ember, de mások is, mint például Mrs. Kimble az
utca túloldaláról, vagy Mr. Edwards az ingatlanirodából. Ők
Gammáról meséltek, hogy milyen érdekeseket mondott, meg
hogy mindig tudta mindenre a megoldást. És jó volt megismerni
ezt az oldalát is. A felnőtt oldalát.

– Sose tudott beilleszkedni.
– Mindenhol van valaki, aki nem illik a képbe, de pont ezért

tartozik bele. – Charlie felnézett az órára. – El kell kezdenünk
készülődni. Minél hamarabb elkezdődik, annál gyorsabban túl
leszünk rajta.

– Maradhatok – mondta Sam óvatosan. – A temetésre.
Maradhatok, ha…

– Semmi sem változott, Sam – vonta meg a fél vállát Charlie,
ahogy szokta. – Még mindig nem találtam ki, mit kezdjek az
elpazarolt, boldogtalan életemmel, neked meg még mindig el kell
menned.
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Sam nézte Charlie-t, ahogy fel-alá járkál a temetkezési vállalat
előcsarnokában. Kívülről modern volt az épület, de belülről
inkább úgy festett, mint egy agyoncicomázott öregasszony. És
legalább olyan hatékonysággal is működött. Az előcsarnok két
oldalán, egy-egy kápolnában két temetés zajlott éppen. Két
egyforma, fekete halottszállító saroglya várt odakint az utasára.
Samnek eszébe jutott a temetkezési vállalat hirdetése, melyet a
Pikeville-be vezető úton látott. Egy laza, gondtalan tinédzser
képe mellett a következő szavak álltak: Lassíts! Ne légy túl
korán az ügyfelünk!

Charlie karját lengetve, száját összeszorítva haladt el Sam
mellett. Fekete ruhát és magas sarkú cipőt viselt. Haját
hátrafésülte, smink nem volt rajta, semmit se tett, hogy leplezze
a gyászát. Motyogott az orra alatt.

– Ki hallott még olyat, hogy sorba kell állni egy nyomorult
temetkezési vállalatnál?

Sam tudta, hogy húga nem vár választ. Nem egészen tíz perce
kérték meg őket, hogy várjanak egy kicsit. Az egymással
szemközti ajtók mögül különböző zene szűrődött ki. Az egyik
szertartás a vége felé közeledett, míg a másik csak most
kezdődött. Az egyik ajtó mögül nemsokára kiözönlenek a
gyászolók.

– Hihetetlen – motyogta Charlie, mikor ismét elhaladt Sam
mellett.

Sam telefonja rezegni kezdett, mire a kijelzőre pillantott.



Mielőtt eljött volna Charlie-tól, küldött egy üzenetet
Stanislavnak, és megkérte, menjen érte a farmházhoz. A sofőrt
jól megfizette mindegyik útért, kurta válaszából mégis mintha
udvariatlanság érződött volna: Jövök, mihelyt tudok.

Ez a „mihelyt tudok” kiborította Samet. Hirtelen vágyat érzett,
hogy megmondja a férfinak: ne siessen. Úgy érkezett meg
Dickerson megyébe, hogy alig várta, mikor mehet vissza. Most
azonban, hogy már itt volt, valamiféle tehetetlenség vett rajta
erőt.

Vagy talán még jobb szó lenne rá a csökönyösség.
Minél többször mondta neki Charlie, hogy menjen, annál

inkább érezte, hogy ide kötik a gyökerei ehhez az elátkozott
helyhez.

Kinyílt az egyik oldalajtó. Sam azt hitte, a szoba csak egy
raktárhelyiség, de az idősebb, öltönyös, nyakkendős úr egy
papírtörülközőbe törölte a kezét, miközben kilépett.
Hátrahajolva beledobta a papírt a szemétbe.

– Edgar Graham – mutatkozott be először Samnek, majd
Charlie-nak, megrázva a kezüket. – Sajnálom, hogy
megvárakoztattuk önöket.

– Már majdnem húsz perce itt vagyunk – dohogott Charlie.
– Még egyszer elnézést kérek. Erre, hölgyeim – mutatott

Graham a folyosó felé.
Sam ment elöl. Lába tisztességesen viselkedett ma, csak egy

apró fájdalom jelezte, hogy a fegyverszünet nem végleges.
Hallotta, hogy Charlie tovább motyog mögötte, de túl halkan
mondta, amit mondott, mert nem lehetett érteni.

– A férje bejött reggel a kért öltözettel – jelentette Edgar.



– Ben? – kérdezte meglepetten Charlie.
– Itt átmegyünk – lépett eléjük a férfi, hogy tartani tudja

nekik az ajtót, melyen a felirat így szólt: GYÁSZTANÁCSADÁS.
Négy klubfotel és egy dohányzóasztal volt odabent, és
virágcserepek mögé diszkréten elhelyezett papír zsebkendős
dobozok mindenütt.

Charlie mogorván nézte az ajtón a feliratot, Sam elutasító
keménységet érzett áradni felőle. Rendszerint egymásból
táplálkoztak érzelmileg. Bármit is érzett Charlie, Sam azt
fölerősítve érezte. Most viszont a Charlie-ból sugárzó pánik és
harag csak annál nyugodtabbá tette Samet. Hisz ezért van itt.
Nem tudja megoldani Charlie problémáit, de ebben a konkrét
pillanatban meg tudja adni neki, amire szüksége van.

– Itt kényelembe helyezhetik magukat – mondta Edgar. – Ma
telt házunk van. Sajnálom, de önökre nem számítottunk.

Charlie elámult.
– Nem számítottak ránk az apánk temetésén?
– Bejelentés nélkül érkeztünk, Charlie – próbálta csillapítani

Sam. – A temetés csak két óra múlva lesz.
– A ravatalozás és a búcsú rendszerint egy órával a szertartás

előtt kezdődik – mentegetőzött Edgar.
– Nálunk nem lesz szertartás – mondta Charlie, majd

megkérdezte: – Kinek a temetése zajlik a másik kápolnában?
Mr. Pinkmané?

– Nem, hölgyem. – Edgar már nem mosolygott, de nyugodtnak
tűnt. – Douglas Pinkman temetése holnapra van beütemezve,
Lucy Alexanderé pedig holnaputánra.

Sam hirtelen megkönnyebbült. Annyira csak Rustyra tudott



gondolni, hogy meg is feledkezett a másik két temetésről.
Edgar egy székre mutatott, de Sam nem akart leülni.
– Az édesapjuk pillanatnyilag még odalent van. Mikor véget ér

a szertartás az Emlékezés kápolnájában, felhozzuk, és
felhelyezzük a pódiumra a terem közepén. Biztosíthatom önöket,
hogy…

– Én most akarom látni – közölte Charlie.
– Még nincs előkészítve.
Charlie ismét csípős választ készült adni, de Sam rátette a

kezét a vállára.
– Az édesapját behelyezték a koporsóba, amelyet ő maga

választott – magyarázta Edgar természetfölötti nyugalommal –,
de még fel kell tennünk a pódiumra, el kell rendeznünk a
virágokat, elő kell készítenünk a termet. Szeretnénk, hogy mikor
először meglátják…

– Nem szükséges – vágott közbe Sam, megszorítva Charlie
vállát, hogy maradjon csendben. Tudta, hogy húga mire gondol:
Ne te mondd meg, mit akarok! – Biztos vagyok benne, hogy
szépen eltervezték, de mi most szeretnénk látni.

Edgar udvariasan bólintott.
– Természetesen, hölgyeim. Természetesen. Csak egy percet

kérek.
Charlie meg sem várta, hogy becsukódjon a férfi mögött az

ajtó.
– Micsoda leereszkedő pasas!
– Charlie!
– A legrosszabb, amit most mondhatnál, az, hogy pont úgy

beszélek, mint anya. Jézus! – rángatta meg a ruhája nyakát. –



Száz fok van idebent.
– Ez a gyász, Charlie. Mindent irányítani akarsz, mert úgy

érzed, kicsúszott a kezedből az irányítás. – Sam igyekezett,
nehogy kioktatásnak hangozzék, amit mond. – Meg kell tanulnod
kezelni ezt az érzést, mert amit most érzel, nem szűnik meg
egyik napról a másikra.

– Már megint ez a „kell” – morogta Charlie. Kivett egy
zsebkendőt a szék melletti dobozból, s felitatta a verejtéket a
homlokáról. – Azt hinné az ember, hogy ahol ennyi halott van,
hűvösebben tartják a levegőt – mondta, majd járkált tovább a
kis helyiségben. Mozgott a keze, rázta a fejét, mintha magában
beszélne.

Sam egy széken ült. Ez volt az ő büntetése: nézni a húga
mániás, tomboló energiáit, ahogy megnyilvánulnak dühében.
Charlie-nak igaza volt: amit mondott, akár az anyjuk is
mondhatta volna. Gamma is mindig támadott, mikor fenyegetve
érezte magát, ahogy Sam szokta, és ahogy Charlie teszi most.

– Van nálam nyugtató – próbálkozott Sam.
– Akkor vedd be!
– Hol van Lenore? – próbálkozott megint.
– Hogy engem lenyugtasson? – Charlie odament az ablakhoz,

és szétfeszítette a fémreluxát, hogy kinézzen a parkolóra. – Nem
fog eljönni, mert legszívesebben megfojtana itt mindenkit. Mit
használsz a nyakadra?

Sam a nyakához érintette az ujját.
– Tessék?
– Emlékszem, Gamma nyaka is ráncosodni kezdett. Pedig csak

két évvel volt öregebb, mint én most.



Sam nem tehetett mást, folytatta a beszélgetést.
– Folyton a napon volt, és sose használt fényvédőt.

A generációjából senki se használt.
– Te nem aggódsz miatta? Úgy értem, most még jól nézel ki,

de… – Charlie belenézett az ablak melletti tükörbe, és meghúzta
a bőrt a nyakán. – Én minden éjszakára bekenem testápolóval,
de lehet, hogy kéne szereznem egy krémet.

Sam kinyitotta a retiküljét. Az első dolog, amit meglátott
benne, a Rustynak átadott lista volt. A papír cigarettaszagot
árasztott. Sam ellenállt a kísértésnek, hogy egy érzelmes
mozdulattal arcához emelje a papírt, hogy emlékezzen az apja
illatára. Ben pendrive-ja mellett megtalálta a kézkrémes tubusát.

– Tessék.
Charlie ránézett a címkére.
– Mi ez?
– Én ezt használom.
– De az van ráírva, hogy kézkrém.
– Kereshetünk neked valamit a neten – vette elő Sam a

telefonját. – Mire gondoltál?
– Arra… – szippantotta be Charlie röviden a levegőt – arra,

hogy mindjárt kikészülök.
– Pánikrohamod lehet.
– Nem pánikolok – tiltakozott Charlie, bár a hangja remegése

rácáfolt a szavaira. – Szédülök, remegek, lehet, hogy hányni
fogok. Ilyen egy pánikroham?

– Igen – állt fel Sam, hogy segítsen a húgának leülni. – Vegyél
néhány nagy levegőt.

– Jézusom! – sóhajtott Charlie, a térde közé lógatva a fejét. –



Ó, Jézusom!
Sam megdörzsölte húga hátát. Megpróbált gondolni valamire,

amitől kisebbnek érezné a fájdalmát, de a gyász nem hallgat a
logikára.

– Nem hittem el, hogy meghalhat – markolt a hajába Charlie. –
Úgy értem, tudtam, hogy egyszer meg fog történni, de mégse
hittem el. Épp az ellenkezője volt ez annak, mint mikor valaki
vesz egy lottót, és azt mondja, úgyse fogok nyerni, de
tulajdonképpen mégis azt hiszi, hogy nyerni fog, különben minek
vette volna meg azt a nyomorult szelvényt.

Sam kitartóan dörzsölgette tovább Charlie hátát.
– Tudom, hogy még mindig itt van nekem Lenore, de apa

volt… – Charlie fölegyenesedett, és reszketve beszívta a levegőt.
– Mindig tudtam, hogy akármi is van, ha gondom akad, hozzá
mindig fordulhatok. Nem fog elítélni, inkább tréfára veszi, hogy
ne fájjon annyira, aztán együtt kitaláljuk a megoldást. –
Tenyerébe temette az arcát. – Utálom, amiért nem vigyázott
magára jobban, és szeretem, amiért a maga szabályai szerint élte
az életét.

Sam számára is ismerős volt ez a kettős érzés.
– Nem is tudtam, hogy Ben behozta neki a ruhát – mondta

Charlie, majd ijedten Sam felé fordult. – Mi van, ha azt kérte,
hogy bohócruhába öltöztessék?

– Ne butáskodj, Charlie! Tudod, hogy inkább valami
reneszánsz göncöt választott volna.

Kinyílt az ajtó, Charlie felállt.
– Felszabadult az Emlékezés kápolnája – jelentette be Edgar. –

Ha adnak még pár percet, valami természetesebb környezetet



teremtek az édesapjuk számára.
– Ő halott – felelte Charlie. – Ebben nem lehet semmi

természetes.
– Ahogy óhajtják – szegte le az állát Edgar. – Ideiglenesen a

bemutatótermünkbe vittük. Odakészítettem önöknek két széket
a kényelmük kedvéért, hogy elmélkedhessenek.

– Köszönjük – mondta Sam, majd Charlie felé fordult, azt
várva, hogy tesz valami csípős megjegyzést a székekre vagy az
elmélkedésre. Ehelyett azt kellett látnia, hogy a húga zokog.

– Itt vagyok – mondta, bár nem tudta, ez vigaszt jelent-e
Charlie-nak.

Charlie beharapta a szája szélét. Keze még mindig ökölbe
szorult, egész testében reszketett.

Sam kihámozta ökléből az ujjait, megfogta a kezét, majd
bólintott a temetkezési vállalkozónak.

Az odalépett a kis helyiség másik falához. Sam eddig észre sem
vette a rejtekajtót a faburkolatban. Az ajtó a fényesen
megvilágított bemutatóterembe nyílt.

Charlie magától képtelen lett volna megmozdulni, Sam vezette
finoman az ajtó felé. Bár Edgar bemutatóteremről beszélt, Sam
nem számított rá, hogy valóban az. A falak mentén különböző,
sötétbarnára festett, fényesre lakkozott koporsók sorakoztak.
Tizenöt fokban meg voltak döntve, tetejük nyitva állt, hogy látni
lehessen a selyembélést. Ezüst és arany fogantyúkon csillant
meg az apró szpotlámpák fénye. Egy forgó állványon párnák
sorakoztak. Sam eltűnődött, vajon a gyászolók megnézik-e,
milyen puhák, mielőtt választanak.

Charlie bizonytalanul állt a tűsarkain.



– Ilyen volt akkor is, amikor a férjed…?
– Nem – felelte Sam. – Antont hamvasztották. Egy sima

fenyőfa doboz volt a koporsó.
– Apa vajon mért nem ezt akarta? – kérdezte Charlie egy

éjfekete koporsóra nézve, melynek még a szaténbélése is fekete
volt. – Mintha egy Shirley Jackson-rémregényben lennénk.

Samnek eszébe jutott Edgar. Odafordult, és hangtalanul
formálta a szót:

– Köszönöm.
A férfi meghajolt, és kihátrált a teremből, becsukva az ajtót

maga után.
Sam visszanézett Charlie-ra, aki teljesen elcsendesedett.

Megszűnt a remegés, elillant a harag. A terem eleje felé bámult,
ahol két összecsukható szék állt pasztellkék szaténhuzattal
letakarva. Mellettük arany fogantyús, fehér koporsó feküdt egy
fémállványon, melynek nagy, fekete kerekei voltak. Teteje
nyitva. Rusty feje egy párnán pihent, Sam távolról is látta őszes
haját, orra hegyét és fényes, kék öltönyének egy darabját.

– Az ott apa – mondta Charlie.
Sam ismét húga keze után nyúlt, de Charlie addigra már

elindult az apjuk felé. Elszánt léptei hamar elbizonytalanodtak,
majd megtorpant. Szája elé emelte a kezét, válla remegni
kezdett.

– Ez nem ő – mondta Samnek.
Sam értette, mire gondol. Az apjuk feküdt ott, de mégsem ő.

Arca túl piros volt, bozontos szemöldökét simára igazították,
rendszerint kócos haját majdhogynem kefefrizurává fésülték.

– Megígérte nekem, hogy csinosan fog kinézni – mondta



Charlie.
Sam átölelte húga derekát.
– Amikor erről beszéltünk, megmondtam neki, nem akarok

nyitott koporsót, erre ő megígérte, hogy csinos lesz. Hogy
szívesen látom majd, milyen jól néz ki. Hát nem néz ki jól.

– Nem – értett egyet Sam. – Nem hasonlít önmagára.
Csendben nézték az apjukat. Sam nem tudott felidézni

egyetlen pillanatot sem, amikor nem mozgásban látta Rustyt.
Vagy cigarettára gyújtott, vagy drámai módon gesztikulált, vagy
a lábfejét rázta, csettintett az ujjaival, bólogatott, közben
dünnyögött vagy dúdolt, esetleg fütyült egy dallamot, melyet
Sam nem ismert, mégse ment ki a füléből.

– Nem akarom, hogy bárki így lássa – jelentette ki Charlie,
majd felnyújtott a kezét, hogy lecsukja a koporsót.

Sam fojtottan rászólt.
– Charlie!
Húga meghúzta a tetőt, de az nem mozdult.
– Segíts!
– Kérhetünk…
– Nem akarom, hogy az a nyájas seggfej idejöjjön – mondta

Charlie, és már két kézzel kapaszkodott a koporsó fedelébe.
Az egy egész kicsit engedett, aztán megállt. – Segíts már!

– Nem fogok.
– Mi volt a listádon? „Nem látok, nem tudok futni, nem tudom

feldolgozni a hallottakat.” Nem emlékszem, hogy olyat mondtál
volna, hogy a haszontalan tested nem képes segíteni lecsukni a
saját apád átkozott koporsófedelét. – Charlie ledobta táskáját a
földre, lerúgta a cipőjét, és mind a két kezével húzni kezdte a



fedelet, mígnem gyakorlatilag már csüngött rajta.
A ládaszerű koporsó nyikorogva tiltakozott, de nyitva maradt.
– Ez nem fog becsukódni – jelentette ki Sam. – Biztonsági

okokból így készítették.
– Úgy érted, ha lecsukódik, megölheti, aki benne fekszik?
– Úgy értem, fejbe verhet, és eltörheti az ujjaidat. – Sam

Rusty fölé hajolt, hogy szemügyre vegye a bronzpántokat. Egy
textillel takart, szíjakból és hurkokból álló rendszer akadályozta
meg, hogy a tető túlságosan kinyíljon, de nem látott semmiféle
mechanizmust a záródás szabályozására. – Kell hogy legyen
valami kioldó.

Charlie ismét rácsimpaszkodott a tetőre.
– Jézusom! Nem tudnál inkább segíteni?
– Azt próbálom.
– Akkor megcsinálom egyedül – mordult fel Charlie.

Megkerülte a koporsót, meglökte hátulról, mire megmozdult a
kerekes állvány. Az egyik kereke nem volt rögzítve. Charlie még
erősebben kezdte nyomni, mire megmozdult megint.

– Várj! – Sam végignézte a koporsó külsejét, hátha talál valami
kart vagy gombot. – Le fogod…

Charlie felugrott, és teljes súlyával ránehezedett a
koporsófedélre.

– Le fogod lökni az állványról – tiltakozott Sam.
– Jó – volt a válasz, azzal Charlie újra megnyomta a tetőt, de

most sem történt semmi. Tenyerével dühösen rácsapott.
– A francba! – sziszegte, majd rácsapott az öklével is. –

A francba, a francba, a francba!
Sam végighúzta kezét a selyembélés széle mentén, és talált egy



gombot.
Hangos kattanás hallatszott, s egy pneumatikus pumpa

sziszegése mellett lassan lecsukódott a fedél.
– Hogy az a…! – Charlie teljesen kifulladt. Két kezével a

koporsónak támaszkodva, lehunyt szemmel ingatta a fejét. –
Nem akart itthagyni minket.

Sam leült a székre.
– Nem akarsz mondani valamit?
– Csak gondolkodom.
Charlie nevetése zokogásba fulladt. Remegett a válla, könnyei

a koporsóra hullottak. Sam nézte, ahogy a könnycseppek
lefolynak az oldalán, majd a fémállvány széléről a földre.

– A pokolba! – mondta Charlie, majd a kézfejével megtörölte
az orrát. Talált egy doboz papír zsebkendőt a kiállított fogantyúk
mögött. Orrot fújt, megtörölte a szemét, és leroskadt a Sam
melletti székre.

Mindketten a koporsót nézték. A cifra arany fogantyúkat, a
finoman megmunkált sarokdíszeket, a csillogóra lakkozott,
vakítóan fehér festéket. Mintha csillámport kevertek volna a
lakkrétegbe.

– El se hiszem, milyen rémes ez a vacak – jegyezte meg
Charlie. Eldobta a zsebkendőt, és kikapott egy másikat a
dobozból. – Elvist temethették ilyenbe.

– Emlékszel, hogy egyszer elmentünk Gracelandbe? –
kérdezte Sam.

– Ott volt az a Cadillac.
Rusty addig udvarolt az őrnek, amíg az megengedte neki, hogy

beüljön a volán mögé. A Fleetwood tetején ugyanolyan hófehér



volt a festék, mint ez a koporsó, és gyémántport kevertek a
lakkrétegbe a csillogás kedvéért.

Charlie megfújta az orrát. Hátradőlt a széken, s összefonta a
karját maga előtt.

– Apa bárkit rá tudott beszélni bármire. Mindent
megengedtek neki, amit csak akart.

Sam óraketyegést hallott valahonnan. Mintha metronóm lett
volna, összhangban a szívverésével. Ujjaiban még mindig érezte
Rusty szívének ritmusát. Két napig könyörgött Charlie-nak,
hogy öntse ki a szívét, de a saját bűnei még nagyobb súllyal
nyomták a vállát.

– Nem voltam képes hagyni, hogy elmenjen. A férjemet. Nem
tudtam elengedni.

Charlie csendben gyűrögette ujjai közt a zsebkendőt.
– Tett róla nyilatkozatot, hogy nem kell újraéleszteni, de én

nem adtam át a kórháznak. – Sam megpróbált mély levegőt
venni, ahogy fojtogatni kezdte Anton halálának súlya. – Ő nem
tudott már beszélni, hogy tiltakozzon. Mozogni se tudott. De
látott és hallott, és azt kellett látnia-hallania, hogy a felesége nem
engedi az orvosoknak lekapcsolni a gépeket, amik
meghosszabbították a szenvedését. – Sam egész bensőjét
mardosta a szégyen. – A tumor ráhúzódott az agyára.
A koponyában nem volt több hely. A nyomás a gerince felé tolta
az agyát. Kibírhatatlan volt a fájdalom. Morfiumot adtak neki,
azután fentanilt, én meg csak ültem az ágya mellett, és néztem,
ahogy folyik a könny a szeméből, mégse voltam képes elengedni.

Charlie felhagyott a zsebkendő gyűrögetésével, inkább az ujja
köré tekerte. Sam folytatta.



– Itt is ugyanezt tettem volna. New Yorkból is ugyanezt
mondtam volna neked. Rossz embert kérdeztél volna meg. Nem
voltam képes félretenni a saját szükségleteimet, a saját
elkeseredésemet az egyetlen férfiért, akit szerettem. Apa
érdekében se tudtam volna helyesen cselekedni.

Charlie kezdte szétválasztani a zsebkendő rétegeit.
Az óra ketyegett tovább.
Az idő haladt előre.
– Azért akartam, hogy itt legyél, mert akartam, hogy itt legyél

– mondta Charlie.
Sam nem szeretett volna bűntudatot kelteni benne.
– Kérlek, ne próbálj segíteni, hogy jobban érezzen magam.
– Nem azért mondtam – felelte Charlie. – Haragszom

magamra, amiért rákényszerítettelek, hogy idegyere. Hogy
kitettelek ennek az egésznek.

– Nem kényszerítettél semmire.
– Tudtam, hogy eljössz, ha kérlek. Mindvégig tudtam az utóbbi

két évtizedben, és apát használtam ürügynek, mert már nem
bírtam tovább cipelni a terhet.

– Milyen terhet?
Charlie gombóccá gyűrte a zsebkendőt a tenyerében.
– Az egyetemen volt egy vetélésem.
Sam emlékezett az ellenséges hangú telefonhívásra, Charlie

dühös követelésére, hogy küldjön neki pénzt.
– Annyira megkönnyebbültem, mikor megtörtént – ismerte be

Charlie. – Mikor az ember olyan fiatal, nem gondol bele, hogy
lesz még idősebb is. Hogy lesz idő, amikor ez nem lesz
megkönnyebbülés.



Sam érezte, hogy megtelik a szeme könnyel, annyi szenvedés
sütött át húga szavain.

– A második vetélés már rosszabb volt – folytatta Charlie. –
Ben azt hiszi, az volt az első, de nem – vont vállat afölött, hogy
becsapta a férjét. – Az első trimeszter végén történt. Épp
tárgyalásom volt, és hirtelen görcsös fájdalmat éreztem. Még egy
órát kellett várnom, amíg a bíró szünetet rendelt el. Kirohantam
a mosdóba, leültem, és ömleni kezdett belőlem a vér. –
Elhallgatott, hogy nyeljen egy nagyot. – Belenéztem a
vécécsészébe, de… olyan volt, mintha nem lett volna benne
semmi. Mintha csak egy erős menstruáció lett volna, csak egy
csomó vér. És mégis, rossz érzés lett volna egyszerűen lehúzni.
De ott se hagyhattam. Az ajtó alatt másztam ki, hogy zárva
maradjon a fülke. Felhívtam Bent. Annyira sírtam, hogy nem is
értette, mit mondok.

– Charlie… – suttogta Sam.
Charlie megrázta a fejét, mert még nem végzett.
– Harmadszorra, amit Ben a másodiknak hisz, még rosszabb

volt. Már a tizennyolcadik hétben voltam. Leveleket
gereblyéztünk az udvaron. Már elkezdtük összerakni a
gyerekszobát is. Kifestettük a falat, kezdtünk bölcsőt keresni.
Ugyanazt a görcsöt éreztem. Azt mondtam Bennek, bemegyek
vízért, de alig értem el a fürdőszobáig. Hirtelen kicsusszant
belőlem, mintha a testem alig várta volna, hogy megszabaduljon
tőle. – Az ujjai hegyével törölte le a könnyeit. – Azt mondtam
magamban, ez még egyszer nem történhet meg, még egyszer
nem kockáztatok. De mégis megtörtént.

Sam a húga keze felé nyúlt, és erősen megszorította.



– Három éve – folytatta Charlie. – Abbahagytam a tablettát,
de nem szóltam Bennek. Butaság volt, mert ettől csak még
rosszabb lett az egész, hiszen becsaptam. Egy hónap múlva
teherbe estem. Aztán eltelt még egy hónap, majd eljutottam a
harmadik hónapig, a hatodikig, a hetedikig, és annyira izgatottak
voltunk! Apa a fellegekben járt, Lenore egyfolytában neveket
ajánlgatott.

Charlie a szemére szorította az ujjait. Ömlött alóluk a könny.
– Van egy olyan, hogy Dandy–Walker-szindróma. Hülyén

hangzik, akár egy régi tánc is lehetne. De alapvetően
veleszületett agyi rendellenességek egy csoportja.

Samnek majd meghasadt a szíve.
– Egy pénteki nap késő délután közölték velünk. Ben és én az

egész hétvégét azzal töltöttük, hogy olvastunk róla az interneten.
Voltak olyan nagyszerű történetek, hogy mégis megszületett egy
ilyen gyerek, ott mosolygott, elfújta a szülinapi gyertyát, és
akkor azt mondtuk: ez fantasztikus, ez… ez egy ajándék, ezt
tudjuk vállalni. Aztán meg jött egy másik történet egy olyan
babáról, aki vak és süket, nyílt szívműtétje és agyműtétje volt, és
meghalt, mielőtt megérte volna az első születésnapját. Akkor
aztán csak fogtuk egymás kezét, és sírtunk.

Sam megszorította húga kezét.
– Eldöntöttük, hogy nem adjuk fel. Akkor is a mi babánk, nem

igaz? Elmentünk egy specialistához a Vanderbilt Klinikára.
Csinált néhány vizsgálatot, utána meg bevitt minket egy
szobába. Nem voltak képek a falon, erre jól emlékszem.
Az összes többi helyiség tele volt velük. Babák, családok, de itt
semmi.



Charlie elhallgatott, hogy megtörölje a szemét.
Sam várta a folytatást.
– Az orvos elmondta, hogy nem tehetünk semmit. Az agy-

gerincvelői folyadék szivárog, a babának nincsenek… szervei –
bökte ki remegő hangon. – Magas volt a vérnyomásom, és
aggódtak, hogy vérmérgezést kapok. Az orvos öt napot adott,
talán egy hetet, és akkor mindenképp meghal a baba. Vagy én.
Nem várhattam tovább. Nem tudtam dolgozni, nem tudtam
enni, nem tudtam tévét nézni azzal a tudattal, hogy… – Charlie
megragadta Sam kezét. – Így aztán úgy döntöttünk, elmegyünk
Coloradóba. Egyedül ott legális.

Sam értette, hogy az abortuszról beszél.
– Huszonöt lepedő, plusz a repülőút, plusz a szálloda. Plusz a

munkából való kimaradás. Nem volt időnk kölcsönt felvenni, és
nem is akartuk, hogy bárki megtudja, mire fogjuk költeni.
Eladtuk Ben kocsiját, és apa meg Lenore is adott pénzt. A többit
rátettük egy hitelkártyára.

Sam nyomasztó szégyent érzett. Charlie mellett kellett volna
lennie, adhatott volna neki pénzt, vele mehetett volna a repülőn.

– Az utazás előtti este bevettem egy altatót, mert akkor már
úgyse számított. Égő fájdalomra ébredtem. Nem olyan volt, mint
a korábbi görcsök, most úgy éreztem, menten szétszakadok.
Lementem a földszintre, nehogy felébresszem Bent. Hányni
kezdtem, el se jutottam el fürdőszobáig. Minden tele lett vérrel,
úgy nézett ki a szoba, mint egy bűntett színhelye. Darabokat
láttam a vérben, darabokat a… – Megrázta a fejét, nem bírta
kimondani. – Ben mentőt hívott. Van a hasamon egy vágás,
mintha császárom lett volna, de baba sehol. Mire hazakerültem,



eltűnt a szőnyeg, Ben mindent feltakarított. Mintha meg sem
történt volna.

Sam az üres parkettára gondolt Charlie nappalijában. Három
éve nem vettek új szőnyeget.

– Beszélgettél róla Bennel? – kérdezte.
– Igen. Beszélgettünk. Terápián is voltunk. Túljutottunk rajta.
Sam ezt távolról sem hitte el.
– Az én hibám volt – mondta Charlie. – Sose mondtam

Bennek, de minden alkalommal az én hibám volt.
– Ezt nem gondolhatod komolyan.
Charlie megdörzsölte a szemét a kézfejével.
– Egyszer láttam apát elmondani egy záróbeszédet. Arról

beszélt, hogyan tudnak emberek a hazugságuk foglyává válni.
Hazugságok… ugyan! Azt senki se fogja fel, hogy az igazság az
igazi veszély. – Charlie felnézett a fehér koporsóra. – Az igazság
belülről rothad, és semmi másnak nem hagy teret.

– Abban nincs semmi igazság, ha magadat vádolod –
próbálkozott Sam. – A természetnek megvannak a maga tervei.

– Én nem arról az igazságról beszélek.
– Akkor miről, Charlie?
Charlie előrehajolt, a tenyerébe temette az arcát.
– Kérlek! – könyörgött Sam. Nem bírta, hogy ennyire

haszontalan, hogy nem tud segíteni. – Mondd el!
Charlie vett egy mély levegőt a két tenyere közti résen.
– Mindenki azt hiszi, hogy hibáztatom magam, amiért akkor

elfutottam.
– És nem?
– Nem – felelte Charlie. – Azért hibáztatom magam, mert nem



futottam elég gyorsan.

EZ TÖRTÉNT VALÓJÁBAN CHARLIE-VAL

– Fuss! – lökte el magától Sam. – Charlie, fuss!
Charlie hanyatt esett. Látta a lövés villanását, hallotta, ahogy a

golyó elhagyja a pisztolycsövet.
Sam megpördült a levegőben, majdhogynem szabályosan

belebukfencezett a tátongó sírba.
– A francba! – motyogta Daniel. – Jézusom! Jézus isten!
Charlie távolabb mászott a kezére és a sarkára támaszkodva,

mint a rák, amíg hátával neki nem ütközött egy fának. Feltolta
magát a fa törzse mellett. Remegett a keze, remegett a térde, az
egész teste remegett.

– Jól van, drágaságom – mondta neki Zach. – Csak várj meg
ott!

Charlie a sírt figyelte. Sam talán csak elrejtőzött, és arra vár,
mikor ugorhat ki és futhat el. Csakhogy Sam nem ugrott elő.
Nem mozdult, nem szólt semmit, nem kiabált, nem dirigált,
ahogy szokott.

Zach odaszólt Danielnek.
– Te betakarod azt a némbert földdel, én meg foglalkozok pár

percet ezzel a kicsikével.
Ha Sam most tudna beszélni, dühösen kiabálna Charlie-ra,

amiért csak áll ott, és elszalasztja a lehetőséget a menekülésre.
Hogy nem azt teszi, amit mindvégig mondott neki.

Ne nézz hátra… Bízz bennem, mögötted leszek… Tartsd lenn a
fejed, és…

Charlie nekiiramodott.



Két karja járt, mint a cséphadaró, meztelen lába megküzdött a
lendületért. Faágak csapódtak az arcába. Alig kapott levegőt;
mintha tűk szurkálták volna a tüdejét.

Fülébe csengtek Sam szavai.
Elmúlik, csak lélegezz tovább! Lassan, egyenletesen. Várj, és

elmúlik a fájdalom!
– Gyere vissza! – ordított Zach. A levegőt is megremegtette a

dübörgő léptek zaja Charlie mögött. A mellkasában érezte a
vibrálást.

Zachariah Culpepper üldözőbe vette.
Charlie maga mellé szorította a könyökét, akarattal ellazította

a vállát. Azt képzelte, hogy a lábai dugattyúk egy gépben. Nem
törődött a talpa alá kerülő fenyőtobozokkal, az éles kövekkel.
Az izmokra gondolt, melyek segítik a haladását.

Vádli, négyfejű izom, térdín, megfeszíteni a törzset, védeni a
hátat!

Zach közeledett. Gőzgépként zihált a háta mögött.
Charlie átugrott egy kidőlt fán. Nézett balra, nézett jobbra,

tudva, hogy nem futhat egyenes vonalban. Merre van a
meteorológiai állomás? Abból láthatja, jó irányba fut-e. De ha
hátranéz, Zachet fogja megpillantani, és akkor még jobban
pánikba esik, és megbotlik. Ha pedig megbotlik, el is fog esni.

És akkor Zach megerőszakolja.
Charlie kilőtt jobbra, lábujjaival rugaszkodva el a talajtól.

Az utolsó pillanatban észrevett egy másik kidőlt fát. Átlendült
rajta, de rosszul érkezett. Kibicsaklott a lába, a bokacsontjával
ért földet. Fájdalom hasított végig a lábszárán.

Futott tovább.



Lábai már ragacsosak voltak a vértől, teste verejtékben úszott.
Figyelt, nem lát-e maga előtt fényt vagy bármi mást, ami arra
utal, hogy közel a segítség.

Meddig tud még ilyen gyorsan futni? Milyen messzire juthat
el?

Sam szavait hallotta csengeni a fülében.
Képzeld magad elé a célvonalat! Jobban kell akarnod

odaérni, mint ahogy a mögötted futó akarja!
Zachariah akart valamit, de Charlie még jobban akart valami

mást. Megmenekülni, segítséget vinni a nővérének, megkeresni
Rustyt, aki majd kitalál valamit, hogy jobb legyen ez az egész.

Charlie feje hirtelen hátrarándult, kicsúszott alóla a lába.
Háttal csapódott a földre.
Látta a lélegzetét gomolyogni a száján, mintha egy eleven

valami lenne.
Zach már rajta is termett, keze ott volt mindenütt. A mellét

marcangolta, próbálta letépni a sortját. Foga Charlie
összeszorított szájának ütközött.

Charlie próbálta kikaparni a szemét, próbálta felrántani a
térdét a sliccéhez, de be se tudta hajlítani a lábát.

Zachariah felült, mintegy meglovagolta. Kezdte kikapcsolni az
övet a nadrágján. Súlyával majdnem kiszorította a szuszt
Charlie-ból.

Charlie kinyitotta a száját, de már nem volt elég levegője
ahhoz, hogy sikítson. Szédült, a feltörő sav a torkát égette.

Zach lerángatta róla a sortot. Úgy fordította meg, mint egy
tollpelyhet. Charlie megpróbált sikoltani, de Zach a földbe
nyomta az arcát, tele lett a szája. Belemarkolt a hajába, és



Charlie már csak azt érezte, hogy szétszakad a belseje, Zach a
vállába harap, és röfög, mint egy disznó, miközben hátulról
beléhatol. Charlie-t megcsapta a rothadás szaga – az erdei
talajból, a férfi szájából és ebből az egész szörnyűségtől, amit vele
művelt.

Összeszorította a szemét.
Én nem is vagyok itt, nem is vagyok itt, nem is vagyok itt.
Valahányszor sikerült meggyőznie magát, hogy ez nem a

valóság, ő most a piros téglás ház konyhájában írja a leckét, vagy
az iskolai futópályán rója a köröket, vagy Sam szekrényébe bújva
hallgatja, amint a nővére telefonon beszélget Peter Alexanderrel,
Zachariach tett valami olyat, amit addig még nem, s a fájdalom
visszarángatta Charlie-t a valóságba.

Zach még nem végzett.
Charlie hiába csapkodott a karjával, miközben megfordította.

Zach ezúttal elölről hatolt belé, ő pedig végül teljesen
érzéketlenné vált. Elméje kikapcsolt. Tudatában volt annak, ami
történik, de mintha csak a távolból látná. Érezte, hogy a teste
előre-hátra mozog a férfi döféseitől, hogy kinyílik a szája, az meg
lenyomja a torkán a nyelvét. Hogy a vastag ujjak a mellét
markolásszák, mintha le akarnák tépni a testéről.

Felnézett, el a férfi undorító, eltorzult arca mellett.
A hajlott fák mellett, a göcsörtös ágak mellett.
Fel az éjszakai égre.
A hold kéken világított a sötét mélységben.
Körülötte mindenütt csillagok, megannyi apró pont.
Behunyta a szemét. Sötétet akart, de csukott szemhéja mögött

Samet látta megpördülni a levegőben. Hallotta a puffanást, ahogy



nővére teste a sír mélyére ér, úgy hallotta, mintha újra
megtörténne. Aztán Gammát látta maga előtt. A konyha
padlóján, háttal a szekrénynek.

Világló, fehér csontok, a szív, a tüdő darabjai. Inak, erek, és
maga az élet, amint elszáll a tátongó seben át.

Gamma azt mondta neki, hogy fusson.
Sam egyenesen ráparancsolt, hogy szökjön el.
Ettől akarták megvédeni.
Feláldozták érte az életüket, de nem azért, ami most vele

történik.
– Ne! – sikoltotta. Keze ökölbe szorult, ütni kezdte Zach

mellkasát. Akkorát csapott az állára, hogy a férfi feje
hátrahanyatlott. Vér spriccelt ki a száján, egyszerre sok, nem
olyan kis pettyekben, mint Gamma száján, mikor köhögött.

– Rohadt kis szuka! – húzta hátra Zach a kezét, hogy minél
nagyobbat tudjon ütni.

Charlie mozgást látott a szeme sarkából.
– Szállj le róla!
Daniel szinte repült feléjük a levegőn át, s a földre teperte

Zachet. Csak úgy járt az ökle fel-alá, karjai cséphadaróként
emelkedtek és sújtottak le, ahogy ütötte a bátyját.

– Te rohadék! – üvöltötte. – Megöllek!
Charlie elhátrált tőlük. Tenyere mélyen belenyomódott a

földbe, ahogy álló helyzetbe nyomta magát. Vér folyt végig a
lábán, a görcsöktől kétrét görnyedt. Megbotlott, s vakon
megpördült, akárcsak Sam. Nem tudott tájékozódni, nem tudta,
merre fusson, de azt igen, hogy nem állhat meg.

Bokái lázadoztak a fájdalomtól, miközben visszafutott az erdő



sűrűjébe. Nem kereste már a meteorológiai állomást, nem
figyelte, hallja-e a patak csobogását, nem próbálta megtalálni
Samet, nem akart a farmház felé futni. Rohant és rohant, aztán
már csak gyalogolt, majd annyira kimerült, hogy legszívesebben
csak mászott volna.

Végül meg is adta magát, és négykézlábra roskadt.
Figyelt, nem hall-e lépteket maga mögött, de csak a saját ziháló

légzését hallotta.
Vér csöpögött a lába közül. Zach nedvei ott voltak benne,

belülről rohasztották a testét. Elhányta magát. Epe fröccsent a
földre, onnan meg vissza az arcára. Le akart feküdni, becsukni a
szemét, elaludni, és egy hét múlva ébredni fel, mikor már rég
vége ennek az egésznek.

De nem tehette.
Zachariah Culpepper… Daniel Culpepper… testvérek.
Charlie mindkettőt holtan akarta látni. Nézni fogja, ahogy a

hóhér odaszíjazza őket a fából készült székhez, és ráteszi fejükre
a fémkalapot, alatta a szivaccsal, hogy lángra ne kapjanak. És
akkor oda fog nézni Zachariah Culpepper lába közé, ahol csorogni
fog lefelé a vizelet, mikor a férfi rádöbben, hogy mindjárt
agyoncsapja az áram.

Felállt. Megbotlott, de ment tovább. Később kocogni kezdett,
majd hirtelen, csodával határos módon fényt pillantott meg a fák
között.

A szomszédos farmházat.
Előrenyújtotta a kezét, mintha máris megérinthetné.
Visszanyelte zokogását.
Alig bírta megtartani a bokája, ahogy végigbicegett a frissen



felszántott mezőn. A fénypontra szegezte tekintetét, mintha
világítótorony volna, amely távol tartja a veszedelmes
zátonyoktól.

Itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok.
Négy lépcső vezetett a hátsó verandára. Charlie nézte őket, s

megpróbált nem gondolni a saját házuk lépcsőire. Arra, ahogy
kettesével futott fel rajtuk alig néhány órával előbb, ahogy
lerúgta a cipőjét, lehámozta lábáról a zoknit, és ott találta
Gammát átkozódva a konyhában.

– Basszus – suttogta Charlie. – Basszus.
Bokája megbicsaklott az első lépcsőfokon, mire gyorsan

belekapaszkodott a rozoga korlátba. Felpislogott a tornác
lámpájára, mely lángként ragyogott az éjszakában. Vér csöpögött
a szemébe, öklével törölte ki. A lábtörlőn kövér, piros eper
vigyorgott, volt lába és keze.

Charlie talpa sötét nyomot hagyott mellette.
Felemelte a kezét.
Alig érezte a kézfejét, csuklója laza volt, mint egy gumiszalag.

Meg kellett fognia a másikkal, hogy be tudjon kopogni az ajtón.
Véres nyom maradt a fehérre festett fán.

Hallotta, hogy a házban megnyikordul egy szék. Könnyű léptek
közeledtek. Egy nő csicsergő hangon kérdezte:

– Ki lehet az ilyen későn?
Charlie nem felelt.
Nem kattant zár, nem csörrent lánc, egyszerűen csak kinyílt az

ajtó. Fiatal, szőke nő állt a konyhában, haja laza lófarokba kötve.
Idősebb volt Charlie-nál, és csinos. Szeme kikerekedett, szája
kinyílt, kezét lassan a mellkasához emelte, mintha nyíl találta



volna szíven.
– Ó! – mondta. – Istenem! Szent ég! Apa! – Charlotte felé

nyúlt, de tétován, mint aki nem is tudja, hol érintheti meg. –
Gyere be! Gyere be!

Charlie tett egy lépést, majd még egyet, s már bent volt a
konyhában.

Reszketett, pedig meleg volt odabent.
Minden olyan tiszta volt, és világos. A tapéta sárga, rajta piros

eprek. A tetején hozzáillő szegély. A kenyérpirítón kötött
melegítő, arra is egy eper volt hímezve. A teáskanna is piros volt
a tűzhelyen, ahogy az óra is a falon, pedig mozgó szemű macskát
formázott.

– Magasságos isten! – suttogta egy férfi. Idősebb, szakállas
ember volt. Szeme a szemüveg mögött majdnem tökéletesen
kerek.

Charlie elhátrált, mígnem háta elérte a falat.
A férfi megkérdezte a nőt:
– Mi történt?
– Bekopogott ez a lány – felelte sírva a nő. Hangja trillázott,

akár egy furulya. – Nem tudom, mi történt. Nem tudom.
– Ez az egyik Quinn lány – mondta a férfi, majd elhúzta az

ablakon a függönyt, és kinézett. – Még mindig odakint vannak?
Zachariah Culpepper.
Daniel Culpepper.
Sam.
A férfi felnyúlt a szekrény tetejére, levett egy puskát és egy

doboz töltényt.
– Add a telefont!



Charlie megint reszketni kezdett. A puska hosszú volt, csöve
akár egy kard, ami felnyársalhatta volna.

A nő a falra rögzített, zsinór nélküli telefonért nyúlt. Leverte a
földre, aztán még mindig remegő kézzel felemelte. Nem volt ura
a mozdulatainak. Kihúzta a készülék antennáját, úgy adta oda az
apjának.

– Hívom a rendőrséget. Zárd be mögöttem az ajtót!
Kiment, a nő pedig engedelmeskedett, ügyetlen ujjakkal

elfordította a zárat. Aztán összekulcsolta a kezét, Charlie-ra
nézett, majd gyorsan levegőt vett, és körbepillantott a
helyiségben.

– Nem tudom, mit… – kezdte, majd a szája elé kapta a kezét,
ahogy meglátta a mocskot a padlón.

Charlie is észrevette a körülötte növekvő vértócsát. Belőle jött,
végigcsorgott a lábán, lassan, kitartóan, ahogy a víz csordogált a
farmház mosdójának csapjából, ha nem ütötték meg elég erősen
a kalapáccsal.

Megmozdította a lábát; a vércsík követte. Eszébe jutott, mit
tanult a csigákról, amelyek nyálkás csíkot hagynak maguk után.

– Ülj le – mondta a nő. Már kevésbé remegett a hangja. –
Minden rendben, drágám, ülj le nyugodtan. – Finoman Charlie
vállára tette a kezét, és odavezette a székhez. – Jön a rendőrség
– mondta. – Most már biztonságban vagy.

Charlie nem ült le, és a nő sem tűnt úgy, mint aki elhiszi, amit
mond.

Letérdelt Charlotte elé, kisimította a haját a homlokából.
– Engem Hellernek hívnak. Te Charlotte vagy, igaz?
Charlie bólintott.



– Jaj, angyalkám – simogatta Miss Heller egyfolytában. –
Nagyon sajnálom. Bármi történt veled, nagyon sajnálom.

Charlie-nak elgyengült a térde. Nem akart leülni, de kénytelen
volt. Pengeként hasított belé a fájdalom. Fájt mindene, ráadásul
valami meleget érzett csorogni magából: megint összevizelte
magát.

– Kaphatnék egy kis fagylaltot? – kérdezte.
A nő először nem válaszolt, de aztán felállt, és elővett egy

tálkát, egy doboz vaníliás jégkrémet meg egy kanalat. Odatette
mindet az asztalra.

Az illattól feljött az epe Charlie torkába. Visszanyelte, majd
felemelte a kanalat, és megette a jégkrémet. Olyan gyorsan
lapátolta be, ahogy csak tudta.

– Lassabban – figyelmeztette Miss Heller. – Rosszul leszel.
Charlotte rosszul akart lenni. Ki akart hányni mindent, ki

akarta üríteni magából a férfi spermáját, meg akart tisztulni,
meg akart halni.

„Anya, mi lenne, ha megennék két adag fagyit? Két jó nagy
adagot.”

„Szétrobbannának a beleid, és meghalnál.”
Charlie felfalta a második adag jégkrémet is. Kézzel, mert a

kanalat nem találta elég nagynak. Nyúlt volna a maradékért, de
Miss Heller megállította. Rémültnek tűnt.

– Mi történt veled? – kérdezte.
Charlie felfúvódott a habzsolástól, orra eldugult, sípolva

áramlott ki rajta a levegő. Sortja átázott a vértől, ahogy már az
epres párna is alatta. Érezte, ahogy csöpög a lába között, de
tudta, hogy ez nemcsak a vére, hanem az is, amit az benne



hagyott. Zach Culpepper csöpög belőle.
Hányingere támadt a gondolatra, és ezúttal nem tudta

visszatartani. Szájára csapta a kezét, mire Miss Heller derékon
kapta, és végigfutott vele a folyosón a fürdőszobáig.

Olyan erővel hányt, hogy azt hitte, kijön a gyomra is. Markolta
a vécécsésze hideg peremét, szeme kidülledt, égett a torka.
Belsejét mintha pengékkel hasogatták volna. Lerángatta magáról
a sortot, ráült a vécére. Érezte, ahogy zuhatagként jön belőle
minden. Vér, széklet, Zach.

Felkiáltott a fájdalomtól, kettégörnyedt, és csak jajgatott.
Az anyját akarta, az anyja kellett neki.
– Jaj, drágám! – szólalt meg Miss Heller az ajtó túloldalán.

Ismét térdelt, a kulcslyukon jött be a hangja. – „És mondá nékik:
Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket, mert ilyeneké a
mennyeknek országa.”

Charlie összeszorította a szemét. Folyt a könnye, nyitott száján
vette a levegőt. Hallotta, ahogy nagy vércseppek pottyannak
alatta a vízbe. Nem akart vége szakadni. Ennek sose lesz vége.

– Édes gyermek! – mondta Miss Heller. – Hadd vigye Isten
ezt a terhet!

Charlie megrázta a fejét. Véráztatta haja az arcába csapódott.
Csukott szeme mögött Samet látta, ahogy bucskázik a levegőben.

A felszálló párát, ahogy a golyó az agyába hatol.
A vérözönt, ahogy Gamma mellkasa szétrobban.
– A nővérem… – suttogta Charlie. – Meghalt.
– Mi az, kicsim? – tépte fel az ajtót Miss Heller. – Mit

mondtál?
– A nővérem – ismételte Charlie vacogó fogakkal. – Meghalt.



Az anyám halott.
Miss Heller az ajtógombot markolva, egy hang nélkül lerogyott

a földre.
Charlie lenézett a fehér kőre a lába alatt. Fekete pontok

jelentek meg rajta: vér csöpögött nyitott szájából. Összetekert
néhány lap vécépapírt, és az orrához nyomta. Érezte, hogy eltört
a csont.

Miss Heller felállt, és megnyitotta a csapot.
Charlie megpróbálta megtörölni magát, de úgy érezte, mintha

húscafatok lógnának belőle. A vérzés nem csitult. Sohasem fog
elállni. Felhúzta a sortját, de megszédült, nem tudott felállni.

Visszaült a vécédeszkára, s a bekeretezett epres kézimunkát
nézte a falon.

– Semmi baj – mondta Miss Heller, letörölgetve az arcát egy
vizes ruhával. A keze ugyanúgy remegett, mint a hangja. –
„Néktek pedig, akik félitek a nevemet, felragyog az igazság napja,
sugarai üdvösséget fognak árasztani. Kimentek és ugrándoztok,
mint a…”

Hangos dörömbölés rázta meg a hátsó ajtót. Kopogás, kiabálás
hallatszott.

Miss Heller Charlie mellkasára tette a kezét, és csendre
intette.

– Judith! – kiabált az apja. – Judith!
A hátsó ajtó szinte kiszakadt a helyéből.
Miss Heller ismét megragadta Charlie-t, és felkapta a

derekánál. Charlie érezte, hogy lába elemelkedik a földtől. A nő
vállának támaszkodott, miközben az futott vele a folyosón.

– Charlotte! – hangzott egy fájdalmas kiáltás. Olyan hangon,



amit csak egy haldokló vadállat tud kiadni.
Miss Heller megtorpant.
Aztán megfordult, és engedett a szorítása Charlie dereka körül.
Rusty állt a folyosó végében. A falnak dőlt, zihált a mellkasa.

Zsebkendőt szorongatott a kezében.
Charlie lába már leért a földre, de a térde megrogyott, nem

bírta megtartani.
Rusty odatámolygott hozzá a folyosón. Válla egyszer az egyik

falnak, egyszer a másiknak ütődött, majd térdre rogyva átölelte
a lányát.

– Én kicsikém! – zokogta, körülfonva karjaival. – Én kicsi
kincsem!

Charlie érezte, hogy lassan ellazulnak az izmai. Apja maga volt
az orvosság, ő pedig rongybabaként ernyedt el a karjában.

– Kicsikém!
– Gamma…
– Tudom! – jajdult fel Rusty. Charlie érezte, hogy apja

mellkasa remeg, ahogy próbálja elfojtani a zokogását. – Tudom,
édesem, tudom.

Charlie is zokogni kezdett. Nem a fájdalomtól, hanem a
félelemtől, mert még sosem látta az apját sírni.

– De én itt vagyok – ringatta Rusty. – Apa itt van.
Charlie annyira zokogott, hogy képtelen volt kinyitni a szemét.
– Sam…
– Tudom – ismételte Rusty. – Megtaláljuk.
– Eltemették.
Rusty kétségbeesett üvöltést hallatott.
– Culpepperék voltak – mondta Charlie. Az hajtotta eddig,



hogy tudta a nevüket, és meg akarta mondani Rustynak. – Zach
és az öccse.

Rusty lánya feje búbjára szorította a száját.
– Nem számít. Jön már a mentő, gondoskodnak rólad.
– Apa – emelte fel Charlie a fejét. Apja füléhez hajolt, és

odasúgta: – Zach belém nyomta a micsodáját.
Rusty karja lassan lehanyatlott. Olyan volt, mintha

kiszorították volna belőle a levegőt. Szeme ide-oda cikázva
méregette lánya arcát. Nagyot nyelt, mondani akart valamit, de
csak nyöszörgésre futotta.

– Apa – súgta megint Charlie.
Rusty a szája elé tette az ujját, hogy ne mondjon többet.

Beharapta a szája szélét, mint aki nem akar beszélni, de mégis
meg kellett kérdeznie:

– Megerőszakolt?
Charlie bólintott.
Rusty keze súlyosan hullott alá. Tekintetét félrefordította,

megrázta a fejét, s patakokban folyt a könnye.
Charlie-t elöntötte a szégyen. Apja tudja, miket művelnek a

Zachariah Culpepperhez hasonló alakok. Most már rá se fog
tudni nézni többé.

– Sajnálom – mondta. – Nem futottam elég gyorsan.
Rusty rápillantott Miss Hellerre, majd lassan Charlie felé

fordult.
– Nem a te hibád, kicsim. Hallod, amit mondok?
Charlie hallotta, csak nem hitte el.
– Ami veled történt – mondta Rusty élesebb hangon –, az nem

a te hibád, de nem mondjuk el senkinek, rendben?



Charlie nem értette. Miért kell hazudni, ha valami nem a mi
hibánk?

– Ez magánügy, nem tartozik senkire – mondta Rusty, majd
ismét Miss Hellerre nézett. – Tudom, hogy bánnak az ügyvédek
a megerőszakolt lányokkal. Nem fogom ennek kitenni a
lányomat. Nem hagyom, hogy hibás áruként nézzenek rá az
emberek. – Megtörölte a szemét a keze fejével, egyre erősebb
lett a hangja. – Ezért lógni fognak. Az a két fiú gyilkos, és
meglakolnak érte, de kérem, ne hagyja, hogy magukkal rántsák a
lányomat! Kérem! Ez már túl sok. Ez egyszerűen túl sok.

Szemét Miss Hellerre függesztve várt. Charlie megfordult;
Miss Heller ránézett, és bólintott.

– Köszönöm. Köszönöm – hálálkodott Rusty. Kezét Charlie
vállára tette, még egyszer a szemébe nézett, s látta a vért, az
ágakat, a leveleket, melyek a testéhez tapadtak. Megérintette
szétszakadt sortját, és ismét patakzani kezdett szeméből a
könny. Arra gondolt, mit kellett átélnie, s hogy mi történt
Sammel és Gammával. Tenyerébe temette az arcát, zokogása
üvöltésbe csapott át. Nekiesett a falnak, teste rázkódott a
fájdalomtól.

Charlie nyelni próbált, de kiszáradt a torka. Nem tudta
eltüntetni a tejes fagylalt savanyú utóízét. Szét volt roncsolva
belül, lábán még mindig csordogált a vér.

– Apa – suttogta. – Sajnálom.
– Nem! – Rusty megragadta a vállát, és jól megrázta. –

Eszedbe ne jusson mentegetőzni, Charlotte! Hallasz engem?
Annyira dühösnek tűnt, hogy Charlie meg se mert szólalni.
– Ne haragudj – motyogta Rusty. Letérdelt eléje, két keze



közé fogta a fejét. Arcát az arcához nyomta, orruk összeért.
Charlie cigarettafüstöt érzett, és apja pézsmaillatú kölnijét. –
Hallgass rám, Charlie maci! Figyelsz?

Charlie belenézett apja szemébe. A kék íriszt vörös erek
pókhálója vette körül.

– Nem a te hibád. Én az apád vagyok, és én mondom neked,
hogy nem a te hibád. – Várt egy kicsit, hogy leülepedjenek a
szavai. – Érted?

Charlie bólintott.
– Értem.
Rusty reszketve kifújta a levegőt, és nyelt egy nagyot. Még

mindig folyt a könnye.
– Emlékszel arra a rengeteg dobozra, amit a mamád

hazahozott az olcsó áruk boltjából?
Charlie megfeledkezett a dobozokról. Most már nem lesz, aki

kipakolja őket. Csak ők ketten maradtak, Charlie és Rusty. Sose
lesz többé senki más.

– Hallgass rám, kicsim – fogta két tenyere közé Rusty a lánya
arcát. – Azt akarom, hogy amit az a szörnyű ember tett veled,
azt fogd meg, és tedd bele az egyik dobozba, oké?

Várt, látszott rajta, hogy nagyon szeretné, ha Charlie
egyetértene.

Charlie rávette magát, hogy bólintson.
– Rendben – mondta Rusty. – Rendben. Akkor apukád szerez

ragasztószalagot, és mi ketten le fogjuk ragasztani azt a dobozt,
drágám. – Ismét elcsuklott a hangja; kétségbeesetten kereste
lánya tekintetét. – Hallod? Lezárjuk azt a dobozt. Örökre
leragasztjuk.



Charlie megint bólintott.
– Aztán feltesszük azt az ocsmány dobozt egy polcra, és ott

hagyjuk. Rá se nézünk többet, nem is gondolunk rá, amíg újra jól
nem érezzük magunkat. Amíg le nem zártuk ezt az egészet.
Rendben?

Charlie újra bólintott, mert apja ezt várta tőle.
– Jó kislány – csókolta meg az arcát Rusty. Szorosan magához

ölelte, Charlie füle meggyűrődött a mellkasán. Érezte apja heves
szívverését, a fájdalmát, a félelmét.

– Mert egyszer rendbe jövünk, igaz? – kérdezte Rusty. Olyan
szorosan ölelte a lányát, hogy az bólogatni sem tudott, de végre
megértette, mit akar az apja. Azt akarta, hogy vessen el minden
logikát. Gamma elment, Sam elment, Charlie-nak erősnek kell
lennie. Neki kell lenni a jó gyereknek, aki majd gondoskodni fog
az apjáról.

– Rendben, kismackóm? – csókolta meg a feje búbját Rusty.
Charlie maga elé képzelte az üres szekrényt az agglegény farmer
hálószobájában. Az ajtaja nyitva állt. Látta a dobozt a földön,
barna kartondoboz volt, ragasztószalaggal átkötve. Rajta a
felirat: HÉTPECSÉTES TITOK. Látta Rustyt, amint a vállára
emeli, és feltolja a legfelső polcra, be egészen hátra, mígnem
eltűnik a sötétben.

– Meg tudjuk csinálni, kicsim? – kérdezte Rusty szinte
könyörögve. – Le tudjuk zárni azt a dobozt?

Charlie elképzelte, amint becsukja a szekrény ajtaját.
– Igen, apa.
Lezárja, és soha többé nem fogja kinyitni.
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Charlie nem tudott ránézni Samre. Továbbra is a kezébe temette
az arcát, és kétrét görnyedve ült a széken. Évtizedek óta nem
gondolt a Rustynak tett ígéretére. Ő volt a jó gyerek, az
engedelmes lány, aki feltette a titkát a polcra, és hagyta, hogy az
idő elhomályosítsa az emlékeket. Ez a kettejük szerződése az
ördöggel sosem tűnt lényeges elemnek a történetben, de Charlie
most ráébredt, hogy talán minden másnál lényegesebb volt.

– Azt hiszem, a történetnek az a tanulsága, hogy velem rossz
dolgok szoktak történni a folyosón – jegyezte meg ironikusan.

Megérezte a hátán Sam tenyerét. Abban a pillanatban arra
vágyott legjobban a világon, hogy a nővéréhez hajoljon, ölébe
tegye a fejét, és kisírja magát az ölelésében.

Ehelyett felállt, megkereste a cipőjét, és Rusty koporsójának
támaszkodva belebújt.

– Mary-Lynne volt a lány neve. Azt hittem, a Lynne a
vezetéknév, sose tudtam, hogy Huckabee. – Elfogta a rosszullét,
ahogy felidézte Huck hűvös elutasítását, mikor megtudta, hogy ő
Rusty lánya. – Emlékszel a képekre? A csűrben?

Sam bólintott.
– A nyaka vagy harminccentisre nyúlt, legalábbis én így

emlékszem. Hogy olyan volt, akár egy zsiráf. Az arca meg… –
Charlie eltűnődött, vajon az ő arcán is ugyanolyan elkínzott,
fájdalmas kifejezés ült-e, mikor Rusty megpillantotta Hellerék
folyosóján. – Rólad azt hittük, meghaltál, anyáról pedig tudtuk.
Nem mondta, de tudom, attól félt, hogy én is felakasztom



magam, vagy valami más módon végzek magammal. – Charlie
vállat vont. – Talán igaza volt. Túl sok volt ez akkor nekünk.

Sam hallgatott még egy darabig. Sosem folyamodott
pótcselekvésekhez, de most lesimította a nadrágját.

– Az orvosok úgy gondolták, ez az oka a vetéléseidnek?
Charlie majdhogynem felnevetett. Sam mindig is a

tudományos magyarázatot kereste a dolgok mögött.
– A második után, ami igazából a harmadik volt, elmentem egy

szakemberhez Atlantába. Ben azt hitte, valamilyen konferencián
vagyok. Elmondtam a doktornőnek, mi történt, mármint
valójában mi történt. Kiteregettem mindent, olyan dolgokat is,
amiket még apa se tudott. Hogy Zach mindent bevetett. A kezét,
az öklét, a kése nyelét.

Sam megköszörülte a torkát. Arckifejezéséből most is sokat
elrejtett a sötét szemüveg.

– És?
– A doktornő elvégzett néhány tesztet és vizsgálatot, mondott

valamit arról, hogy itt vékony a fal, ott heges a vezeték, és rajzolt
egy diagramot egy papírlapra, de én megkértem, mondja
egyenesen a szemembe, mire ő meg is tette: a méhem
„barátságtalan környezet” egy magzat számára. – Charlie
keserűen felnevetett a kifejezésen, ami inkább illett volna egy
turistáknak nem ajánlott, veszélyes vidék leírására. – Egyszóval
a körülmények a méhemben nem alkalmasak egy magzat
kihordására. Csodálkozott, hogy egyáltalán eljutottam a második
trimeszterig.

– Kijelentette, hogy mindez amiatt van, ami történt?
Charlie megvonta a vállát.



– Azt mondta, lehetséges, de nem lehet biztosan tudni. Hát,
nem is tudom. Szerintem ha egy fickó beléd nyomja a kése
nyelét, logikus, hogy nem lehet gyereked.

Sam nem tudott megszabadulni a téves következtetés
lehetőségétől.

– Az előbb azt mondtad, utoljára Dandy–Walker-szindrómáról
volt szó, nem a méhed deformációjáról. A genetika is belejátszik?

Charlie nem akarta ezt újra végigbeszélni.
– Jól mondod, utoljára volt. Több már nem lesz. Túl öreg

vagyok hozzá, egy újabb terhesség túl kockázatos lenne. Az óra
lejárt.

Sam levette a szemüvegét, és megdörzsölte a szemeit.
– Itt kellett volna lennem melletted.
– Sose kértelek volna, hogy gyere el – felelte Charlie, és

elmosolyodott, mert eszébe jutott valamit, amit Rusty két napja
mondott. – Az ismerős vakvágány.

– El kell mondanod Bennek.
– Már megint ez a „kell”. – Charlie kifújta az orrát. Nem

hiányzott neki az évek során Sam dirigálós „én vagyok az
idősebb nővér” stílusa. – Azt hiszem, nekünk már késő. –
A mondat sekélyesnek hangzott, de a legutóbbi sikertelen
csábítási kísérlet fényében Charlie nem tagadhatta tovább, hogy
Ben talán sose jön vissza hozzá. Előző este nem tudta összeszedni
a bátorságát, hogy megkérje, maradjon éjszakára, mert
túlságosan félt az elutasítástól.

– Ben úgy viselkedett, mint egy szent, amikor megtörtént.
Minden alkalommal. Komolyan mondom. Nem is értem, honnan
van benne ennyi jóság. Nem az anyjától, nem a nővéreitől, mert



azok aztán rémesek. Minden részletet tudni akartak, mintha
valami pletykatéma volna. Kész forródrótot építettek ki. El se
tudod képzelni, milyen az, mikor terhes vagy, bababútort veszel,
a szülési szabadságodat tervezed, akkora vagy, mint egy
teherautó, majd egy héttel később bemész a fűszereshez, és akik
eddig mosolyogtak rád, nem mernek a szemedbe nézni. – Charlie
észbe kapott. – Felteszem, nem tudod, milyen.

Sam megrázta a fejét.
Charlie nem volt meglepve. Nem tudta elképzelni, hogy a

nővére vállalhatta volna a terhességgel járó fizikai
megpróbáltatásokat az ő állapotában.

– Kész fúria lett belőlem – ismerte be Charlie. – Hallom
magamat, amit mondtam, ahogy beszéltem tíz perce, tegnap és
minden egyes nyomorult napon, és azt gondolom: Fogd be!
Engedd el! De mégse teszem. Mégse tudom megtenni.

– És az örökbefogadás?
Charlie megpróbált nem tüskésen válaszolni. A kisbabája

meghalt. Egy gyerek nem olyan, mint egy kutya, ami helyett
idővel vehet az ember újat, hogy betöltse az űrt.

– Vártam, hogy Ben hozza fel, de ő folyton csak azt
mondogatta, hogy boldog kettesben velem; hogy mi ketten egy
csapat vagyunk, hogy lát minket együtt megöregedni, és tetszik
neki a gondolat. – Vállat vont. – Talán ő is arra várt, hogy én
hozzam fel a témát.

Sam visszatette a szemüvegét.
– Azt mondod, vége a kapcsolatotoknak. Akkor mit veszítesz,

ha elmondod neki?
– Inkább az a kérdés, hogy mit nyerek – felelte Charlie. – Nem



akarom, hogy sajnáljon. Nem akarom, hogy kötelességérzetből
maradjon velem. – Rátámaszkodott a csukott koporsóra, s
legalább annyira Rustyhoz beszélt, mint Samhez. – Boldogabb
lehetne valaki mással.

– Marhaság! – csattant fel Sam. – Nincs jogod dönteni
helyette.

Charlie úgy érezte, Ben már régen döntött. Nem is tudta
hibáztatni érte. Nemigen tudta elhinni, hogy bármelyik
negyvenegy éves férfi boldogtalan lehetne egy ruganyos
huszonhat éves nővel.

– Olyan nagyszerűen bánik a gyerekekkel – mondta. –
Odavan értük.

– Te is.
– De nekem nem miatta nincs gyerekem.
– Mi lenne, ha miatta nem lehetne?
Charlie megrázta a fejét. Ez nem így működik.
– Nem akarsz pár percre egyedül maradni? – intett fejével a

koporsó felé. – Hogy elköszönj.
Sam elhúzta a száját.
– Kihez beszélnék?
Charlie karba fonta a kezét.
– Akkor adsz nekem egy percet?
Sam felvonta a szemöldökét, de ez egyszer sikerült lenyelnie,

amit gondolt.
– Odakint leszek.
Charlie nézte a nővérét, ahogy elhagyja a helyiséget. Sam egész

nap alig sántított – legalább ez megkönnyebbüléssel töltötte el.
Charlie-nak rosszulesett újra itt látnia Pikeville-ben, ahol



annyira nem volt elemében, ahol annyira védtelennek tűnt. Itt
nem mehet úgy végig az utcán, hogy ne tudja róla mindenki, mi
történt.

Kivéve Stanley Lyman bírót.
Ha Charlie odafuthatott volna a pulpitushoz, és lekeverhetett

volna a gazembernek egy jókora pofont, mert megalázta a
nővérét, megkockáztatta volna a letartóztatást.

Sam mindig is igyekezett elrejteni a testi hibáit, pedig elég volt
nézni őt néhány percig, hogy az ember észrevegye, valami nincs
vele rendben. A tartása túl merev volt, karját az oldalához
szorítva járt, ahelyett hogy lóbálta volna. Fejét egy bizonyos
szögben tartotta, és nem szerette, ha a holttere felől közelítették
meg. Aztán meg ott volt a precíz, őrjítően tanító nénis beszéde.
Mindig is éles volt a hangszíne, de miután meglőtték, olyan
érzése volt az embernek, hogy minden szavának éle van. Néha
elakadt a beszédben, mert nem találta a megfelelő szót,
ritkábban pedig hallani lehetett, hogy szinte kiköp egy-egy szót a
rekeszizma segítségével, ahogy a beszédtanára tanította.

Egy egész csapat orvos és terapeuta vette körül annak idején.
Mindegyiknek megvolt a maga véleménye, javaslata,
figyelmeztetése, és egyik sem értette, hogy Sam semmit sem fog
betartani. Mert ő nem egy átlagos ember. Azelőtt se volt az, hogy
meglőtték, a lábadozása alatt pedig még annyira sem.

Charlie emlékezett, hogy az egyik orvos azt mondta Rustynak,
Sam agysérülése akár tíz pontot is levehet az IQ-jából. Charlie
majdnem kinevette. Tíz pont óriási veszteség lehet bármelyik
normális embernek, de Sam számára pusztán annyit jelentett,
hogy géniusz helyett csak egy átkozottul okos fiatal nő lett belőle.



Tizenhét évesen, mindössze két évvel a lövés után, teljes
ösztöndíjat ajánlottak neki a Stanfordra. Charlie fülében még
mindig ott csengett Rusty hangja, ahogy megkérdezte Samtől:
Boldog vagy?

Szembefordult apja rémes koporsójával, s a tetején pihentette
a kezét. A sarkáról lepattogzott a festék, valószínűleg akkor,
amikor veszett majom módjára rácsimpaszkodott.

Nem, Sam nem tűnt boldognak, legfeljebb elégedettnek.
Visszatekintve Charlie elmondhatta volna az apjának, hogy az

elégedettség fontosabb. Sam lubickolt a jogi praxisában, s a
vérmérséklete, mely akkoriban sokszor felért egy tomboló
viharral, végül csillapodni látszott. Láthatóan megszűnt
nyomasztó teherként cipelt haragja. Persze még mindig
tudálékos és bosszantó, de ez pusztán attól van, hogy az anyja
lánya.

Charlie zongorázott ujjaival a koporsón.
Látta az iróniát abban, ahogy mind ő, mind a nővére

nyomorúságos kudarcot vallott az élet és a halál dolgaiban. Sam
nem volt képes megkönnyíteni férje szenvedését, Charlie pedig
nem tudott jó helyet biztosítani testében növekvő gyermekének.

– Na, már megint – motyogta, ahogy elöntötték szemét a
könnyek. Unta, hogy folyton sírnia kell. Elege volt belőle. És
kibírhatatlan némber sem akart lenni többé, ahogy szomorú
sem. És a férje nélkül sem akart tovább élni.

Bármilyen nehéz volt is ragaszkodni a kiállhatatlansághoz,
szomorúsághoz és magányhoz, elengedni őket még nehezebb
volt.

Közelebb húzta az egyik széket, és lerántotta róla a babakék



szaténhuzatot. Ez nem egy bakfis lány szülinapi partija.
Leült a kemény műanyagra.
Elmondta Samnek a titkát – mégiscsak kinyitotta a dobozt.
Akkor miért nem érzi most máshogy magát? Miért nem

változtak meg varázsütésre a dolgok?
Rusty egyszer elrángatta egy terapeutához. Tizenhat éves volt.

Sam már Kaliforniában élt, ő meg elkezdett kirúgni a hámból az
iskolában. Rossz fiúkkal randizott, rossz fiúkkal kefélt, és
felvagdosta késsel a rossz fiúk autójának a gumiját.

Az ismerős zsákutca.
A terapeuta, egy kötött mellényes, komoly férfi, megpróbálta

visszavinni Charlie-t arra a napra, a farmház konyhájába, abba a
nyirkos helyiségbe, ahol Gamma feltett egy fazék vizet forrni a
tűzhelyre, miközben ő elindult a folyosón megkeresni Samet. Azt
mondta Charlie-nak, csukja be a szemét, és képzelje oda magát a
konyhaasztalhoz, lássa a kezét, amint repülőt hajtogat a
papírtányérból, de ahelyett hogy egy autót hallana megállni a
felhajtón, képzelje azt, hogy Jézus lép be a konyha ajtaján.

Keresztény terapeuta volt, jó szándékú, és kétségtelenül
őszinte. Úgy vélte, mindenre Jézus a megoldás.

– Tartsd csukva a szemed – mondta –, és képzeld el, hogy
Jézus felemel.

Ahelyett hogy Gammát látná, amint megragadja a puska
csövét, ahelyett hogy Samet, amint meglövik, és ahelyett hogy
azt élné át újra, ahogy végigrohan az erdőn Miss Heller házához.

Charlie csukva tartotta a szemét, ahogy a terapeuta utasította.
Ráült a kezére, hogy mozdulatlan maradjon. Lóbálta a lábát, és
úgy tett, mintha együttműködne, de Jézus helyett Lindsay



Wagnert látta jönni a megmentésére. A sorozatbeli szupernő jól
behúzott Daniel Culpeppernek a maga szupererejével, Zachariah
pedig kapott egy karaterúgást a golyóira. A nő úgy mozgott, mint
a lassított felvétel, hosszú haja ütemesen lengett mögötte.

Charlie sosem volt különösebben jó az utasítások követésében.
Bár égett az arca a megaláztatástól, arra gondolt, hogy az

elhanyagolt külsejű, rossz frizurájú párterapeutának, akihez Ben
elvonszolta, legalább egy dologban igaza volt: abban, hogy valami
majdnem három évtizede történt szörnyűség mérgezi a jelenbeli
életét.

Azaz mérgezte, múlt időben. Merthogy a férje elment, a
nővére néhány órán belül visszarepül New Yorkba, ő pedig
hazamegy az üres házba egyedül.

Még a kutya sincs nála a héten.
Charlie nézte az apja koporsóját. Nem akart arra gondolni,

hogy Rusty ott fekszik a hideg fémdobozban. Mosolyogva akart
emlékezni rá, ahogy rákacsint, rázza a lábát, ritmusra kopog az
asztalon, és ezredszer is elmondja valamelyik ócska történetét.

Több fényképet kellett volna készítenie róla. Fel kellett volna
vennie a hangját, hogy ne felejtse el a hanghordozását, ahogy
bosszantó módon mindig a rossz szóra helyezte a hangsúlyt.

Volt idő, mikor Charlie azért imádkozott, hogy az isten
szerelmére, legalább egy kis időre fogja be a száját – most pedig
annak örülne legjobban a világon, ha újra hallhatná. Ha
hallgathatná az egyik sztoriját. Ha felismerhetné az egyik
homályos idézetét. Ha átélhetné újra a felismerést, hogy a sztori,
a látszólag oda nem illő idézet vagy ártatlan megfigyelés
tulajdonképpen mind-mind egy-egy jó tanács volt, amit



általában, bosszantó módon, érdemes volt megfogadni.
Charlie apja felé nyújtotta a kezét. Két tenyerét a koporsóra

fektette, és butaságnak érezte ugyan, de kénytelen volt feltenni
a kérdést:

– Mihez kezdjek most, apa?
Várt.
De Rustytól, negyvenkét év óta először, nem érkezett válasz.
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Charlie egy pohár borral a kezében sétálta körbe az Emlékezés
kápolnáját. Erre is csak az ő apja volt képes, hogy meghagyja,
szolgáljanak fel alkoholt a temetésén. A bárban töményet is
lehetett kapni, de délben ez túl korai volt a legtöbb
megjelentnek. Ez volt az első gond Rusty temetésével. A második
meg az, amire Sam már a kezdetekkor rámutatott: a sok
nézelődő és képmutató a gyászolók között.

Charlie óvakodott attól, hogy néhány régebbi barátját is ebbe a
kategóriába sorolja. Nem hibáztathatta őket, amiért Bent
választották helyette: ő maga is Bent választotta volna. Egy hét,
egy hónap múlva, vagy talán jövőre csendes jelenlétük, kedves
odabólintásuk és mosolyuk bizonyára számítani fog, de ebben a
pillanatban Charlie csak a seggfejeket látta.

A városiak, akik rendre ócsárolták Rustyt liberális, jótevő
szerepvállalásáért, nagy számban képviseltették magukat. Ott
volt Judy Willard, aki gyilkosnak nevezte, mert egy
abortuszklinikának is dolgozott. Abner Coleman, aki rohadéknak,
mert egy gyilkost védett. Whit Fieldman, aki árulónak, mert
képviselt egy rohadékot. Hosszan lehetett volna még folytatni a
sort, ha Charlie nem undorodott volna tőle túlságosan.

A legrosszabb Ken Coin volt köztük. A nyomorult disznó a
kerületi ügyészi hivatal seggnyalóitól körülvéve állt ott. Köztük
volt Kaylee Collins, a fiatal nő, aki nagy valószínűséggel Bennel
kavart, és nem vette észre, hogy nemkívánatos a társaságban.
Persze úgy tűnt, az egész helyi jogászvilág társasági eseménynek



fogja fel a temetést. Coin láthatóan egy Rustyról szóló történettel
szórakoztatta a többieket, az öreg valamelyik tárgyalótermi
húzásával. Charlie nézte, ahogy Kaylee hátravetett fejjel
fölkacag. Hosszú szőke haját hátradobta, és olyan intim
mozdulattal érintette meg Ben karját, amiről csak egy feleség
veszi észre, hogy illetlen.

Charlie ivott a borából, s azt kívánta, bárcsak sav lenne a
pohárban, hogy a nő arcába löttyenthesse.

Megcsörrent a telefonja. Elindult egy üres sarok felé, hogy
felvegye, mielőtt bekapcsol az üzenetrögzítő.

– Én vagyok az – szólt bele Mason Huckabee.
Charlie hátat fordított a teremnek. Szégyen és bűntudat

kavargott benne.
– Megmondtam, hogy ne hívjál.
– Sajnálom, de beszélnem kell veled.
– Nem, nem kell – jelentette ki Charlie. – Figyelj rám jól: ami

köztünk történt, életem legnagyobb tévedése volt. Szeretem a
férjem, és te nem érdekelsz. Nem akarok beszélni veled, nem
akarom, hogy bármi közöm legyen hozzád, és ha még egyszer
felhívsz, távoltartási végzést kérek, és gondoskodom róla, hogy
az állami tanfelügyelet megtudja, hogy zaklatsz egy nőt. Ezt
akarod?

– Jézusom, dehogy! Gondold át, kérlek! Jó? – A férfi hangja
kétségbeesettnek tűnt. – Charlotte, beszélnem kell veled
négyszemközt. Nagyon fontos. Fontosabb a kettőnk dolgánál,
fontosabb annál, amit tettünk.

– Ebben tévedsz – biztosította Charlie. – Nekem a
legfontosabb az életben a férjemmel való kapcsolatom, és nem



hagyom, hogy közénk állj.
– Charlotte, ha meg tudnád…
Charlie kinyomta a telefont, ne kelljen tovább hallgatnia a férfi

baromságait. Visszadobta a táskájába, és megigazította a haját.
Kiitta a borát, s hozott magának még egyet a bárból. A fele
eltűnt, mire megszűnt remegni a keze.

Még szerencse, hogy Mason csak telefonon hívta. Ha eljött
volna a temetésre, ha a város együtt látta volna őket, ha Ben
együtt látta volna őket, elsüllyedt volna a szégyentől és az
önutálattól.

– Charlotte! – közeledett hozzá az együttérzés jól begyakorolt
pillantásával Newton Palmer, egy újabb ügyefogyott jogász,
akikből oly sok volt a teremben. – Hogy vagy?

Charlie kiürítette a poharát, hogy borba fojtsa a kikívánkozó
szitkokat. Newton egyike volt azon tipikus fehér
öregembereknek, akik Amerika kisvárosainak a zömét vezették.
Ben egyszer azt mondta, nem kell mást tenni, mint kivárni, hogy
kihaljanak a Newtonhoz hasonló rasszista, szexista vén
gazemberek. Csak azt nem vette észre, hogy az ilyenek
újratermelődnek.

– Múlt héten láttam az apádat egy Rotary-reggelin. Eleven
volt, mint mindig, de most különösen vicceset mondott.

– Ez volt ő. Vicces. – Charlie úgy tett, mint aki hallgatja a férfi
ostoba történetét, de közben a nővérét kereste a szemével.

Sam is csapdába esett: Mrs. Duncan, egy nyolcadrangú
angoltanár tartotta fogva. Mosolygott és bólogatott, de Charlie
nem tudta elképzelni, hogy sok türelme lenne a semmitmondó
beszélgetéshez. Sam mássága még nyilvánvalóbb volt ebben a



közegben. Nem a testi hibái miatt, hanem mert annyira látszott,
hogy nem ide való. Talán még csak nem is ebbe az évszázadba.
Sötét szemüvege, királyi fejtartása, öltözéke nem segített abban,
hogy elvegyüljön, még egy temetés résztvevői között sem.
Feketét viselt, de nem a megfelelő feketét. Olyan feketét,
amilyet csak a kiváltságosok engedhetnek meg maguknak. Idős
tanárnője mellett úgy festett, mint egy selyemből varrt
pénzeszsák.

– Mintha az anyátokat látnám – hallatszott hirtelen Lenore
hangja. Szűk, fekete ruhát viselt, cipője sarka magasabb volt
Charlie-énál is. Rámosolygott Newtonra. – Mr. Palmer!

Newton elfehéredett.
– Ha megbocsátasz, Charlotte.
Lenore ügyet se vetett rá, ahogy Charlie sem, aki Lenore

vállának dőlt, úgy nézték együtt Samet. Mrs. Duncan még
mindig lyukat beszélt a hasába.

– Harriet mindig is szeretett volna jóban lenni az emberekkel,
de ezt az egyenletet nem igazán sikerült megoldania – mondta
Lenore.

– Apával igen.
– Apád mindig is kilógott a sorból. Két egyedi jelenség voltak,

akik együtt tudták a legjobbat nyújtani.
Charlie még közelebb bújt Lenore-hoz.
– Nem hittem, hogy eljössz.
– Nem tudtam megállni, hogy még utoljára ne piszkáljam föl

ezeket a vén gazembereket. Figyelj… – Lenore mély levegőt
vett, mintha valami nehéz dolgot készülne kibökni. – Azt hiszem,
visszavonulok, és Floridába költözöm, a hozzám hasonló



megkeseredett, öreg fehér nők közé, akik fix jövedelemből élnek.
Charlie összeszorította a száját. Nem akart megint sírni, és

nem akarta azt sem, hogy Lenore-nak bűntudata legyen, amiért
azt teszi, amit szeretne.

– Jaj, drágám – karolta át Lenore a derekát. A füléhez hajolt,
és belesúgta: – Sose hagylak el, csak máshol fogok élni. Te meg
majd jössz, és meglátogatsz. Lesz saját szobád. Lovak,
kismacskák és oposszumok képeivel lesz teleaggatva.

Charlie felnevetett.
– Ideje továbblépnem – folytatta Lenore. – Épp elég régen

harcolok már itt a jó ügyért.
– Apa imádott téged.
– Hát persze. Én meg téged – csókolta meg Lenore az arcát. –

Na tessék! Kell nekünk itt szeretetről beszélni.
Ben vágott át a tömegen. Mentegetőzve feltartotta a kezét,

miközben sietősen kikerült egy öregembert, aki úgy tűnt,
mondani szeretne neki valamit. Odaköszönt néhány ismerősnek,
de folyamatosan haladt tovább, könnyedén lerázva a parazitákat.
Mindenki mosolygott, amint meglátta, mire Charlie is azon kapta
magát, hogy mosolyog.

– Hé! – simította le a nyakkendőjét Ben, mikor odaért
hozzájuk. – Ez valami csajos csevegés, vagy beszállhatok?

– Épp készültem összeakasztani a bajszom a főnököddel –
felelte Lenore, majd még egyszer megcsókolta Charlie-t, mielőtt
Ken Coint vette célba.

A kerületi ügyész köré gyűlt csoport szétrebbent, de Lenore
ügyesen elállta Coin útját, ahogy egy gepárd tenné egy
varacskosdisznó-kölyökkel.



Charlie Benhez fordult.
– Lenore visszavonul, és Floridába költözik.
Férje nem látszott meglepettnek.
– Nem sok marad itt neki most, hogy az apád elment.
– Csak én – jegyezte meg szomorúan Charlie. Nem tudta

elképzelni Lenore nélkül az életét. Szíven ütötte a hír. – Te
választottad ki a ruhát apának? – kérdezte.

– Mindent ő intézett – felelte Ben. – Tartsd ide a kezed!
Charlie engedelmeskedett.
Ben belenyúlt a zakója zsebébe, elővett egy piros labdát, és

beletette Charlie tenyerébe.
– Tessék.
Charlie ránézett a bohócorra, és elmosolyodott.
– Gyere ki! – hívta Ben.
– Miért?
Ben nem válaszolt, csak türelmesen várt. Mint mindig.
Charlie letette a borospoharat, beledugta a bohócorrot a

táskájába, és követte férjét az épület elé. Az első dolog, amit
észrevett, a sűrű cigarettafüst volt. A második pedig, hogy csupa
elítélt veszi körül. Rosszul szabott öltönyük nem tudta elrejteni a
sok börtöntetoválást és a kidolgozott izmokat, melyeket a
számtalan órányi testedzéstől szereztek a börtön udvarán.
Többtucatnyi férfi és nő volt ott, talán ötven is.

Ők voltak Rusty igazi gyászolói. Kint dohányoztak, mint a rossz
kölykök a suliban, a tornaterem mögött.

– Charlotte – ragadta meg Charlie kezét az egyik férfi –, hadd
mondjam el, milyen sokat jelentett nekem az apukája. Segített
visszakapnom a kölykömet.



Charlie elmosolyodott, és megrázta a férfi érdes tapintású
kezét.

– Nekem segített munkát találni – mondta egy másik. Elöl
feketék voltak a fogai, de olajos hajában fésűnyomok jelezték,
hogy Rusty tiszteletére igyekezett kicsípni magát.

– Jó ember volt – szólalt meg egy asszony, az ajtó melletti, teli
hamutartó felé pöckölve egy csikket. – Rávette azt a fafejű volt
férjemet, hogy fizesse a gyerektartást.

– Menjél már! – mordult fel egy férfi, vélhetően a fafejű volt
férj.

Ben rákacsintott Charlie-ra, aztán visszament a házba. Egy
helyettes megyei államügyész nem népszerű ezekben a
körökben.

Charlie sorra kezet rázott az emberekkel, és igyekezett nem
köhögni a füsttől. Számos történetet végighallgatott Rustyról, aki
segített ott, ahol senki másnak nem akaródzott segítenie.
Szeretett volna bemenni, és kihívni Samet, hadd hallja, amit ezek
az emberek az apjukról mondanak. Sam biztos szívesen
meghallgatta volna őket – de még inkább szüksége lett volna rá,
hogy hallja. Ő mindig is fekete-fehérben gondolkodott. A szürke
világ, ahol Rusty láthatóan elemében érezte magát, mindig is
zavarta.

Charlie nevetett magában. Milyen fura, hogy miután elmondta
Samnek a legmélyebb, legsötétebb titkait, úgy érzi, a
legfontosabb, amit Sam elvihetne magával haza New Yorkba,
mégiscsak az a tudat, hogy az apjuk jó ember volt.

– Charlotte! – szólította meg Jimmy Jack Little, aki
tökéletesen elvegyült az elítéltek tömegében. Több tetoválása



volt, mint a legtöbbjüknek, beleértve egy egész karját beborító
rajzot, amit egy bankrablásért kiszabott börtönbüntetése során
varrtak rá. Puha, fekete kalapot viselt, és folyton haragosnak
látszott, mintha csalódott lenne, amiért nem tartozik a jó fiúk
közé, akiket megrontott egy rossz lány egy negyvenes évekbeli
krimiben.

– Köszönöm, hogy eljött – ölelte meg Charlie, amit eddig soha
nem tett, és valószínűleg ezután sem fog. – Apa örülne, hogy itt
van.

– Hát igen. – A férfi meghatottnak tűnt az öleléstől. Zavarában
rágyújtott, hogy visszanyerje macsó keménységét. – Részvétem,
sajnálom az öreget. Azt hittem, valami golyózáporban fog
meghalni.

– Örülök, hogy nem így történt – felelte komoly arccal Charlie.
Apját pár napja szurkálták össze, nem volt kedve golyózáporral
viccelődni.

Jimmy Jack leszedett egy darabka dohányt a szája széléről.
– Ez az Adam Humphrey gyerek – kezdte. – Nem hiszem,

hogy szól ellene bármi. Lehet, hogy annak idején vajazta a
kislány sütijét, de mostanra gyerekei vannak, fiúk, lányok. Attól
persze lehettek barátok úgy is, hogy nem volt semmi etyepetye.
– Vállat vont, lerázva a témát. – Ami Frank Alexandert illeti, őt
évek óta ismerem. Volt egy ittas vezetése, amit az öreg Rusty
segített elsimítani.

– Apa dolgozott az Alexander családnak? – csodálkozott el
Charlie, aztán gyorsan lehalkította a hangját. – Mi történt?

– Készpénzes fizetés, már ami az öreg Rustyt illeti. Nem volt
semmi szokatlan az együttműködésükben. Az történt, hogy



Frank rossz egérlyukban melengette a kígyóját. Bepiált egy kicsit
a csajjal egy motelban, ahová az ilyenek járnak, aztán ment haza
az anyucihoz egy másik pipi parfümjétől bűzölögve. Vagyis
megpróbált hazamenni. A zsaruk meg elkapták, és feljelentették
ittas vezetésért.

– Az a barátnő nem diák volt véletlenül? – kérdezte Charlie.
– Ingatlanügynök. Jóval öregebb, mint a feleség, ami tökre

érthetetlen, mert akkor mi a fenének? Na jó, pénze az van, de a
pipik nem lesznek értékesebbek a kortól, mint a veterán
járgányok. Jobb, ha friss a szappan az ember kötele végén, nem
igaz?

Charlie nem akart vitát nyitni a megcsalás szempontjairól.
– Szóval mi lett Frank Alexanderrel? – kérdezte.
– Végzett valamennyi közmunkát, meg beültették fejtágítóra

az ittas vezetésről. A bíró törölte a priuszt, hogy megtarthassa a
tanári állását. A forrásaim szerint otthon nagyobb volt a gubanc.
A feleség nem volt túl boldog az öreg barátnőtől.

– Volt szó válásról? – faggatta tovább Charlie.
Jimmy Jack vállat vont.
– Talán nem volt választásuk. Az ittas vezetés a gazdagok

szórakozása. Az ügyvédi költségek, a fizetős fejtágítók, a
pénzbírság, az illetékek. Az ilyesmi könnyen belekerülhet nyolc-
kilencezerbe.

Charlie tudta, hogy ez bárkinek nagy pénz, Alexanderék
ráadásul mindketten tanárok voltak egy kisgyerekkel. Aligha
lehetett ennyi felesleges készpénzük a párnacihában.

– Semmi se tartja vissza annyira a válástól az embert, mint ha
rájön, hogy főtt tésztát kell egyen egész hátralévő életében –



filozofált Jimmy Jack.
– Vagy talán mégis szerették egymást, és helyre akarták hozni

a házasságot a gyerek érdekében.
– Szép elmélet, aranyom – állapította meg a férfi. Tövig szívta

a cigarettáját, majd a csikket beledobta egy virágcserépbe. – De
asszem, már úgyse számít. Rusty nem fog kinyúlni a sírból, hogy
kifizessen, ha kinyomozom ezt a szarságot.

– Bárki is veszi át az ügyet, szüksége lesz valakire a terepen.
A férfi arca megrándult, mintha már a puszta gondolat is

fájdalmat okozna neki.
– Nem tudom, akarok-e dolgozni más ügyvédnek, mint a maga

apukája. A jelenlévők kivételek. De a fenébe is, a többi ügyvéd
nem fizeti ki, amivel tartozik, és alapvetően szar alakok.

Charlie nem tiltakozott. Jimmy Jack rákacsintott.
– Na jó, kislány, menjen vissza hallgatni azokat a szarjankókat.

Azok odabent nem ismerték az apját. Arra se lennének méltók,
hogy az ágytálat tartsák neki.

Charlie elmosolyodott.
– Köszönöm.
Jimmy Jack csettintett a nyelvével egy újabb kacsintás

kíséretében, majd átfurakodott a tömegen. Megveregette egy-
két ember hátát, összeütötte az öklét némelyikkel, miközben az
ajtó, és feltehetően a bár felé tartott. Megbökte a kalapja szélét,
köszönve a nőnek, aki Rusty révén hozzájutott a
gyerektartáshoz. Az csípőre tette a kezét, és Charlie-nak az volt
a benyomása, hogy egyikük sem lesz egyedül az éjjel.

Felharsant egy autóduda, mindannyian a parkoló felé
fordultak.



Ben ült a kisteherautója volánja mögött, mellette Sam.
Mikor Charlie-ra utoljára rádudált egy fiú, Rusty

szobafogságra ítélte, mert az éjszaka közepén kimászott a szobája
ablakán.

Ben ismét megnyomta a dudát, és odaintette Charlie-t.
Charlie kimentette magát a társaságból, bár biztos volt benne,

hogy sokuk futott már várakozó kisteherautó felé.
Sam kiszállt, de tovább fogta a nyitott ajtót. Charlie messziről

hallotta a kipufogó zaját. Ben Datsunja már húszéves volt,
egyedül ezt engedhették meg maguknak az elmaradt coloradói út
után. A városi terepjárót el kellett adniuk, hogy visszafizethessék
a kölcsönt, egy héttel később pedig a vevő már nem járult hozzá,
hogy visszavásárolják. Rusty és Lenore azt mondta, nem kell
fizetniük a klinikának, de Charlie ezt képtelen volt megtenni;
mindazonáltal a klinika napokon belül visszaküldte az átutalt
összeget. A többi számla volt a nagyobb gond: a repülő, a
szállodai lemondás, a hitelkártyáról történt átutalások költsége,
meg a vetélés utáni kórházi költségek. A sebész, a nőgyógyász, az
aneszteziológus, a radiológus, a gyógyszerek, és egy csomó
járulékos költség. Akkora teher nehezedett rájuk, hogy még
ennek a csotrogánynak is örülhettek.

– Ben felajánlotta, hogy segít megszökni – mondta Sam. – Egy
percet se bírtam volna már ki azzal a társasággal.

– Én se – mondta Charlie, bár szívesebben maradt volna az
elítélt bűnözőkkel, mint hogy elszenvedje Sam béna békítő
próbálkozását.

Charlie-nak volt egy kínos pillanata, amikor bemászott
középre, ugyanis útban volt a padlóból kinyúló váltó. Már



majdnem emelte a szoknyáját, hogy a lába közé kapja, csak hát
Ben a minap értésére adta, hogy nem akarja a lába között tudni a
botját…

– Jól ülsz? – kérdezte Charlie-t.
– Persze – felelte amaz olyan pózban, mintha dámanyeregben

ülne, féloldalt, összezárt térdekkel.
Az ajtó felnyögött rozsdás zsanérjain, amint Sam becsukta.
– Egy kis olaj nem ártana neki.
– Már próbálkoztam a WD-40-nel – mondta Ben.
– Az oldószer, nem olajozó – magyarázta Sam, majd Charlie-

hoz fordult. – Úgy gondoltam, lehetnénk egy kicsit együtt a
farmházban.

Charlie alig hitt a fülének. El nem tudta képzelni, miért akarna
a nővére akár két percet is eltölteni azon a gyűlöletes helyen.
A Stanfordra indulása előtti este nem egészen tréfából vázolta
fel, hogyan lehetne hatékonyan porig égetni.

Ben sebességbe tette a kocsit, és kis ívben megfordult néhány
parkoló autó körül. BMW-k, Audik, Mercedesek. Charlie csak
remélni tudta, hogy Rusty őszinte gyászolói nem lovasítják meg
őket.

– A francba – dörmögte Ben.
Két rendőrautó parkolt a sávokat elválasztó területen. Charlie

felismerte Jonah Vickeryt és Greg Brennert, valamint csaknem
az összes zsarut, aki ott volt az iskolánál. Ők készültek adni a
kíséretet a temetéshez. A kocsijukra támaszkodva fújták a
füstöt.

Ők is felismerték Charlie-t.
Jonah karikát formált két keze az ujjaiból, és a szeme elé tette.



A banda többi tagja utánozta, és röhögtek hozzá, mint a hiénák.
Ben letekerte az ablakot.
– Rohadékok! – kiáltott ki rajta.
– Szívem! – szisszent fel ijedten Charlie.
Ben már ki is hajolt az ablakon, és az öklét rázta a rendőrök

felé.
– Átkozott banda!
– Ben! – Charlie megpróbálta visszahúzni, mert már majdnem

kiabált. Mi az ördög lelte az ő béketűrő férjét? – Ben, mi a…?
– Rohadjatok meg, seggfejek! – kiáltotta Ben, mindkét kezével

bemutatva nekik.
Azok már nem nevettek, csak alaposan végigmérték Bent,

miközben kihajtott a főútra.
– Te megőrültél? – firtatta Charlie. Itt neki lett volna oka

kiakadni. – Erre ráfázhatsz.
– Na és.
– Azt akarod, hogy kinyírjanak? Jézusom, Ben! Ezek veszélyes

fickók. Cápák, csak pillangókéssel.
– Talán mégsem – szólalt meg Sam. – Az illegális.
Charlie legszívesebben felnyögött volna, de magába fojtotta.
Ben felhúzta az ablakot.
– Annyira elegem van ebből az átkozott helyből! – fakadt ki.

Hármasba, majd négyesbe tette a váltót, amint felgyorsított.
Charlie az üres utat bámulta maguk előtt.
Ben eddig sosem utálta ezt a várost.
– Nos – köszörülte meg Sam a torkát –, én szeretem New

Yorkot. A kultúra, a művészetek, az éttermek…
– Nem lennék képes északon élni – felelte Ben, mintha



fontolgatná, hogy elköltözik. – Legfeljebb Atlantában.
– Biztos vagyok benne, hogy a kirendelt védők hivatala örülne

neked.
Charlie szúrós szemmel meredt a nővérére, és hang nélkül

formálta a szavakat: Ez meg mi volt?
Sam vállat vont, arcáról nem lehetett leolvasni semmit.
Ben meglazította a nyakkendőjét, s kigombolta ingén a gallért.
– Már eleget szolgáltam a közjót, szívesen csatlakoznék a sötét

oldalhoz.
Charlie megrémült.
– Micsoda?
– Már egy ideje foglalkoztat a gondolat – felelte Ben. –

Meguntam, hogy szegény közszolga legyek. Pénzt akarok
keresni, és akarok egy saját hajót.

Charlie összeszorította a száját, ahogy akkor tette, amikor
Lenore közölte vele, hogy Floridába költözik. Ben általában
könnyedén vette a dolgokat, de Charlie megtanulta, hogy ha
egyszer a fejébe vesz valamit, aligha változtat az elhatározásán.
Most pedig szemmel láthatóan eldöntötte, hogy pályát módosít.
Talán azt is, hogy elmegy innen. Szembetűnően más volt, mint
régen. Megváltozott: lazább lett, és szinte beleszédült, mint
akinek nagy teher gördült le a válláról.

Charlie feltételezte, hogy ő maga volt ez a teher.
– A cégünk együtt dolgozik büntetőügyekben néhány atlantai

irodával. Semmiből se állna, hogy írjak pár ajánlólevelet –
mondta Sam.

Charlie villámló pillantásokat vetett a nővérére.
– Kösz. Majd szólok, ha körülnéztem. – Ben kicsomózta a



nyakkendőjét, susogva kihúzta a gallérja alól, és ledobta az ülése
mögé. – Kelly vallomást tett a kórházi felvételen.

– Jézus! – sikított Charlie akkorát, hogy megpattanhatott
volna az üveg. – Ezt nem mondhatod el nekünk, Ben!

– Hát, neked még mindig megvannak a házastársi előjogaid, ő
meg… – Ben elnevette magát. – Szent ég, Sam! Te aztán jól
ráijesztettél Coinra. Hallani lehetett, ahogy beszart, amikor
elkezdtél párbajozni a bíróval.

Charlie megragadta férje karját.
– Mi van veled? Kirúghatnak, ha…
– Felmondtam tegnap este.
Charlie keze lehanyatlott.
– A videó… – gondolkodott hangosan Sam.
– A francba – suttogta Charlie.
– Mit gondolsz, Kelly bűnös? – kérdezte Sam.
– Kétségtelenül az. Az igazságügyi szakértői vélemény

alátámasztja. Lőpormaradványok voltak a kezén, a blúza ujján, a
gallérja körül és a jobb mellénél, pontosan, ahol várná az ember.
– Ben a nyelve hegyét rágcsálta. Lénye egy része még mindig azt
súgta, nem etikus, amit tesz. – Nem tetszik, ahogy rávették,
hogy beismerje. És egy csomó minden más se tetszik, ahogy itt
csinálják.

– Kellyt bármire rá lehet venni – mondta Sam.
Ben bólintott.
– Nem ismertették vele a jogait, de ha megtették volna, se

lenne biztos, hogy megérti, mit jelent, hogy joga van hallgatni.
– Azt hiszem, terhes.
Charlie Samre kapta a tekintetét.



– Miből gondolod?
Sam megrázta a fejét: most Bennel beszélt.
– Tudod, mi történt a pisztollyal?
– Nem – felelte Ben. – És te?
– Én tudom – mondta Sam. – Mondott arról valamit Kelly,

hogy ismerte-e az áldozatokat?
– Azt tudta, hogy Lucy Alexander Frank Alexander lánya, de

szerintem csak utólag tudta meg.
– Ha már Alexanderéknél tartunk – szólt közbe Charlie –,

Jimmy Jack elmondta, hogy Frank néhány éve megcsalta a
feleségét. Lemeszelték ittas vezetésért, és lebukott a másik
nővel.

– Ahá! – mondta Sam. – Szóval már korábban is megtette.
Diák volt?

– Nem, egy ingatlanügynök. Gazdag, de idősebb, ami nem
megszokott. Apa képviselte Franket az ittas vezetés ügyében, de
Jimmy Jack szerint nem volt ebben semmi különös.

– Nem – igazolta Ben. – Coin már utánanézett. Ő arra fókuszál,
hogy Frank tanította Kellyt algebrára, és meg akarta buktatni.
Tegnap hallottátok az elméletét. Coin azt hiszi, hogy egy lány,
akinek akkora az IQ-ja, mint egy darab répának, annyira
aggódik és szégyelli magát a bukás miatt, hogy bevisz az iskolába
egy pisztolyt, és megöl két embert. Mégpedig nem is abban az
iskolában, ahova jár.

– Hát ez is érdekes – jegyezte meg Sam. – Miért volt Kelly a
felső tagozatos suliban?

– Judith Pinkman korrepetálta angolból.
– Ahá! – ismételte Sam, mintha összeállt volna a kép.



– Judith viszont azt mondta, ezen a héten nem is lett volna
órája Kellyvel – tette hozzá Ben. – Nem is tudta, hogy a lány ott
van a folyosón, amíg meg nem hallotta a lövéseket.

– Mit mondott még? – kérdezte Sam.
– Ennél nem sokkal többet. Nagyon zaklatott volt. Persze ez

érthető, hisz meghalt a férje, aztán meg ami Lucyval történt,
meg talán látta Charlie-t is… – Ben Charlie-ra pislantott, majd
újra előrenézett az útra. – Teljesen összetört. Be kellett
nyugtatózni, csak hogy be tudják tenni a mentőbe. Azt hiszem,
akkor fogta fel, mi is történt, amikor kilépett az iskolából.
Hisztérikus rohamot kapott, amúgy istenigazából. Teljesen
kikészítette a gyász.

– Hol volt, amikor elkezdődött a lövöldözés?
– A tantermében – felelte Ben. – Hallotta a lövést, és a

szabályzat szerint be kellett volna zárkóznia, és elrejtőzni a
terem hátuljában, de ő kirohant a folyosóra, mert tudta, hogy
mindjárt becsengetnek, és figyelmeztetni akarta a gyerekeket,
hogy ne jöjjenek ki az ebédlőből. Már ha le nem lövik közben. Azt
mondta, a saját biztonságára nem is gondolt. – Ben ismét
Charlie-ra pillantott. – Sok minden felkavarodott ott.

– Egy hajót nagyon drága fenntartani – jegyezte meg Sam.
– Nem jachtot akarok én.
– Akkor is: ott a biztosítás, a kikötő, az adók.
Charlie nem bírta hallgatni, ahogy elidegenedett nővére

hajókról beszélget az elidegenedett férjével. Üres tekintettel
nézte az utat. Megpróbálta értelmezni, ami az imént történt.
Azzal, hogy Ben felmondott, egyelőre nem tudott foglalkozni.
Inkább a Sammel való beszélgetésen rágódott. Ben úgy



fecsegett, akár egy börtönspicli. Sam már körültekintőbb volt.
Kelly terhes, a pisztoly nincs meg.

Ő az iskolában volt, mikor a lövöldözés történt, részben tanúja
volt az egésznek, mégis kevesebbet tud bármelyiküknél.

Ben odahajolt Samhez.
– Át kéne venned a Wilson-ügyet.
– Nem engedhetném meg magamnak a fizetéscsökkenést.
Ben lassított egy traktor miatt. A farmer mindkét sávot

elfoglalta, és a kombájn széles eleje le volt eresztve. Ben kétszer
is rádudált, mire a farmer arrébb húzódott, ő meg el tudott
menni mellette az elválasztósávban.

Ben és Sam folytatták a laza társalgást a hajóról. Charlie azon
kapta magát, hogy Sam kérdéseit veszi sorra, megpróbálva
kitalálni, mire ment ki a játék. Sam mindig is gyorsabban oldott
meg rejtvényeket. Őszintén szólva a legtöbb dologban gyorsabb
volt nála. A tárgyalóteremben pedig határozottan jobb volt. Előző
nap Charlie teljesen elképedt tőle, és kapásból kiválónak
minősítette. Életében először. Sam valóban úgy festett, mint egy
igazi viktoriánus Drakula, az elegáns ruhájától kezdve a
tekintélyt sugárzó megjelenésén át egészen addig, ahogy
kiakasztotta az állkapcsát, és lenyelte Ken Coint, mint egy kövér
patkányt.

– Hány golyót lőttek ki? – kérdezte Sam.
Charlie várta Ben válaszát, ám ekkor ráébredt, hogy Sam

hozzá beszél.
– Négyet? Ötöt? Hatot? Nem tudom. Határozottan rossz tanú

vagyok.
– A szalagon öt van – mondta Ben. – Egy a…



– …falba, három Pinkmanbe, egy Lucyba – folytatta Charlie,
majd hátrahajolt, hogy lássa Bent. – És mi van Mrs. Pinkman
tanterme mellett? Nincs valami az ajtó körül?

– Fogalmam sincs – ismerte be Ben. – Még csak kétnapos az
ügy, a szakértők dolgoznak. De van még egy tanú. Ő azt mondta,
összesen hat lövést számolt. Katona volt, szóval eléggé
megbízható.

Mason Huckabee.
Charlie lesütötte a szemét.
– És mi van a hangfelvétellel?
– Van egy nagyon szaggatott mobiltelefon-hívás az igazgatói

irodából, de az már akkor történt, mikor a lövöldözésnek vége
lett. Az a felvétel, ami neked kell, egy zsaru bekapcsolt
mikrofonjából származik, a folyosóról. Onnan szedte Coin azt a
„baba”-dolgot – tette hozzá Ben. – Magukat a lövéseket nem
rögzítette semmi. A halottkém jelentése nincs még meg nekünk,
legalábbis nekem. Lehet, hogy a holttestekben van még valahol
egy golyó.

– Asszem, meg kell néznem még egyszer azt a videót – mondta
Sam.

– Nem férek hozzá. Túl őszinte voltam a felmondólevelemben
– mondta Ben. – Már nincs hitelem.

Charlie legszívesebben bemászott volna az ágyába, és magára
húzza a takarót. Jelzálog volt a házon, hátravoltak még részletek
az autóból, ott volt az egészségbiztosítás, az autó biztosítása, a
vagyonadó. Minden számla három évvel ezelőttről…

– Majd én odaadom – mondta Sam, azzal beletúrt a táskájába,
abba az elegáns bőrtáskába, amelynek az árából Charlie-ék talán



az összes számlájukat kifizethették volna. Előhúzta belőle az
Enterprise űrhajó alakú pendrive-ot. – Van apának
számítógépe?

– Van egy hatalmas okostévéje – felelte Ben. Ugyanazt a típust
vették meg Rustynak, ami nekik volt otthon. Ez négy éve
történt, még Colorado előtt.

Ben lassított. Odaért a farmházhoz, de nem fordult be a
felhajtóra. A piros agyagra olajos, fekete foltokban száradt rá a
vér. Ott esett el az apjuk azon az estén, amikor kiment a
postaládához.

– Úgy gondolják, Lucy nagybátyja szúrta le Rustyt – mondta
Ben.

– Rick Fahey – kapcsolt Charlie, aki emlékezett Lucy
Alexander nagybátyjára a sajtókonferenciáról. – Miből gondolják,
hogy ő volt?

Ben megrázta a fejét.
– Ebből kimaradtam. Hallottam némi pletykát az irodában,

aztán meg Kaylee panaszkodott, hogy kihívták késő éjjel, amikor
Rustyt megszúrták.

– Tehát szükségük volt valakire, aki beszél a gyanúsítottal –
következtetett Charlie közömbös hangon, mintha a tény, hogy
Ben ilyen lazán bedobta annak a nőnek a nevét, akivel Charlie
szerint csalja őt, nem forgatott volna meg egy kést a szívében. –
Azt hiszem, apa látta, ki volt az.

– Szerintem is – mondta Sam. – Kész kiselőadást tartott
nekem a megbocsátásról.

– El tudom képzelni, hogy ha élne, önként elvállalná Fahey
védelmét – jegyezte meg Charlie.



Senki sem nevetett, mert mindegyikük el tudta képzelni.
Ben egyesbe tette a kocsit, és a másik oldalról közelítette meg

a behajtót, óvatosan kerülgetve a mély keréknyomokat.
Megpillantották a farmházat. Pergett róla a festék, korhadt a

fája, megvetemedtek az ablakok, de máskülönben nem sokat
változott azóta, hogy a Culpepper fivérek huszonnyolc évvel
ezelőtt bekopogtak a konyhaajtón.

Charlie érezte, hogy Sam fészkelődni kezd az ülésen, annak a
jeleként, hogy megacélozza magát. Charlie szívesen mondott
volna valamit, amivel megkönnyíthetné a dolgát, de inkább csak
megfogta a kezét.

– Itt mért nincsenek rácsok és biztonsági fémkapuk, miközben
az iroda kész erőd? – kérdezte Sam.

– Apa azt mondta, kétszer nem csap ugyanoda a ménkű –
felelte Charlie gombóccal a torkában. Tudta jól, hogy a túlzásba
vitt biztonsági intézkedések az irodánál őmiatta voltak, nem
Rusty miatt. Ha nagy ritkán ki is jött ide az eltelt évek alatt, bent
maradt a kocsijában, és ráfeküdt a dudára, hogy jöjjön ki Rusty,
mert ő semmiképp sem akart bemenni. Ha többször
meglátogatta volna, apja talán ezt a házat is biztonságosabbá
teszi.

– El se hiszem, hogy a múlt hétvégén még itt voltam, és ott
beszélgettünk a verandán – szólalt meg Ben.

Charlie nagyon szeretett volna hozzábújni, a vállára hajtani a
fejét.

– Kapaszkodjatok! – mondta Ben, mert látta, hogy a kocsi
elkerülhetetlenül bele fog hajtani egy gödörbe, majd egy mély
keréknyomba, mielőtt sima lesz az út. A csűr melletti



parkolóhelyhez igyekezett.
– Az első ajtóhoz menj – kérte Charlie. Nem akart a konyhán

át belépni.
– „Kecskebaszó” – olvasta el Sam a graffitit. – A tettes ismerte

az öreget.
Charlie nevetett.
Sam nem.
– Sose hittem volna, hogy egyszer még visszajövök.
– Nem muszáj bemenned – mondta Charlie. – Majd én

megkeresem azt a fényképet.
Sam összeszorított állkapcsa elárulta, hogy már döntött.
– Azt akarom, hogy együtt találjuk meg.
Ben a főbejárat elé kanyarodott. A fű leginkább gaz volt.

Lejjebb az út mentén lakott egy fiú, aki elvileg nyírni szokta,
Charlie mégis pitypangmezőre lépett ki a kocsiból.

Sam újra megfogta a kezét. Még gyerekkorukban sem értek
ennyiszer egymáshoz.

Kivéve azt a napot.
– Emlékszem, aznap is szomorú voltam, hogy elveszítettük a

piros téglás házat, mégis, valahogy jó nap volt – mondta Sam a
húga felé fordulva. – Te is így emlékszel?

Charlie bólintott. Gamma bosszankodott hol ezért, hol azért, de
olyan érzésük volt, hogy kezd rendeződni minden.

– Ez lehetett volna az otthonunk.
– Az kell a gyerekeknek, nem igaz? – mondta Ben, láthatóan

maga is emlékezve. – Egy biztonságos hely, ahol élhetnek. Úgy
értem, biztonságos, mielőtt… azaz…

– Semmi baj – nyugtatta meg Charlie.



Ben visszadobta zakóját a kocsiba, és kivette a laptopját az ülés
mögül.

– Bemegyek, beüzemelem a tévét.
Sam a tenyerébe nyomta a pendrive-ot.
– Majd add vissza, hogy megsemmisíttessem.
Ben szalutált, és felszaladt a lépcsőn. Felnyúlt a kulcsért az

ajtókeret fölé, és beengedte magát.
Ahogy kinyílt az ajtó, Charlie még az udvarról is megérezte

Rusty szűrő nélküli Camel cigarettájának ismerős illatát.
Sam felnézett a házra.
– Még most is olyan szedett-vedett tákolmány.
– Gondolom, eladjuk.
– Apa megvette?
– Az agglegény farmer afféle kukkoló volt. Meg lábfetisiszta, és

fehérneműket lopkodott. – Charlie jót nevetett Sam döbbent
arckifejezésén. – Jókora ügyvédi tartozást hagyott maga után,
úgyhogy a család átruházta Rustyra a házat.

– Akkor mért nem adta el már régen, és építette újjá a vörös
téglás házat? – kérdezte Sam.

Charlie tudta az okát. Sam felgyógyulása nagyon sokba került:
az orvosok, a kórházak, a terapeuták, a rehabilitáció. Charlie
tudta, milyen nyomasztó teher egy váratlan betegség. Nem
marad az embernek sem ideje, sem energiája bármit is
újjáépíteni.

Persze nem ezzel magyarázta a dolgot.
– Szerintem leginkább tehetetlenségből. Tudod, hogy Rusty

nem szerette a változást.
– Tiéd lehet – mondta Sam. – Úgy értem, nem mintha kérted



volna, de nekem nem kell a pénz. Csak anya fotója. Vagy egy
másolat róla. Persze majd én megcsináltatom neked… vagy
nekem. Megtarthatod az eredetit, ha…

– Majd kitaláljuk – próbált meg Charlie mosolyogni. Sam
sosem locsogott összevissza, kivéve most. – Még mindig azt
mondom, hogy bemehetek egyedül is megkeresni neked.

– Menjünk – intett Sam fejével a ház felé.
Charlie felsegítette a lépcsőkön, bár Sam nem kérte rá. Ben

nyitva hagyta a bejárati ajtót. Hallották, amint nyitogatja az
ablakokat, hogy beengedjen némi friss levegőt.

Jobb lenne lezárni az egészet, mint Csernobilt.
Charlie örökségének nagy része az utcai szobát töltötte meg.

Régi újságok, magazinok, a Georgiai Jogi Szemle példányai az
1990-es évektől napjainkig, régi ügyek aktái, egy műláb, melyet
Rusty fizetség fejében fogadott el egy Skip becenevű részeges
alaktól.

– A dobozok! – álmélkodott Sam a Gamma által vásárolt
holmik láttán, melyek azóta se lettek kicsomagolva. Egy
VEGYES feliratú kartondobozról lehúzta a megszáradt
ragasztószalagot, és kivette belőle a legfelső, nyomott mintás
pólót.

Ben nézte a tévé mögül.
– Van még egy doboz a dolgozóban. Egy vagyont kereshetnél,

ha eladnád a cuccot a neten – mondta, majd Charlie-ra pillantott.
– Star Trek-es nincs, csak csupa Star Wars-os.

Charlie el se tudta hinni, hogy még visszamenőleg is okozhat
csalódást a férjének.

– Gamma választott ki mindent, nem én – mondta.



Ben feje eltűnt a készülék mögött. Megpróbálta összedugdosni
az alkatrészeket, melyeket Rusty kihúzkodott, mondván, a sok
villogó fénytől rohama lesz.

– Na jó, azt hiszem, készen állok – jelentette ki Sam.
Charlie nem értette, mire gondol, amíg meg nem látta, hogy a

házon végigfutó hosszú folyosó felé néz. Az egyik végéből nyílt a
hátsó ajtó az opálüveg ablakkal, a felső végéből pedig a konyha.
Ott állt Daniel Culpepper, és nézte, ahogy Gamma kijön a
fürdőszobából.

Charlie élénken emlékezett, hogyan indult akkor végig a
folyosón a vécét keresve, hogyan kiáltotta vissza, hogy
„basszus”, csak hogy örömet szerezzen az anyjának.

Öt ajtó nyílt a folyosóról, de nem volt köztük semmiféle logikus
sorrend. Az egyik a félelmetes alagsorba vezetett, egy másik a
ruhásszekrénybe, megint másik a kamrába, egy a fürdőszobába.
A középsők egyike pedig megmagyarázhatatlan módon egy apró,
földszinti hálószobába, ahol az agglegény farmer kilehelte a
lelkét.

Rusty itt rendezte be a dolgozószobáját.
Sam ment előre. Hátulról hűvösen eltökéltnek tűnt. Egyenes

volt a háta, fejét magasra emelte. Még a szokásos enyhe
bizonytalanság is eltűnt a járásából. Az egyetlen árulkodó jel az
volt, ahogy az ujjaival mindvégig érintette a falat, mintha
szüksége lenne valami kapaszkodóra.

– A hátsó ajtó – mutatott arrafelé. Az opálüveg megrepedt,
Rusty sárga ragasztószalaggal próbálta kijavítani. – El nem tudod
képzelni, hányszor ébredtem arra az évek során, hogy azt
álmodom, kirohanok ezen az ajtón, ahelyett hogy bemennék a



konyhába.
Charlie nem szólt semmit, bár őt ugyanez az álom kísértette.
– Na jó – markolta meg Sam Rusty irodájának ajtaján a

gombot. Nyitott szájjal vett egy mély levegőt, mint az úszó, aki a
vízbe készül dugni a fejét.

Az ajtó kinyílt.
Hasonló kép fogadta őket, mint a városi irodában, még több

áporodott nikotinszaggal átitatva. A papírok, a dobozok, a falak,
de még a levegő is sárga alapszínt kapott. Charlie megpróbálta
kinyitni az egyik ablakot, de festékréteg ragasztotta össze a tokot
a szárnnyal. Csuklója fájt az erőfeszítéstől, hogy becsukja apja
koporsófedelét. Nem volt szerencséje aznap az élettelen
tárgyakkal.

– Nem látom – szólalt meg aggódva Sam. Rusty íróasztala
mellett állt. Odébb tolt néhány papírt, másokat halomba
rendezett. – Nincs itt. – Felnézett a falra, de azt körös-körül
Charlie iskolai rajzai díszítették. Csak Rusty volt képes
kitapétázni a falát egy nyolcadikos tanulmányaival a ganajtúró
bogár anatómiájáról.

– Ott a másik! – szúrta ki a vékony fém képkeretet Charlie,
melyben az az egyetlen, ismert fotó állt ötven éven át. –
A fenébe, apa!

Rusty hagyta, hogy a nap kiszívja a képet, és láthatatlanná
tegye anyjuk arcát. Csak sötét szemgödre és a szája volt kivehető
a sűrű, sötét hajtömeg alatt.

– Tönkrement – suttogta csalódottan Sam.
Charlie rosszul volt a bűntudattól.
– Régen el kellett volna vennem tőle, hogy restauráltassam.



Vagy amit ilyenkor csinálni lehet egy képpel. Nagyon sajnálom,
Sam.

Sam megrázta a fejét, s ledobta a képet egy dosszié tetejére.
– Ő nem erre a képre gondolt. Emlékszel, azt mondta, van egy

másik, amit még nekünk se mutatott meg. – Folytatta a kutatást
a papírok között, a dobozok mögött, és egyre szomorúbb lett.
A kép önmagában is fontos volt, de attól, hogy Rusty többek közt
erről beszélt utoljára Samnek, még fontosabbá vált a szemében.

Charlie levette a cipőjét, nehogy a sarka beleakadjon valamibe,
és kitörje a nyakát. A következő évet úgyis azzal fogja tölteni,
hogy átrágja magát ezen a szemétdombon, akkor meg miért ne
álljon neki most azonnal.

Felemelt néhány dobozt egy rozoga, összecsukható asztalról.
Egy dámajáték magányos piros korongjai estek ki alóluk, és
szóródtak szét a padló egy véletlenül tisztán maradt darabján,
nagyot koppanva, mintha fémpénzek volnának.

– Gondolod, hogy valamelyik irattartó szekrénybe zárhatta?
Sam aggódó pillantást vetett az öt fa irattartó szekrényre,

melyek mindegyikén erős vasrúd biztosította az ajtót.
– Megtaláljuk a lakatkulcsokat ebben a felfordulásban?
– Valószínűleg nála voltak, mikor bevitték a kórházba.
– Ami azt jelenti, hogy a bizonyítékok közé kerültek.
– Mi pedig nem ismerünk senkit a kerületi ügyész hivatalában,

aki segíthetne, mert a férjem összerúgta velük a port. – Charlie
Kaylee Collinsra gondolt, és magában hozzátette: Persze lehet,
hogy nem mindenkivel. – Apa biztos volt benne, hogy te meg én
sose láttuk azt a képet? – kérdezte Samet.

– Már mondtam. Azt mondta, megtartotta magának. Hogy azt



a pillanatot örökítette meg, amikor egymásba szerettek.
Charlie kihallotta a pátoszt apja megjegyzéséből. Rusty

nyelvezete mindig is olyan bosszantóan burjánzó volt, hogy az
ember néha elvesztette a fonalat, miközben hallgatta.

– Apa tényleg szerette őt – jegyezte meg.
– Tudom – értett egyet Sam. – És én megfeledkeztem róla,

hogy őt is veszteség érte.
Charlie kinézett az ablakon. Úgy érezte, eleget sírt már, előre

elsírta az összes könnyét.
– Nem mehetek el, amíg meg nem találtam – szögezte le Sam.
– Lehet, hogy csak kitalálta – kockáztatta meg Charlie. –

Tudod, mennyire szeretett meséket szövögetni.
– Erről nem hazudott volna.
Charlie hallgatott, de a maga részéről nem volt ebben annyira

biztos.
– A széfet megnéztétek? – kérdezte Ben. A folyosón állt, egy

köteg színes kábellel a nyakában.
Charlie megdörzsölte a szemét.
– Mikor vett apa széfet?
– Amikor rájött, hogy te meg Sam elolvastok mindent, amit

hazahoz. – Ben odébb lökött egy halom dobozt a lábával, mire
előtűnt mögülük egy földön álló széf, mely a combja közepéig ért.
– Ismeritek a kódot?

– Azt se tudtam, hogy van széfje – emlékeztette Charlie. –
Honnan tudnám a kódot?

Sam letérdelt, és tanulmányozni kezdte a forgótárcsát.
– Olyan számsor lehet, ami kötődik hozzá.
– Mit szólnál egy doboz Camel árához?



– Van egy ötletem – mondta Sam, és néhányszor megforgatta
a kereket. Megállt a kettesen, majd visszaforgatta a nyolcasra,
utána a hetesre, hatosra.

Charlie születésnapja.
Sam megpróbálta, nyílik-e, de nem nyílt.
– Próbáld a tiedet – javasolta Charlie.
Sam újra próbálkozott, meghúzta a fogantyút, de semmi.
– Gamma születésnapja? – vetette fel Ben.
Sam a megfelelő számokhoz tekerte a kereket, de megint nem

volt szerencséjük. Sam ingatni kezdte a fejét, mint aki rájött a
nyilvánvalóra.

– Rusty születésnapja lesz az.
Gyorsan odatekerte a tárcsát, megrángatta a fogantyút, de

megint semmi.
Sam Benre nézett.
– A tied jön.
– Próbáld inkább a 3-16-89-et!
A napot, amikor a Culpepper fivérek megjelentek a

konyhaajtóban.
Sam sóhajtott egyet, visszafordult a széfhez, és elforgatta a

tárcsát jobbra, aztán balra, majd megint jobbra. Rátette kezét a
fogantyúra, felnézett Charlie-ra, és megpróbálta kinyitni.

Az ajtó engedett.
Charlie odatérdelt Sam mögé. A széf dugig volt papírokkal,

mint a házban és az irodában minden. Először csak a régi papír
szagát érezték, aztán valami mást is. Mintha női parfüm lett
volna.

– Azt hiszem, ez anya szappanja – suttogta Sam.



– Rózsaszirom – emlékezett Charlie. Gamma mindig a
patikában vette; ez volt az egyetlen fényűzés, amit megengedett
magának.

– Azt hiszem, innen jön – húzott ki Sam két kézzel egy halom
borítékot a széf legfelső polcáról. Piros szalaggal voltak átkötve.

Sam megszagolta a leveleket, és becsukta a szemét, mint a
macska, mikor napba tartott képpel dorombol. Üdvözült mosoly
terült szét az arcán.

– Ez ő.
Charlie is megszagolta a leveleket, és bólintott. Alig volt

érezhető az illat, de határozottan Gamma illata volt.
– Nézd! – mutatott Sam a címzésre. A levelek Rustynak

íródtak, a georgiai egyetemi címére. – Ez az ő írása – simított
végig ujjaival Sam a tökéletesen formált betűkön. – A bélyegző
szerint az illinois-i Bataviában adták őket fel. Ott a Fermilab.
Nyilván szerelmes levelek.

– Ó – mondta Ben. – Akkor talán nem kéne elolvasnotok.
– Miért nem?
– Mert tényleg szerelmesek voltak.
Sam ragyogott a boldogságtól.
– De hát ez annyira gyönyörű!
– Komoly? – kérdezte Ben olyan magas hangon, ahogy talán

kamaszkora óta nem beszélt. – Úgy értem, komolyan el akartok
olvasni egy köteg illatos levelet, amit az apátok piros szalaggal
átkötve őrzött azokból az időkből, amikor friss volt a
kapcsolatuk, és valószínűleg… – Ujjával mutatta, mire céloz. –
Gondoljatok bele! Apátok nagy kandúr lehetett.

Charlie kínosan érezte magát.



– Halasszuk el a döntést későbbre – javasolta Sam, és letette a
leveleket a széf tetejére. Ismét benyúlt a papírok közé, és egy
képeslapot húzott elő. Odamutatta Charlie-nak a Johnson
Űrközpont légi fotóját.

Hát persze, Gamma a NASA-nak dolgozott, mielőtt átment a
Fermilabhez.

Sam megfordította a képeslapot: megint anyja takaros kézírása
nézett vissza rá. Charlie hangosan felolvasta a Rustynak küldött
üzenetet:

– „Ha észreveszed, hogy valami elromlott, látni fogod azt is,
hogyan működik jól. (Dr. Seuss)”

Sam jelentőségteljes pillantást vetett Charlie-ra. Úgy hangzott
ez, mintha az anyjuk házassági tanácsot adna a síron túlról.

– Láthatóan a saját szintjén próbált kommunikálni apával –
jegyezte meg Charlie.

– Hát persze. – Sam úgy mosolygott, ahogy karácsony
reggelén szokott gyerekkorában. Mindig őrjítő lassúsággal
bontogatta az ajándékokat, megjegyzést fűzött a
csomagolópapírhoz, a ragasztószalag mennyiségéhez, a doboz
méretéhez és alakjához, míg Charlie egyszerűen letépte a papírt
az ajándékairól, mint egy bedrogozott csivava.

– Nagyon gondosan kell ezen átrágnunk magunkat – mondta
Sam, s igyekezett kényelmesebben elhelyezkedni a padlón. –
Remélem, még ma megtaláljuk a fényképet, de ha nem… vagy
akárhogy is lesz, nem bánjátok, ha elviszem ezt az egészet
magammal New Yorkba? Itt sok papír nagyon értékes.
Katalogizálok mindent, és…

– Persze, vidd csak – mondta Charlie, mert tudta, hogy Sam és



Gamma a maguk külön, érthetetlen nyelvét beszélték, valamint
azt is, hogy ő sosem készítené el azt a katalógust.

– Visszahozom őket – ígérte Sam. – Találkozhatunk
Atlantában, vagy eljöhetek ide is.

Charlie bólintott. Tetszett neki az ötlet, hogy újra láthatja majd
a nővérét.

– El se hiszem, hogy apa ezt megtartotta – emelte a magasba
Sam az egyik győzelmi szalagját a futópályáról. Biztos az
irodájában volt, különben elégett volna a tűzben. És… ó, te jó ég!
– Egy csomó iskolai dolgozat került elő. – Itt a dolgozatod a
transzcendentalizmusról. Emlékszel, hogy Gamma két órát
vitatkozott a tanároddal miatta? Rettentő dühös volt, amiért a
tanár nem méltatta eléggé Louisa May Alcottot. Ó, és ezt nézd!
A régi ellenőrzőm. Apának alá kellett volna írnia.

Ben füttyentett egyet, hogy magára vonja Charlie figyelmét.
Egy üres papírlapot tartott a kezében.

– A papátok megtartotta az én rajzomat is: „Nyúl a
hóviharban”.

Charlie elvigyorodott.
– Jaj, várj csak! – Ben fogott egy tollat, és rajzolt egy fekete

pontot a lap közepére. – Egy jegesmedve segge luka.
Charlie felnevetett, de a következő pillanatban már sírni

szeretett volna, annyira hiányzott neki Ben humora.
– Charlie! – kiáltott fel Sam elragadtatottan. – Azt hiszem,

megütöttük a főnyereményt. Emlékszel anya jegyzetfüzeteire? –
Benyúlt a széfbe, és előhúzott egy nagy, bőrkötésű naplót.

Mikor azonban felnyitotta, egyenletekkel teleírt lapok helyett
üres csekkeket talált.



Charlie átnézett Sam válla fölött. Spirálkötésű füzetek voltak,
három csekk egy lapon, a régebben letépett csekkek bent
maradó darabjaival. A Bank of America bocsátotta ki, de a cég
nevét Charlie nem ismerte. Pikeville Holding Fund.

Sam átlapozta a bent maradt szelvényeket, de a szokásos
információk – a dátum, az összeg és a kedvezményezett – helye
üresen állt.

– Mért lenne apának csekkfüzete egy holding nevére? –
kérdezte Charlie-t.

– A letéti számlája Rusty Quinn névre szól – mondta Charlie.
A legtöbb ügyvédnek volt nem kamatozó letéti számlája, ahová a
megállapodások összegét betehették. Az ügyvéd levette belőle a
saját honoráriumát, a többit meg átadta a kliensének. – De ezt
nem értem. Apa könyvelését Lenore intézte. Ő egyenlítette ki
még a villanyszámlát is, mikor apa elfelejtette befizetni, és
kikapcsolták a villanyt.

Ben átnézte a bontatlan postát Rusty íróasztalán. Talált egy
borítékot, ami épp ide vágott. A magasba emelte.

– Bank of America.
– Nyisd ki – kérte Charlie.
Ben előhúzott a borítékból egy egyoldalas számlakivonatot.
– Szent ég! Több mint háromszáz lepedő!
– Apának sose volt olyan kliense, akinek háromszázezer

dolláros letétje lett volna.
– Egyetlen felvét volt csak a múlt hónapban, a csekk száma

0340, kétezer dollárról.
– Az első csekk egy számlán rendszerint három nullával

kezdődik – mondta Sam. – Mikor állították ki az utolsó csekket?



– Az nem derül ki, de négy hete váltották be.
– Minden hónap második péntekjén.
– Tessék? – meredt Charlie a csekkfüzetre. – Találtál valamit?
Sam megrázta a fejét, majd becsukta a bőrborítású mappát.
– Nem akarok detektívest játszani, de nem próbáljátok ki a

ceruzás trükköt? – érdeklődött Ben. – Satírozzátok át az utolsó
csekk alatt, mert amilyen erővel Rusty nyomni szokta a tollat…

– Briliáns ötlet, drágám! – Charlie már fel is állt, hogy ceruzát
keressen az íróasztalon.

– Hivatalos példányra lesz szükségünk. Egy ilyen ceruzás
másolattal nem megyünk semmire.

– De azt megtudhatjuk, kinek írta a csekket.
Sam magához szorította a mappát.
– Nekem több számlám is van a Bank of Americánál. Holnap

felhívhatom őket, és kérhetek másolatokat. Csak a halotti
anyakönyvi kivonatra lesz szükség. Charlie, biztos vagy benne,
hogy nem hagyott végrendeletet? Utána kéne járnunk. Sokan
írnak végrendeletet, csak nem szólnak róla a gyerekeiknek.

Charlie megdermedt. Verejték ütközött ki a homlokán. Autó
zaját hallotta, ahogy a ház felé közeledik. Az ismerős zökkenést,
ahogy belehajt egy gödörbe. A gumik csikorgását a vörös
agyagon.

– Ez biztos Stanislav, a sofőröm – magyarázta Sam. – Azt
mondtam neki, hogy ide jöjjön értem. – Ránézett az órára Rusty
asztalán. – Jó időt futott. Kéne egy doboz, hogy beletegyem
ezeket.

– Ben… – nézett a férjére Charlie.
– Megyek – felelte amaz, és máris elindult a folyosón ajtót



nyitni.
Charlie a folyosó végében állt, és figyelte, ahogy Ben halad a

konyha felé. Férje kinézett az ablakon, majd az ajtógombra
fonódtak ujjai. Charlie szíve furcsán remegni kezdett a
mellkasában. Nem akarta, hogy Ben ott álljon a konyhában, nem
akarta, hogy kinyissa az ajtót.

Ő természetesen szélesre tárta.
Mason Huckabee állt a verandán, s meglepetten bámult Benre.

Fekete öltönyt viselt kék nyakkendővel, hozzá terepszínű
baseballsapkát.

Ben nem mondott semmit, csak sarkon fordult, és
visszaballagott a folyosón.

Charlie-t rosszullét környékezte. Ben elé futott, s két kezét a
folyosó két falának támasztva elzárta az útját.

– Nagyon sajnálom.
Ben megpróbált elmenni mellette, de Charlie nem engedte.
– Nem én hívtam ide, Ben. Nem akarom, hogy itt legyen.
Ben nem próbálta félretolni az útból, csak merőn nézett rá, és

rágcsálta a nyelve hegyét.
– Megszabadulok tőle. Már előbb is próbáltam – mondta

Charlie.
Sam kikiáltott a dolgozószobából:
– Ben, segítenél becsomagolni ezt a cuccot?
Charlie tudta, hogy Ben túlságosan úriember ahhoz, hogy

visszautasítsa. Vonakodva engedte hát továbbmenni, míg ő maga
a konyha felé sietett, gyakorlatilag végigfutott a hosszú folyosón.

Mason odaintett neki, mert egyenesen átlátott a házon. Volt
annyi tapintat benne, hogy ne mosolyogjon rá, mikor közelebb



ért.
– Sajnálom – mondta.
– De még mennyire, hogy sajnálni fogod – suttogta Charlie

érdes hangon. – Nem vicceltem azzal a távoltartási végzéssel.
Két perc alatt tönkretehetem az egész nyomorult életedet.

– Tudom – mondta a férfi. – Nézd, sajnálom. Tényleg nagyon
sajnálom. Csak beszélni szeretnék veled meg a nővéreddel.

Charlie nem vett tudomást a könyörgő árnyalatról a
hangjában.

– Nem érdekel, mit szeretnél. Menj el!
– Engedd be, Charlie! – szólalt meg Sam.
Charlie megfordult, s megpillantotta nővérét a folyosón. Most

is az ujjai hegyével támaszkodott a falnak.
– Erre! – mondta Masonnek Sam, s mielőtt Charlie

tiltakozhatott volna, már ment is előre a nappaliba.
Mason belépett a konyhába, az ajtóban állva levette a sapkáját,

és gyűrögetni kezdte a két kezében. Körülnézett, de nem látszott
rajta, hogy bármi hatást tett volna rá a helyiség. Rusty semmin
nem változtatott a beköltözésük napja óta. Ott álltak a rozoga
székek, a sérült szélű asztal. Egyedül a légkondicionáló hiányzott
az ablakból; Gamma darabkáit képtelenség volt kitisztítani a
ventilátorából.

– Tessék! – invitálta a férfit a nappaliba Charlie, s nézte, nem
jön-e Ben is a folyosón. Rusty irodájának ajtaja azonban csukva
maradt, s miután Ben nem ment ki hátul, és a kocsija se mordult
fel, csakis Rustynál lehetett. Nyilván azon tűnődik, mekkora
szajha a felesége.

– Részvétem az apátok miatt – mondta Mason.



Charlie megpördült.
– Tudom, ki vagy.
Mason ijedtnek tűnt.
– Amikor először találkoztunk, nyilvánvalóan nem tudtam, de

aztán a nővérem beszélt a tiédről, és… – Charlie küszködött,
hogy megtalálja a megfelelő szavakat. – Nagyon sajnálom, ami
vele történt. És veled meg a családdal. De amit te meg én
tettünk, az csak egyszeri tévedés volt, óriási tévedés. Én
szeretem a férjemet.

– Ezt már mondtad. Megértem, és tiszteletben tartom. –
Mason odabiccentett Samnek, aki helyet csinált magának egy
egyenes hátú széken. Mögötte a tévé képernyőjén kimerevítve
az iskola biztonsági kamerájának felvétele látszott. Ben rájött,
hogyan lehet lejátszani.

Mason a hatalmas képernyőre bámult.
– Ki lesz most Kelly ügyvédje? – kérdezte.
– Keresünk valakit Atlantában – felelte Sam.
– Én kifizethetem – mondta a férfi. – A családomnak van

pénze. Mármint a szüleimnek. Vagyis volt. Volt egy
fuvarozócégük.

Charlie emlékezett a reklámtáblákra gyerekkorából.
– Huckabee Szállítmányozás.
– Ja. – A férfi ismét a megállított felvételre pillantott. – Ez

most készült?
Charlie nem akart beszélgetésbe bonyolódni.
– Mért jöttél ide?
– Én csak… – Mason elhallgatott, majd magyarázkodás helyett

a lényegre tért. – Kelly megpróbált öngyilkos lenni. Ez



bűntudatra utal. Olvastam az interneten, hogy a halálbüntetéssel
fenyegető esetekben a megbánás enyhítő körülmény. Szóval ezt
felhasználhatjátok a tárgyaláson, hogy az esküdtszék csak
életfogytiglant adjon neki, vagy életfogytiglant feltételes
szabadon bocsátás lehetőségével. Ők tudják, nem igaz?

– Kicsoda? – kérdezte Sam.
– A rendőrség, az ügyész, ti ketten.
– Azt fogják mondani, hogy az csak segélykiáltás volt. Végül is

átadta a fegyvert, nem húzta meg a ravaszt – mondta Charlie.
– De igen – ellenkezett Mason. – Háromszor is.
– Tessék? – állt fel Sam meglepetten.
– Tudod, hogy erről nem hazudhatsz. Voltak ott mások is –

intette Charlie.
– Nem hazudok. A mellkasának szegezte a pisztolyt. Te úgy

hét méterre voltál, neked is látnod kellett, vagy legalábbis
hallanod – folytatta a férfi, majd Samhez fordult. – Kelly a
mellkasához nyomta a csövet, és háromszor meghúzta a ravaszt.

Charlie mindebből semmire sem emlékezett.
– Én hallottam a kattanásokat – mondta Mason. – Fogadok,

Judith Pinkman is. Nem csak kitaláltam, Kelly tényleg meg
akarta ölni magát.

– Akkor mért nem vette el tőle egyszerűen a pisztolyt? –
kérdezte Sam.

– Nem tudtam, nem töltötte-e újra. Tengerészgyalogos
voltam. Nekünk mindig azt kellett feltételezni, hogy a fegyver
töltve van, egészen addig, amíg a saját szemünkkel nem láttuk,
hogy üres.

– Nem töltötte-e újra… – ismételte meg Sam, hangsúlyozva a



szavakat. – Hány lövést hallott összesen?
– Hatot – felelte a férfi. – Egyet, aztán kis szünet után hármat

gyors egymásutánban, aztán egy rövidebb szünet jött, majd még
egy lövés, és majdnem rögtön utána egy utolsó. – Vállat vont. –
Szóval hat.

Sam visszaült a székre, és a táskájába nyúlt.
– Biztos benne?
– Aki annyi éles bevetésen vett részt, mint én, hamar

megtanulta számolni a lövéseket.
Sam az ölébe tette a noteszát.
– És Kelly revolvere hatlövetű?
– Igen, hölgyem.
– Üres volt, amikor eltetted? – kérdezte Charlie.
Mason idegesen nézett Samre.
– Itt az alkalom, hogy elmondja, miért rejtette a nadrágja

derekába – bólintott Sam.
– Ösztönből – vont vállat a férfi, mintha jelentéktelen dolog

volna ilyen bűnt elkövetni. – A zsaru nem akarta elvenni tőlem,
így aztán ideiglenesen eltettem a nadrágom derekába, ahogy
mondta. Később egyik zsaru se kereste rajtam, egyik sem
érdeklődött iránta, és már a kocsimban ültem, amikor
rádöbbentem, hogy nálam maradt.

Sam nem akart rámutatni a hézagokra a sztoriban, inkább
megkérdezte:

– Mit csinált vele?
– Szétszedtem, és bedobtam a tóba. Ahol a legmélyebb.
Sam erre sem reagált.
– Meg lehet mondani egy pisztolyról pusztán ránézésre, hogy



meg van-e töltve?
– Nem – felelte Mason. – Bár egy kilencmillisnél a szán

hátracsúszik, de…
Charlie közbevágott:
– Egy revolvernél a kilőtt golyók hüvelye benn marad a

tölténytárban.
– Valóban – erősítette meg Mason. – Mind a hat benne volt,

úgyhogy Kelly nem töltötte újra.
– Tehát Kellynek tudnia kellett, hogy üres, amikor háromszor

meghúzta a ravaszt.
– Ezt nem tudhatjuk – tiltakozott Mason. – Talán azt hitte…
– Erősítse meg nekem a lövések sorrendjét, legyen szíves! –

húzta elő a tollát Sam a jegyzetfüzet gerincéből. – Egy lövés,
hosszú szünet. Három gyors lövés, rövid szünet, aztán még egy
lövés, rövid szünet, majd egy utolsó. Így volt?

Mason bólintott.
– Tehát volt még egy lövés azután, hogy Lucy nyakát eltalálta

egy golyó – állapította meg Sam.
– A padlóba – mondta Mason. – Vagy legalábbis ezt

feltételezem.
Sam felvonta a szemöldökét.
– Láttam egy golyónyomot a kövezeten, pont errefelé –

mutatott magyarázatképpen a képernyő jobb oldalára a tanár. –
A kamera szöge miatt nem lesz rajta a videón. Közelebb van az
ajtóhoz. Arra, ahol Kelly feküdt, amikor megbilincselték.

– Hogy nézett ki az a lyuk? – kérdezte Charlie.
– Kipattogzott a kő, de nem volt morzsalékos, tehát legalább

hatvan-kilencven centiről érte. Ovális volt, mint egy



könnycsepp, azaz egy bizonyos szögben lefelé ment a golyó. –
Kitartotta a kezét, ujjaival pisztolyt formálva. – Talán a dereka
magasságából. Ő alacsonyabb nálam, a szög mindenesetre nem
volt meredek. Egy madzaggal megállapítható. – Mason vállat
vont. – Nem vagyok igazi szakértő, csak a kiképzés részeként
hallgattam ilyet is.

– Kelly nem akarta megölni Judith Pinkmant, ezért az utolsó
golyót a föld felé lőtte – gondolkodott hangosan Sam.

Mason ismét vállat vont.
– Talán. De hiába ismerte Pinkmanéket régről, mégis megölte

Dougot.
– Ismerte őket? – kérdezte Sam.
– Kelly vízosztó lány volt a futballcsapatnál. Akkor kezdtek

pletykálni róla meg ez egyik játékosról. Nem tudom biztosan, mi
történt, de Kelly két-három hetet hiányzott, a srác meg elment a
városból, úgyhogy… – Mason egy vállrándítással elintézte a
többit, ami nyilvánvalóan ugyanaz volt, mint amivel Kelly
Wilsont a fél iskola befeketítette az évkönyvben.

– Douglas Pinkman volt a futballcsapat edzője, tehát ismerte
Kelly Wilsont mint vízosztó lányt – szögezte le Sam.

– Így van. Azt hiszem, két szezonon át volt a csapat mellett,
más lányokkal együtt, a speciális nevelést igénylő csoportból.
A megyei oktatási osztály rendelte el, hogy több iskolán kívüli
programba vonjuk be a speciális igényű gyerekeket.
Mazsorettnek, szurkolókórusba, kosarazni, futballozni. Jó ötlet
volt, azt hiszem, sokuknak tényleg segített. Kellynek láthatóan
nem, de…

– Köszönöm – intette le Sam, folytatva a jegyzetelést, lassan



lapozva, kiegészítve korábbi feljegyzéseit. Nem annyira Masont
akarta elhallgattatni, csak talált valami érdekesebbet.

Mason Charlie-ra pillantott magyarázatért.
Charlie is csak megvonta a vállát.
– Miről akartál velünk beszélni?
– Ja, igen – gyűrögette Mason megint a sapkáját. – Nem

bánod, ha előbb kimegyek a mosdóba?
Charlie el se hitte, hogy ilyen nehezen böki ki.
– A folyosó végén van.
Mielőtt kiment, a férfi biccentett, mintegy köszönésképpen,

mintha egy angol szalonban ülnének.
Charlie odafordult Samhez, aki még mindig a jegyzeteibe

mélyedt.
– Minek faggatod? Inkább szabaduljunk meg tőle!
– Megtennéd, hogy idenézel, és elmondod, mit látsz? –

mutatott Sam a képernyő jobb szélére. – Nem bízom a
szememben. Neked nem tűnik furcsának ez az árnyék?

Charlie meghallotta, ahogy Mason benyit a fürdőszobába, majd
becsukja maga mögött az ajtót. Hál’ istennek nem Rusty
irodájába nyitott be véletlenül.

– Kérlek, segíts megszabadulnom tőle! – könyörgött Samnek.
– Fogok, de előbb nézz a videóra!
Charlie megállt a hatalmas készülék előtt, és tanulmányozni

kezdte a kimerevített képet. Látta, hogy a kamera lefelé irányul,
és csak a folyosó felét rögzíti. Az a bizonyos holttér, amire Mason
felhívta a figyelmét. A plafonon égtek a lámpák, mégis jobbról
jött egy furcsa árnyék. Vékony, hosszú, akár egy pók lába.

– Várj! – mondta hirtelen Charlie, de nem a videó miatt. –



Honnan tudta Mason, melyik a fürdőszoba?
– Tessék?
– Egyszerűen odament és benyitott – mondta Charlie, s furcsa

érzés bizsergett végig a gerince mentén. – Senki se találja el
elsőre az ajtót, Sam. Öt van, és nincsenek logikus sorrendben.
Nagyon jól tudod. Kész kabaré, hogy senki se találja el, melyik
melyik. – Charlie szíve már a torkában dobogott. – Gondolod,
hogy Mason ismerte apát? Hogy volt már itt, nem is egyszer?
Annyiszor, hogy nem is kellett mondani neki, hol a fürdőszoba?

Sam kinyitotta a száját, majd becsukta.
– Te tudsz valamit – találgatott Charlie. – Apa talán mondta

neked…
– Ülj le, Charlie! Pillanatnyilag semmiben se vagyok biztos, de

megpróbálok rájönni.
Sam nyugalma aggodalmat keltett a húgában.
– Miért akarod, hogy leüljek?
– Mert úgy röpködsz körülöttem, mint egy katonai drón.
– Nem mondhattál volna valami szebbet? Mondjuk, mint egy

kolibri?
– A kolibrik valójában gonosz kis teremtmények.
– Chuck! – ordított fel Ben.
Charlie szíve nagyot dobbant. Még sose hallotta a férjét ilyen

hangosan kiáltani.
– Chuck! – jött az újabb kiáltás, majd Ben futó lépteit hallották

közeledni. Túlszaladt a nappalin, majd megtorpant és
visszafordult. Magánkívül volt. – Minden rendben? – kérdezte,
és végignézett a folyosón. – Hol van?

– Mi az, Ben? – kérdezte Charlie.



– Hol a fenében van az a fickó? – üvöltötte Ben olyan
hangosan, hogy Charlie befogta a fülét. – Mason! – csapott
öklével a falra Ben. – Mason Huckabee!

Nyikorogva kinyílt a fürdőszobaajtó.
– Te rohadék! – ordította Ben a férfi felé rontva.
Charlie futott utána, de megtorpant, amint a férje a földre

döntötte Masont, és ütni kezdte.
Mason az arca elé emelte a kezét, hogy védje magát. Charlie

elborzadva nézte, ahogy a férje ver egy másik férfit.
– Ben! – kiáltotta. Tennie kellett valamit. – Hagyd abba, Ben!
Sam megragadta Charlie-t a derekánál, és visszatartotta.
Charlie nem tudta, mit tegyen. Mason képzett katona, a végén

még megöli Bent.
– Sam, meg kell akadályoznunk…
– Nem üt vissza – hívta fel a figyelmét Sam nyugodt hangon,

mintha csak kívülállóként kommentálná az eseményeket. –
Nézd, Charlie! Nem üt vissza.

Igaza volt. Mason csak feküdt a földön, eltakarta az arcát, és
tűrte, hogy záporozzanak az ütések a fejére, nyakára,
mellkasára.

– Te gyáva! – ordította Ben. – Mutasd azt az átkozott pofádat!
Mason elvette arca elől a kezét.
Ben behúzott egy nagyot az állára, még Charlie is hallotta,

ahogy összekoccannak a fogai. Vér spriccelt ki Mason száján, de
csak feküdt ott széttárva a kezét, fogadva az ütéseket.

Ben dühe nem csillapodott, újra meg újra megütötte.
– Ne – suttogta Charlie.
Már a falra is fröccsent Mason véréből, szemhéját feltépte Ben



jegygyűrűje.
Felrepedt az ajka, az arcán sem volt már ép bőr sehol.
De csak feküdt, és tűrt tovább.
Ben ismét megütötte, majd megint.
– Sajnálom – motyogta Mason. – Sajnálom.
– Te rohadt… – Ben hátrahúzta a könyökét, teste

elcsavarodott, majd öklével lesújtott Mason állkapcsára.
Charlie látta, ahogy Mason arca összegyűrődik a keze alatt,

majd egy éles csattanást hallott, mint mikor a baseballütő a
labdával találkozik. Mason feje oldalt csapódott.

Szemhéja megrebbent, szájából, orrából szivárgott a vér.
Pislogott, de még mindig nem mozdult. Tekintete a falra

szegeződött, ahonnan a padlóra csorgott a felfröccsent vér.
Ben az erőfeszítéstől lihegve visszaült a sarkára.
– Sajnálom – nyögte Mason. – Sajnálom.
– Szarok a sajnálatodra. – Ben az arcába köpött, majd oldalára

dőlt, válla a falnak ütődött. Kezeit maga mellé ejtette, kézfeje
csupa vér volt. Már nem kiabált, hanem sírt. – Te… – Nekifutott
még egyszer, mert elcsuklott a hangja. – Te hagytad, hogy az a
mocsok megerőszakolja a feleségemet.
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Charlie látása elhomályosult, pánik fojtogatta. Fülében csengtek
férje kiáltásai.

Ben tudta.
– Te mondtad el neki? – kérdezte Samet.
– Nem – felelte Sam.
– Ne hazudj nekem, Samantha! Csak felelj!
– Charlie! – mondta Sam. – Nem arra figyelsz, amire kéne.
Itt csak egy dologra volt érdemes figyelni: a férje tudta, mi

történt vele. Majdnem agyonvert egy embert miatta. Leköpte,
és azt mondta neki…

Hagytad, hogy az a mocsok megerőszakolja a feleségemet.
Hagytad…
Charlie hirtelen nem kapott levegőt. Tenyerét a szája elé

kapta, ahogy feljött a torkába az epe.
– Ő volt az – mondta Ben. – Nem Daniel.
– Az erdőben? – kérdezte Charlie, erőt véve magán. Maga

előtt látta Zachariah Culpepper ocsmány képét. Akkorát ütött az
állára, hogy a feje hátrahanyatlott, és vér csorgott ki a száján.
Ekkor Daniel Culpepper legyűrte őt a földre, és elkezdte ütni,
ahogy az imént Ben ütötte Mason Huckabee-t.

Csakhogy nem Daniel Culpepper volt akkor ott az erdőben.
– Lebirkóztad Zachariah-t – suttogta Charlie. Nyelnie kellett,

hogy folytatni tudja. – De elkéstél.
– Tudom. – Mason a hátára gördült, és eltakarta a szemét a

két tenyerével. – A házban… az erdőben… Mindig elkéstem.



Charlie térde remegni kezdett. Vállával nekidőlt a falnak.
– Miért?
Mason lassan ingatta a fejét. Nehezen lélegzett, vér

bugyborékolt az orrán.
– Mondd el nekik! – biztatta Ben ökölbe szorított kézzel.
Mason megtörölte az orrát a kézfejével. Benre nézett, majd

Samre, utána Charlie-ra. Végül megszólalt.
– Felbéreltem Zachet, hogy segítsen elintézni Rustyt. Minden

pénzemet nekiadtam, amit a főiskolára gyűjtögettem. Tudtam,
hogy tartozik Rustynak, de… – Elcsuklott a hangja, elhallgatott,
majd folytatta. – Nektek a futópályán kellett volna lennetek,
edzésen. Meg akartuk csípni Rustyt, aztán elvinni kocsival, és
megszabadulni tőle. Zach háromezret kapott volna, és megszűnt
volna az adóssága. Én meg bosszút álltam volna… – Samre
nézett, majd Charlie-ra. – Megpróbáltam leállítani Zachet, mikor
kiderült, hogy az apátok nincs otthon, de ő…

– Nem kell elmondania, mit tett – szakította félbe Sam olyan
feszült hangon, hogy alig lehetett hallani.

Mason ismét eltakarta az arcát, és sírva fakadt.
Charlie hallgatta a zokogását, de legszívesebben ő is behúzott

volna neki egyet.
– Magamra akartam vállalni, ami a mamátokkal történt. Ezt

mondtam neki az erdőben. Legalább ötször. Mindketten
hallottátok. Én nem akartam, hogy ez történjen – csuklott el
ismét a hangja. – Mikor a mamátok meghalt, én megdermedtem.
Nem tudtam elhinni. Tenni akartam valamit, de féltem Zachtől.
Tudjátok, milyen. Mindannyian féltünk tőle.

Charlie-t elfogta a düh, érezte, ahogy egész testét elönti.



– Ne emlegesd magadat egy lapon mivelünk, te szánalmas
féreg! – fakadt ki. – Mi ketten rettegtünk akkor a konyhában,
Sam és én. És minket hajtottatok ki a házból az erdőbe, puskával
a hátunkban. Te lőtted fejbe a nővéremet, te voltál az, aki élve
eltemette. És te hagytad, hogy az a szörnyeteg végigkergessen az
erdőn, megerőszakoljon, félholtra verjen, és elvegyen tőlem
mindent. Mindent! Ez mind te voltál, Mason. Miattad történt
minden.

– Én megpróbáltam…
– Fogd be! – állt fölébe ökölbe szorított kézzel Charlie. –

Hajtogathatod magadnak, hogy megpróbáltad leállítani, de
mégse tetted. Hagytad, hogy megtörténjen. Sőt, elősegítetted. Te
húztad meg a ravaszt. – Charlie kapkodta a levegőt, meg kellett
állnia. – Miért? Miért csináltad ezt az egészet? Mit ártottunk mi
neked?

– A nővére – mondta Sam. Halálos nyugalom volt a hangjában.
– Ezt értette azon, hogy bosszút akart állni. Mason és Zachariah
aznap jelent meg nálunk, amikor Kevin Mitchellt felmentették az
erőszak vádja alól. Azt hittük, Culpepper ügyvédi tartozásáról
szólt az egész, de valójában arról, hogy Mason Huckabee annyira
dühös volt, hogy ölni akart, de túl gyáva, hogy saját kezűleg
tegye.

Charlie neki kellett hogy dőljön a falnak, különben összecsuklik.
– Én találtam meg a nővéremet a pajtában. A nyaka… – Mason

elhallgatott, csak ingatta a fejét. – Pokoli kínokat állt ki attól,
amit az a nyomorult tett vele. Föl se tudott kelni az ágyból, csak
sírt egész nap. Nem tudjátok elképzelni, milyen az, ha az ember
ennyire tehetetlen, ennyire haszontalannak érzi magát. Meg



akartam büntetni valakit érte. Valakinek bűnhődnie kellett.
– Így aztán eljöttél az apámért – folytatta Charlie. Az immár

ismerős vibrálás a kezeiből felkúszott a karján, egészen a
mellkasáig. – Idejöttél megölni az apámat, és…

– Sajnálom – kezdett újra sírni Mason. – Sajnálom.
Charlie legszívesebben belerúgott volna.
– Ne bőgj itt nekem! Fejbe lőtted a nővéremet!
– Az baleset volt.
– Nem számít! – kiáltotta Charlie. – Lelőtted! És élve

eltemetted!
Sam kinyújtotta a karját, és megakadályozta, hogy Charlie is

nekiessen Masonnek, ahogy az előbb Ben.
Ben.
Charlie a férjére nézett. A földön ült, háttal a falnak. Vérfoltos

szemüvege ferdén állt a fején. Hajtogatta az ujjait, amitől csak
még jobban vérzett mindegyik ujjperce.

– Miért állított ki Rusty csekkeket Zachariah Culpepper
fiának? – kérdezte Sam.

Charlie úgy megdöbbent ezen, hogy még kérdezni sem volt
képes.

– A csekkek számát figyeld – magyarázta Sam. – Tizenkét
csekk egy évben huszonnyolc éven és négy hónapon át, az
összesen háromszáznegyven csekk.

– Ez az utolsó csekk száma – emlékezett Charlie.
– Pontosan – mondta Sam. – És akkor még ott van az

egyenleg. Egymillióval kezdte, igaz? – kérdezte Masont.
A férfi lassan, vonakodva bólintott.
– Ha egymilliónál indul, és levon havonta kétezer dollárt



huszonnyolc éven át, akkor nagyjából háromszázhúszezer dollár
marad. Akkor kezdett összeállni a kép, mikor azt mondta, a
szüleinek volt pénze – magyarázta Sam Masonnek. – 1989-ben
Pikeville-ben senki sem volt ilyen gazdag és befolyásos.
Megváltották a szabadságát egymillió dollárral. Az akkoriban
óriási pénz lehetett. Több, mint amennyit Culpepper valaha
láthatott volna megrövidített életében. Így aztán ő is üzletet
kötött: a megölt öccsét elcserélte a még meg se született fiára.

Mason felnézett rá, majd lassan bólintott.
– Mi volt a szerepe ebben az apámnak? – kérdezte Sam. – Ő

hozta létre az üzletet maga és Culpepperék között?
– Nem.
– Akkor mi?
Mason az oldalára gördült, majd feltolta magát. Hátát az

ajtónak vetve ült a kövön. A sárga ragasztószalag, amivel Rusty
rögzítette az üveget, cikázó villámként húzódott a feje fölött.

– Én semmit nem tudtam erről.
– A pokolban fogsz megrohadni, amiért belerángattad Rustyt

ebbe a mocsokba – sziszegte Ben villámló szemmel.
– Nem Rusty volt az, legalábbis először nem – mondta Mason.

Eltorzult az arca, ahogy hozzáért az állához. – A szüleim kötötték
a megállapodást. Azon az éjszakán, amikor ez történt, gyalog
mentem haza. Hat mérföldet. Zach elvette a cipőmet meg a
farmeremet, mert rajtuk volt a vére. Félmeztelenül, vérrel
borítva botorkáltam haza. Mindent elmondtam a szüleimnek, és
fel akartam adni magam a rendőrségen. Nem hagyták. Később
tudtam meg, hogy küldtek egy ügyvédet, hogy beszéljen
Zachkel.



– Rustyt – vetette közbe Ben.
– Nem, valakit Atlantából. Nem tudom, kit. – Mason az

állkapcsát mozgatta, nagyot reccsent az ízület. – Engem
kihagytak az egészből, nem volt választásom.

– Tizenhét éves volt – mondta Sam. – Biztos volt kocsija.
Elmehetett volna egyedül is a rendőrségre, vagy megvárhatta
volna, míg betölti a tizennyolcat.

– Akartam is – mentegetőzött Mason. – De bezártak a
szobámba. Aztán jött négy fickó, és elcipelt északra, egy katonai
akadémiára. Aztán beléptem a haditengerészethez, mihelyt elég
idős lettem hozzá. – Kitörölte a vért a szeméből. – Megjártam
Afganisztánt, Irakot, Szomáliát. Önként jelentkeztem
mindenhová, meg akartam szolgálni, hogy élek. Értik? Mások
segítésére akartam szánni az életem. Hogy megváltást nyerjek.

Charlie olyan erővel harapott a szája szélébe, hogy kiserkent a
vére. Itt nincs semmiféle megváltás, akárhány országot pipált is
ki a hülye térképén.

– Húsz évig szolgáltam – folytatta Mason. – Aztán hazajöttem,
és tanárnak tanultam. Úgy gondoltam, fontos, hogy törlesszek
ennek a városnak, adjak valamit ezeknek az embereknek.

– Te nyomorult! – állt föl Ben még mindig ökölbe szorított
kézzel. Elindult a folyosón. Charlie félt, hogy egyenest kimegy a
hátsó ajtón, de Ben megállt Mason iPhone-ja mellett. Sarkával
rátaposott, apró darabokra törte.

Mikor felemelte a lábát, üvegszilánkok potyogtak a talpáról.
– Daniel Culpeppert is miattad ölték meg.
– Tudom – mondta Mason.
De ebben tévedett. Ugyanis Charlie volt az, aki Danielre



szabadította Ken Coint.
– Zach tesónak szólított – mondta.
Mason megrázta a fejét.
– Sok mindenkit hívott így. Haverok közt így szokás.
– Ez nem számít – jelentette ki Ben. – Eleve egyiküknek se

kellett volna idejönnie. Bármi történt is, ők ketten a felelősek
érte.

– Valóban – értett egyet Mason. – Azaz én. Egyedül én.
– Hogy került a ruhája és a pisztolya Daniel lakókocsijába? –

kérdezte Sam.
Mason most is csak a fejét rázta, de nem volt nehéz megtalálni

a magyarázatot. Ken Coin rejtette oda a bizonyítékot. Behúzott a
csőbe egy ártatlan embert, és szabadon engedett egy bűnöst.

– Az anyám csak apám halála után beszélt nekem a
megállapodásról. Törökországban állomásoztam, és minden
erőmmel igyekeztem jót cselekedni. A temetésre értem haza.
Anyám aggódott, hogy történik valami, és Zach visszavonja az
üzlet rá eső részét.

– Csak hogy tisztázzuk – szólt közbe Sam –: az üzlet úgy szólt,
hogy Zach hallgat Daniel ártatlanságáról és a maga bűnösségéről
annak fejében, hogy a szülei havonta kétezer dollárt fizetnek a
fiának, Danny Culpeppernek?

Mason bólintott.
– Én nem tudtam róla. Csak miután az anyám elmondta. Nyolc

év telt el, és Culpepper még mindig a halálsoron ült. Egyre
halogatták a kivégzését.

Charlie állkapcsa megfeszült.
Nyolc évvel a gyilkosság után. Nyolc évvel azután, hogy Sam



kimászott a sírból. Nyolc évvel azután, hogy őt félholtra
erőszakolták.

Sam akkor kezdte a szakképzését a Northwestern Egyetemen,
Charlie pedig jelentkezett a jogra, és imádkozott, hogy új életet
tudjon kezdeni.

– Hogy keverték bele az apámat? – kérdezte Sam.
– Eljöttem hozzá gyónni – felelte Mason. – Ide, ebbe a házba.

A konyhában ültünk. Nem tudom, miért, de valahogy könnyebbé
tette a dolgot, hogy ott ültem az asztalnál, és kiöntöttem, ami a
lelkemet nyomta. A bűntett helyszínén. Rosszul lettem már
pusztán attól, hogy elmondtam. A teljes igazságot. Elmondtam
neki, mennyire összetörtem amiatt, ami Mary-Lynne-nel
történt, és hogy hogyan pénzeltem le Zachet, hogy segítsen
bosszút állni. Ha az ember olyan fiatal, azt hiszi, mindent tisztán
lát. Nem érti, hogyan működik a világ. Hogy jöhetnek előre nem
látható következmények. Hogy a rossz választások, a rossz
cselekedetek megronthatják az embert. – Mason bólogatott,
mintha önmagának bizonygatná az igazát. – El akartam
magyarázni Rustynak, mi történt, és miért. Úgy ültünk itt, mint
ember az emberrel.

– Te nem vagy ember! – fortyant fel Charlie. Rosszul volt a
gondolattól, hogy Mason és Rusty ott ült együtt a konyhában,
ahol Gamma meghalt, és a helyszín inkább megváltást jelentett
Masonnek, semmint fájdalmat. – Te gyilkossági kísérlet
elkövetője vagy, felbujtó, társtettes nemi erőszakban, az anyám
meggyilkolásában, emberrablásban és jogtalan behatolásban. –
Bele sem akart gondolni, hány barátnője volt ennek az
embernek, hány buliban, hány születésnapon érezte jól magát,



hány szilveszteren szórakozott, miközben Sam minden reggel
úgy kelt fel, hogy imádkozott, tudjon egyáltalán járni. – Attól,
hogy tengerészgyalogos lettél, még nem lettél jó ember. Ez csak
azt jelenti, hogy gyáván megfutamodtál! – kiáltotta Charlie.
Hangját visszaverték a falak.

– Rusty aláíratott vele egy vallomást – mondta Ben Samre
nézve, nem Charlie-ra. – Most találtam meg a széfben.

Charlie égnek emelte a tekintetét, és hagyta csorogni a
könnyeit. Sose fogja megbocsátani magának, hogy Bennek egy
darab papírból kellett megtudnia.

– Én akartam megírni azt a vallomást – mondta Mason. – Én
akartam kilépni vele a sötétből. Rosszul voltam az egésztől, a
hazugságoktól, a bűntudattól.

Sam rátette a kezét Charlie karjára, talán hogy mindketten
ülve maradjanak.

– Apa miért nem jelentette föl?
– Nem akart még egy tárgyalást – felelte Mason. – Maguk

ketten már élték az életüket, és túltették magukat a dolgokon.
– Túltettük magunkat… – morogta Charlie.
– Rusty nem akarta feltépni a sebeket – folytatta Mason. –

Nem akarta, hogy magának haza kelljen jönnie, Charlie-nak
odaállni a tanúk padjára. Nem akarta, hogy…

– …hazudnia kelljen – fejezte be helyette Sam.
Hát igen. A doboz, mely oly régóta állt a szekrény magas

polcának mélyén, jól leragasztva. Rusty nem akarta választásra
kényszeríteni Charlie-t az eskü alatt történő hazugság vagy a
doboz felnyitása és tartalmának kiteregetése között.

És akkor még ott vannak a Culpepper lányok. Azok a



rosszindulatú némberek így is sokat kínozzák a mai napig. Mit
mondanának, mit tennének, ha kiderülne, hogy mindvégig igazuk
volt Daniel ártatlanságával kapcsolatban?

Merthogy igazuk volt.
Charlie nem az igazi elkövetőre mutogatott.
– Miért írta apám azokat a csekkeket? – kérdezte Sam.
– Ez volt az egyik kikötése – válaszolta Mason. – Azt akarta,

hogy Zach tudja, hogy tud az egészről. Hogy van más is, aki fel
tudná dobni az egész megállapodást, és véget tudna vetni a
Dannyhez befutó átutalásoknak, ha Zach nem tartja a száját.

– Ezzel célkeresztet rajzolt a saját homlokára – jegyezte meg
Charlie. – Culpepper megölethette volna.

Mason ismét megrázta a fejét.
– Nem, ha azt akarta, hogy a fia továbbra is kapja a csekkeket.
– Gondolja, hogy Zachariah tényleg törődött a fiával? –

kérdezte Sam. – Culpepper gúnyolta apánkat, tudta? Minden
hónapban küldött neki egy levelet egyetlen rövid mondattal:
Tartozik nekem. Csak hogy emlékeztesse, bármikor darabokra
tépheti mindannyiunk életét, elrabolhatja a békénket, a
biztonságérzetünket.

Mason nem felelt.
– Tudja, mekkora nyomás alá helyezte az apánkat? – szegezte

neki Sam a kérdést. – Milyen stresszt okozott neki azzal, hogy
hazudnia kellett nekünk, eltitkolni az igazat? Ő nem az az ember
volt, aki könnyedén képes ilyen átverésre. Át kellett élnie, hogy
meggyilkolták a feleségét, hogy majdnem meghalt az egyik lánya,
a másikat meg… – Sam megrázta a fejét. – Rusty szíve már
amúgy is gyenge volt. Tudta? Tisztában van vele, milyen



mértékig rontottak az egészségi állapotán a maga hazugságai, a
bűntudata, a gyávasága? Talán azért ivott annyit, hogy ne érezze
a cinkossága keserű ízét. Maga miatt lett bűnrészes ő is, és ezzel
mindennap együtt kellett élnie. Minden hónapban ezzel kellett
szembesülnie, mikor kiállította azt a csekket, mindennap, amikor
felhívott engem…

Sam végül nem bírta tovább. Letette a szemüvegét, s a
szemére szorította az ujjait.

– Maga miatt kellett védelmeznie bennünket annyi éven át –
tette hozzá.

Mason a térde közé hajtotta a fejét. Hiába zokogott, Charlie-t
hidegen hagyta.

– Mért jött ide? – kérdezte Ben. – Azt gondolta, rá tudja
beszélni őket, hogy ne adják fel?

– Gyónni jöttem – felelte Mason. – Elmondani, mennyire
sajnálom. Hogy azóta mindennap azon igyekeztem, hogy jót
tegyek. Kitüntetéseket kaptam, harci kitüntetéseket, Bíbor
Szívet…

– Nem érdekel – mondta Sam. – Huszonnyolc éven át
bármikor feladhatta volna magát. Bemehetett volna bármelyik
rendőrőrsre, hogy vallomást tegyen, és vállalja a büntetését, de
félt, hogy élete végéig börtönben ülhet, vagy a halálsoron, ahogy
Zachariah Culpepper.

Mason nem felelt, de nyilvánvaló volt az igazság.
– Tudtad jól, hogy sose mondtuk el senkinek, hogy mi történt

valójában abban az erdőben – mondta Charlie. – Ezzel állítottad
a magad oldalára az apánkat, igaz? Megzsaroltad. Az én titkom a
maga titkáért cserébe.



Mason vért törölt le a szája sarkából. Még mindig hallgatott.
Charlie folytatta.
– Ott ültél vele a konyhában, ahol meggyilkolták a feleségét, és

azt mondtad neki, hogy a családod pénzével ki tudnád védeni a
gyilkosság vádját, ha bíróság elé viszed az ügyet, bárki is issza
meg a levét, bármi is derül ki a tárgyaláson. Samnek meg kellett
volna jelennie, engem kényszerítettek volna, hogy tanúskodjak.
Tudtad, hogy apa ebbe soha nem ment volna bele.

Mason csak egyet kérdezett:
– Most mit fogtok csinálni?
– Itt most arról van szó, hogy maga mit fog csinálni – válaszolt

Charlie helyett Sam. – Húsz perce van, hogy odahajtson a
kapitánysághoz, és jegyzőkönyvbe mondja a vallomását ügyvéd
jelenléte nélkül, arról, hogy elvitte Kelly Wilson pisztolyát egy
kettős gyilkosság helyszínéről, vagy isten látja a lelkem, fogom a
vallomását a gyilkossági kísérletről és a gyilkosságban való
bűnrészességről, és viszem egyenest a rendőrfőnök elé. Ez a
város nem felejt, Mason. A maga mentegetőzése, hogy csak
passzív tanúja volt az eseményeknek, hogy csak véletlenül lőtt
meg engem, nem változtat azon, hogy a tette szándékos
emberölés. Ha nem teszi pontosan azt, amit most mondtam,
Zachariah Culpepper mellett találja magát a cellában, ahol az
eltelt huszonnyolc évet is töltenie kellett volna.

Mason beletörölte kezét a nadrágjába, és a törött telefonja után
nyúlt.

Ben távolabb rúgta tőle, majd kinyitotta a hátsó ajtót.
– Kifelé!
Mason felállt, és szó nélkül kiment a házból.



Ben olyan erővel vágta be mögötte az ajtót, hogy újabb repedés
támadt az üvegen.

Sam visszatette orrára a szemüvegét, és megkérdezte Bent:
– Hol az a vallomás?
– A széf tetején, a levelek mellett.
– Köszönöm – mondta Sam, de nem a dolgozószoba felé indult,

hanem bement a nappaliba.
Charlie habozott, nem tudta, utánamenjen-e. Mit is mondhatna

neki, amitől bármelyikük is jobban érezné magát? Épp most
sétált ki a hátsó ajtón a férfi, aki fejbe lőtte Samet, aki élve
eltemette, és épp csak megfenyegették, hogy rávegyék,
cselekedjen ezúttal helyesen.

Ben bezárta a reteszt a hátsó ajtón.
– Jól vagy? – kérdezte tőle Charlie.
Ben levette a szemüvegét, s letörölte a vért a lencsékről.
– Még sose verekedtem úgy istenigazából. Sosem ütöttem meg

senkit.
– Sajnálom. Sajnálom, hogy ennyire felkavart, sajnálom, hogy

hazudtam. Sajnálom, hogy egy papírból kellett megtudnod, mi
történt, ahelyett hogy magam mondtam volna el.

Ben feltette a szemüveget.
– Nincs a vallomásban semmi arról, amit Zachariah művelt

veled. Azt Rusty mondta el.
Charlie szóhoz se jutott. Rusty sosem árulta el senki titkát!
– Csak a múlt hétvégén – folytatta Ben. – Azt nem mondta,

hogy Masonnek is köze volt hozzá, de minden mást igen. Azt
mondta, hogy a legnagyobb bűn, amit bárki ellen elkövetett
életében, az volt, hogy rávett, tartsd titokban.



Charlie dörzsölgetni kezdte a karját, mert kirázta a hideg.
– Nagyon sajnálom, ami veled történt, de nem érdekel – tette

hozzá Ben.
Férje közömbössége szinte fizikai fájdalmat okozott Charlie-

nak.
– Rosszul mondtam – magyarázkodott Ben. – Sajnálom, hogy

megtörtént, de nem számít. És az sem, hogy hazudtál. Nem
érdekel, Chuck.

– Ezért van az, hogy… – Charlie végignézett a folyosón, ahol
Mason Huckabee stílusosan vércsíkot húzott maga után,
miközben távozott.

– Mi miért van? – Ben elébe állt, és ujjával felemelte az állát. –
Mondd ki, Chuck! Megöl, ha magadba fojtod.

Ben már tudta, mindent tudott, Charlie mégis csak küszködve
bírta megfogalmazni a kudarcát.

– A vetélések. Azért voltak, ami történt.
Ben a vállára tette a kezét, és megvárta, míg ránéz.
– Amikor kilencéves voltam, Terry tökön rúgott, és egy hétig

vért pisiltem.
Charlie mondani akart valamit, de Ben megrázta a fejét, hogy

még ne. Még nem fejezte be.
– Tizenöt évesen kaptam egy övön aluli ütést egy fickótól.

Csak lógtam a haverjaimmal, nem foglalkoztam senkivel-
semmivel, ő meg akkorát ütött ököllel az ágyékomra, hogy azt
hittem, a számon jönnek ki a golyóim.

Ben Charlie ajkára tette az ujját, nehogy megszólaljon.
– Mindig a nadrágzsebemben tartom a telefonomat, az első

zsebben. Tudom, hogy nem kéne, mert árt a spermának, mégis



ott tartom. És képtelen vagyok bokszert hordani. Tudod,
mennyire utálom, hogy felgyűrődik a szára a nadrágban. És
fiatalon sokat maszturbáltam is. Én voltam a Csillagflotta Klub
egyetlen tagja az iskolámból, képregényeket gyűjtöttem, és a
triangulum volt a hangszerem a bandában. A lányok rám se
néztek. Még a pattanásosak sem. Így aztán annyira túlzásba
vittem a kézimunkát, hogy anyám orvoshoz vitt, mert félt, hogy
én is pattanásos leszek.

– Ben!
– Hallgass végig, Chuck! A szalagavató bálra Star Trek-es

vörösingesnek öltöztem, pedig nem mondták, hogy jelmezbál
lenne. Én voltam az egyetlen, aki nem szmokingot viselt. Akkor
azt hittem, vicces vagyok.

Charlie végre elmosolyodott.
– A sors nyilvánvalóan nem szánt nekem utódot. Fogalmam

sincs, miért kötöttem ki egy hozzád hasonló dögös csaj mellett,
vagy miért nem tudtunk… – Nem mondta ki a szavakat, nem
kellett. – Ezt dobta nekünk a gép, bébi. Nem tudhatjuk, hogy
amiatt, ami velem történt, vagy amiatt, ami veled, vagy csak
egyszerűen ilyen a természetes kiválasztódás. Ez a helyzet, és
csak azt akarom elmagyarázni neked, hogy nekem nem számít.

Charlie megköszörülte a torkát.
– Kaylee-től kaphatnál gyerekeket.
– Kaylee-től csak trippert kaptam.
Charlie-nak fájhatott volna ez a beismerés, de az első érzelem,

amit felismert magában, az aggódás volt. Ben ugyanis allergiás
volt a penicillinre.

– Kórházba kellett menned?



– Az utóbbi tíz napban rendszeresen átjártam Ducktownba,
hogy itt senki ne tudja meg.

Ez már fájt.
– Szóval mostanában történt.
– Majdnem két hónapja voltunk utoljára együtt. Először azt

hittem, csak vizelési gondjaim vannak.
– Nem gondoltál rá, hogy ez egy jel, és orvoshoz kell menned?
– Végül eszembe jutott – felelte Ben. – De ezért voltam olyan,

öö… múltkor este. A tesztem már jó volt, de nem éreztem
helyesnek, hogy nem mondom el neked. Különben meg azért
mentem oda, hogy megnézzem, jól vagy-e. Nem kellett
semmiféle irat, nem volt semmilyen félresikerült ügy.

Charlie-t nem érdekelte most ez a hazugság.
– Mennyi ideig tartott?
– Semeddig. Négy alkalom volt összesen. Először érdekes volt,

aztán inkább csak szomorú. Az a lány annyira fiatal, hogy azt
hiszi, Kate Mulgrew A narancs az új feketében tűnt fel.

– Nahát! – igyekezett Charlie tréfára venni a dolgot, mielőtt
elsírja magát. – Hogy tudta így elvégezni a jogot?

Ben is viccelni próbált:
– Igazad volt azzal kapcsolatban, hogy milyen a csúcson lenni.

Sok munkába kerül.
Charlie-nak felfordult a gyomra.
– Kösz, hogy ilyen érzékletesen fogalmazol.
– Csak ne próbáljon az ember tüsszenteni – mondta Ben.
Charlie a szája belsejét rágcsálta. Sose kellett volna

megosztania Bennel a részleteket; ő szívesen lemondott volna
arról, hogy hallja Ben sztoriját.



– Megyek, összecsomagolom Samnek azt a cuccot – mondta
Ben.

Charlie bólintott, bár nem akarta, hogy Ben elmenjen. Még a
folyosó végére se.

Férje homlokon csókolta, ő meg hozzásimult. Érezte izzadsága
szagát, meg a rossz öblítőét, melyet az ingeihez használt.

– Az apád irodájában leszek – mondta Ben.
Charlie nézte hosszú, csoszogós lépteit, ahogy haladt a folyosón.
Nem ment el, nem hagyta itt – már ez is valami.
Charlie nem ment azonnal Sam után. Megfordult, és benézett a

konyhába. A verandára nyíló ajtó tárva volt, jött be rajta a hűvös
szellő. Megpróbálta felidézni a pillanatot, amikor kinyitotta azt az
ajtót, abban a reményben, hogy Rusty jött haza, de helyette két
férfit látott maga előtt. Az egyik fekete ruhát, a másik egy Bon
Jovit ábrázoló pólót viselt.

Az egyiknél puska volt, a másiknál revolver.
Zachariah Culpepper és Mason Huckabee.
A férfi, aki túl későn érkezett, hogy megállítsa Charlie

támadóját, ugyanaz a férfi volt, akivel őrült jót szexelt a Shady
Ray’s parkolójában.

Ugyanaz a férfi, aki fejbe lőtte a nővérét.
Aki élve eltemette.
Aki elagyabugyálta Zachariah Culpeppert, de csak miután az őt

millió apró darabra szaggatta.
– Charlie! – kiáltotta Sam.
Az egyenes hátú széken ült, mikor húga belépett a nappaliba.

Nem hajigált tárgyakat, nem idegeskedett, és nem is fortyogott
belül, ahogy szokott, mielőtt kirobban. A noteszában nézett



valamit figyelmesen.
– Micsoda egy nap! – jegyezte meg.
Charlie elnevette magát.
– Enyhén szólva. De hogy jöttél rá ilyen hamar?
– Tudod, én vagyok a nővéred, és okosabb vagyok nálad.
Charlie nem is akarta tagadni.
– Gondolod, hogy Mason elmegy a rendőrségre, ahogy

mondtad neki?
– Felmerült benned, hogy nem váltanám be a fenyegetésem?
– Inkább az, hogy képes lennél megölni, ha lenne kés a kezed

ügyében. – Charlie összerezzent a gondolatra, de csak mert nem
akarta volna, hogy Sam valóban vérrel szennyezze be a kezét. –
Nemcsak a GBI-nak hazudott, hanem egy FBI-ügynöknek is.

– Biztos vagyok benne, hogy aki letartóztatja, szívesen
elmagyarázza neki, mi a különbség a vétség és a bűncselekmény
között.

Charlie elmosolyodott, felismerve az okos trükköt, ami több év
szövetségi börtönt jelenthet a megyei börtön helyett, ahol még
megfigyelt feltételes szabadságot is lehet kapni a hétvégeken.

– Miért vagy ennyire nyugodt? – érdeklődött Charlie.
Sam zavartan ingatta a fejét.
– Sokkot kaptam? Megkönnyebbültem? Mindig is úgy

éreztem, Daniel megúszott valamit, nem szenvedett eleget.
Furcsamód némi elégtételt jelent most tudni, hogy Mason
gyötrődött. És azt is, hogy börtönbe megy, legalább öt évre.
Legalábbis ajánlom, hogy menjen, különben megjárják velem az
ügyészek.

– Gondolod, hogy Ken Coin helyesen fog cselekedni?



– Szerintem az az ember egyetlenegyszer se cselekedett
helyesen egész életében – felelte Sam, majd lassan
elmosolyodott. – De talán megvan a módja, hogy kiüssük a
nyeregből.

Charlie nem kérdezte meg, nővére hogyan képzeli megtörténni
ezt a csodát. A Coinhoz hasonló emberek mindig
visszaügyeskedik magukat a csúcsra.

– Én vádoltam meg Danielt. Én mondtam neki, hogy Zachariah
tesónak szólította a másikat.

– Ne hibáztasd magad emiatt, Charlie. Tizenhárom éves voltál,
és Bennek igaza van: Masonnek és Zachnek eleve nem kellett
volna itt lennie, és akkor semmi sem történik. Különben is, Ken
Coin vádolta meg hamisan és gyilkolta meg Danielt. Ezt ne
felejtsd el!

– És nyomban leállította a nyomozást a valódi tettes
előkerítésére – tette hozzá Charlie, mégis rosszul volt a
gondolattól, hogy tudtán kívül szerepet játszott a tények
eltussolásában. – Marha nehéz lett volna rájönni, hogy a nagy
hirtelen katonai iskolára küldött gazdag fiúnak köze lehet az
egészhez.

– Igazad van. Zachariah különösebb rábeszélés nélkül
bemártotta volna – mondta Sam. – De tudod, mit? Most ki
kellene borulnom Daniel miatt, és még jobban Mason miatt, de
egyszerűen nem tudok. Úgy érzem, most már magam mögött
tudhatom az egészet. Hát nem furcsa?

– Az. Vagy nem. Nem is tudom. – Charlie leült arra az üresen
maradt helyre, amit Rusty fenntartott magának a kanapén.
Megpróbálta kielemezni az érzéseit, rájönni, mit is érez



mindazzal kapcsolatban, amit Mason az imént elmondott nekik.
Ráébredt, hogy könnyebben kap még levegőt is. Azt várta,
megkönnyebbülést fog érezni, miután kiöntötte a lelkét, és
elmondta Samnek az igazat az erdőben történtekkel
kapcsolatban, de nem érzett.

Egészen mostanáig.
– Na és apa? – kérdezte. – Eltitkolta előlünk ezt az egészet.
– Meg akart minket védeni. Ahogy mindig is.
Charlie felvonta a szemöldökét nővére pálfordulása láttán,

ahogy hirtelen apjuk pártjára állt.
– Van értelme a megbocsátásnak – mondta Sam.
Charlie ebben nem volt annyira biztos. Hátradőlt a kanapén, és

nézte a plafont.
– Nagyon fáradt vagyok. Olyan fáradtság ez, mint amit a rabok

éreznek a beismerő vallomás után. Utána mindig elalszanak. Meg
se tudom mondani, hányszor kezdett el mellettem horkolni
valaki kihallgatás közben.

– A megkönnyebbüléstől – magyarázta Sam. – Én most rossz
vagyok, mert nem érzek bűntudatot amiatt, hogy Daniel is csak
áldozat volt ebben az ügyben, akárcsak mi?

– Ha te rossz vagy, akkor én is – ismerte be Charlie. – Tudom,
hogy Daniel nem érdemelt ilyen halált. Mondhatom ugyan
magamnak, hogy mivel ő is Culpepper, előbb-utóbb úgyis rácsok
mögött végezte volna, vagy másfél méterrel a föld alatt, de
legalább meg kellett volna neki adni a választás lehetőségét.

– Apa láthatóan túltette magát ezen – jegyezte meg Sam. –
Élete nagy részében bűnösök felmentéséért harcolt, de sose
tisztázta Daniel nevét.



– „Nincs megtévesztőbb, mint a látszólagos szerénység.”
– Shakespeare?
– Austen. Mr. Darcy mondja Bingleynek.
– Pont ő.
– Ez nem a büszkeségéről szólt, hanem a balítéletéről.
Sam felnevetett, de hamar elkomolyodott.
– Örülök, hogy apa nem beszélt nekünk Masonről. Azt hiszem,

most már tudom kezelni, de akkoriban? – ingatta a fejét. –
Tudom, hogy szörnyen hangzik, mert a döntése nyilván nagy
nyomással nehezedett apára, de ha belegondolok, milyen
állapotban voltam nyolc évvel a lövés után, azt hiszem,
belehaltam volna, ha haza kell jönnöm egy tárgyalásra. Még ha
nem is szó szerint.

– Vegyél bele engem is. – Charlie tudta, hogy egy tárgyalás
csak felgyorsította volna útját lefelé a lejtőn. Sosem jutott volna
el a jogi karra, nem találkozott volna Bennel, és most nem ülne itt
Sammel beszélgetve. – Mért érzem úgy, hogy most jobban
tudom kezelni az ügyet? Mi változott?

– Ez egy bonyolult kérdés, amire hasonlóan bonyolult a válasz.
Charlie felnevetett. Ez Rusty jogászi öröksége volt. Egész
hátralévő életükben itt üldögélhetnének, idézgetve egy halott
ember idézeteit más halott emberektől.

– Apa bizonyára tudta, hogy meg fogjuk találni a vallomást a
széfben – mondta Sam.

Charlie könnyedén kiszúrta Rusty újabb hazárdjátékát.
– Fogadni mernék, hogy arra gondolt, úgyis túléli Zachariah

Culpeppert, hisz egyszer majdcsak kivégzik.
– Én meg arra mernék fogadni, hogy arra gondolt, majd



megoldja a maga módján.
Valószínűleg mindkettejüknek igaza van, gondolta Charlie.

Rusty mindig is megpróbált több dologgal zsonglőrködni
egyszerre.

– Mikor kicsi voltam, azt hittem, apát a lelkes igazságérzete
hajtja, hogy segítsen az embereken. Aztán idősebb lettem, és azt
gondoltam, azért csinálja, mert imád a jó ügyért harcoló hős
szerepében tetszelegni.

– És most?
– Most azt hiszem, tudta jól, hogy a rossz emberek rossz

dolgokat tesznek, mégis hitte, hogy megérdemelnek egy esélyt.
– Romantikus világszemlélet.
– Apáról beszéltem, nem magamról – mondta Charlie

szomorúan, amiért múlt időben beszélgetnek az apjukról. – Ő
mindig is kereste az unikornisát.

– Jó, hogy felhoztad – mondta Sam. – Azt hiszem, megtalálta.
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Charlie orra alig néhány centire volt a tévé képernyőjétől. Olyan
régen meredt a kimerevített kép jobb sarkára, hogy már nem is
mindig látott élesen. Hátralépett egyet, és pislogott, hogy
kitisztuljon a látása. Most a teljes képet nézte, a hosszú, üres
folyosót. A kamera tengerészkéknek mutatta az élénkkék fém
öltözőszekrényeket. A lencse lefelé irányult, nagyjából csak a
folyosó felét fogta be.

Charlie tekintete visszatért a kép jobb sarkára. Volt ott egy
feltehetően csukott ajtó, amely egy milliméterrel kilógott ugyan a
képből, de láthatóan ott volt. Az ablakból jövő fény árnyékot
vetett valamire, ami benyúlt a folyosóra.

– Ez Kelly árnyéka? – kérdezte Charlie a tévé mögé mutatva,
mintha mindketten a folyosón állnának Rusty nappalija helyett.
– Ő itt állhatott, igaz?

Sam megtartotta magának a véleményét. Elfordította a fejét,
hogy a jobbik szemével nézze a képet.

– Te mit látsz? – kérdezte.
– Ezt – mutatott Charlie a benyúló árnyékra. – Egy

elmosódott, szőrös vonal, akár egy pók lába.
– Van benne valami furcsa – szűkült össze Sam szeme.

Észrevett valamit, amit Charlie nem. – Te nem gondolod annak?
– Megpróbálhatom kinagyítani – vetette fel Charlie. Odalépett

Ben laptopjához, de ráébredt, hogy fogalma sincs, hogy kell
csinálni. Találomra lenyomott néhány billentyűt.

– Hívjuk ide Bent – javasolta Sam.



– Nem akarom, hogy segítsen – felelte Charlie, majd közelebb
hajolt, hogy lássa a menü ikonjait. – Igazán jó…

– Ben! – kiáltotta Sam.
– Nem indul még a géped? – kérdezte Charlie.
– Nélkülem nem megy el – válaszolta Sam, majd kezével

bekeretezte a kép jobb felső részét. – Ez nem stimmel. Ez a szög
képtelenség.

– Miféle szög? – kérdezte Ben.
– Ez – mutatott Charlie az árnyékra. – Én póklábnak látom, de

Sherlock Holmes azt mondja, a sátán kutyája.
– Inkább a bíborvörös dolgozószoba – mondta Sam, de még

mindig nem adott magyarázatot. – Ben, ki tudnád nagyítani a
jobb felső sarkot?

Ben végrehajtott valami varázslatot a laptopon, és kiemelte,
majd kinagyította a sarkot, hogy az töltse be az egész képernyőt.
Mivel azonban mégse volt igazi, filmbéli varázsló, a kép nem
élesebb lett, hanem elmosódottabb.

– Ó, már látom – mutatott Ben a szőrös póklábra. – Azt
hittem, árnyék, de…

– Nem lehet árnyék – szögezte le Sam. – A lámpák égnek a
folyosón és a tanteremben. Harmadik fényforrás híján az
árnyékok az ajtótól kiindulva hátrafelé vetítődnének, nem előre.

– Oké, tényleg – bólogatott Ben. – Azt hittem, a nyitott ajtóból
jön, de inkább úgy tűnik, arrafelé mutat.

– Helyes – mondta Sam, aki mindig is jó volt a rejtvények
megfejtésében. Ezúttal is nyilván rájött a megoldásra, mielőtt
Charlie felismerte volna, hogy egyáltalán van valami, amit meg
kell oldani.



– Én semmit se látok – ismerte be. – Nem mondanád meg
egyszerűen, mi az?

– Azt hiszem, jobb, ha mindketten, egymástól függetlenül
igazoljátok a gyanúmat – válaszolta Sam.

Charlie legszívesebben kihajította volna nővérét az ablakon.
– Gondolod, hogy épp most vagyunk vevők a szókratészi

módszereidre?
– Egyszer Sherlock, egyszer Szókratész. Válaszd ki az egyiket,

aztán maradj meg mellette! Ben, tudsz javítani a színeken?
– Azt hiszem. – Ben megnyitott egy másik programot a

laptopján, a Photoshop egy lopott verzióját, melyet két éve arra
használt, hogy Kirk kapitányt beillessze a karácsonyi
üdvözleteikbe. – Lássuk csak, emlékszek-e még rá.

Charlie karba tette a kezét, hogy tudassa Sammel a
nemtetszését, de nővére annyira figyelte Ben ténykedését, hogy
észre sem vette.

Még egy kis keresgélés, még néhány kattintás, és a színek
hirtelen telítetté váltak, talán túlságosan is. A fekete olyan
intenzív lett, hogy szürke foltok szemcsézték a képet, mintha
éjszaka volna.

– Használd a szekrények kékjét iránymutatónak – vetette fel
Charlie. – Hasonló a színük, mint apa temetési öltönyének.

Ben megnyitotta a színtáblázatot, és találomra rákattintott
néhány négyzetre.

– Ez az – mondta Charlie. – Ez az a kék.
– Még tisztítok rajta – mondta Ben, s a kép lassan élesebbé

vált. Végül sikerült ráközelítenie a kívánt területre anélkül, hogy
teljesen eltorzult volna a kép.



– Szent ég – suttogta Charlie. Végre felfogta, mit lát.
Nem egy lábat, hanem egy kart.
Nem is egyet, hanem kettőt.
Egy feketét és egy pirosat.
Nem Rusty unikornisára bukkantak, hanem egy fekete

özvegyre.
Charlie Ben autójában ült, tenyere izzadt a kormánykeréken.

Ránézett az órára a műszerfalon: Rusty temetése mostanra már
bizonyára lecsengett. A részegek a Shady Ray’sben kifogyhattak
a történetekből, a nézelődők és az álszentek épp a pletykákat
suttoghatják a telefonjukba, vagy alattomos méltatásokat
írogathatnak Rustyról a Facebookon. Rusty Quinn jó ügyvéd
volt, csak…

Charlie olyan dolgokkal egészítette ki ezt a mondatot,
amelyeket csak azok tudtak, akik valóban ismerték Rustyt.

Szerette a lányait.
Imádta a feleségét.
Igyekezett helyesen cselekedni.
Megtalálta a mitikus teremtményt, amelyet mindvégig

keresett.
Egy hárpia, mondta Sam, a félig nő, félig madár lényre utalva a

római és a görög mitológiából.
Charlie ragaszkodott a saját pókanalógiájához, mert az jobban

illett a helyzetre. Kelly Wilson ugyanis egy gondosan szőtt hálóba
keveredett bele.

Ment a fűtés a kocsiban, Charlie mégis didergett. Elzárta a
motort, mire a kisteherautó megremegett, majd leállt.

Lehajtotta a visszapillantó tükröt, és megnézte magát. Sam



segített elfedni a zúzódásait, és jó munkát végzett. Senki sem
gondolta volna, hogy Charlie-t két nappal korábban orrba
verték.

Sam is szívesen behúzott volna neki egyet. Nem akarta, hogy
Charlie megtegye, amire most készült. Ben pedig végképp nem.

Charlie-t azonban semmi sem tarthatta vissza.
Miután kiszállt, lesimította magán a temetésre felvett ruhát.

A kormányba kapaszkodva felhúzta tűsarkú cipőjét, és levette a
telefonját a műszerfalról. Halkan csukta be maga mögött a
kocsiajtót, a zár épp csak kattant.

Távolabb parkolt le a farmháztól, a kanyaron túl, hogy ne
lehessen látni az autót. Óvatosan lépkedett, kikerülve a vörös
agyagbuckákat. Hamarosan megpillantotta a házat. Alig
hasonlított Rustyéra. Az előkert színes virágokkal és
örökzöldekkel volt tele. A falak deszkaburkolata ragyogó fehérre
volt festve, a szegély éjfeketére. A tető újnak tűnt, a bejárati
ajtónál, egy forgó falikaron amerikai zászló lengedezett.

Charlie nem a főbejárathoz ment, hanem megkerülte a házat.
Az öreg hátsó veranda deszkáit frissen festették, a vörösbegy
tojásainak kék árnyalatára. A konyha ablakán be volt húzva a
függöny. Már nem sárga volt piros eprekkel, hanem fehér
damaszt.

Négy lépcső vezetett a verandára. Charlie nézte őket, és
megpróbált nem gondolni saját hajdani otthona lépcsőire, arra,
ahogy a fokokat kettesével szedve felfutott rajtuk sok évvel
ezelőtt, lerúgta a futócipőjét, lehámozta lábáról a zoknit, majd ott
találta Gammát káromkodva a konyhában.

Basszus.



Cipősarka elakadt egy kiesett facsomó által hagyott lyukban az
első lépcsőfokon. Belekapaszkodott a masszív korlátba, s
felnézett a veranda lámpájára, mely még ebben a korai
félhomályban is erős fénnyel izzott, akár egy lángnyelv. Verejték
csorgott a szemébe, letörölte az ujjaival. A gumiszálakból és
kókuszrostokból rácsos mintával csomózott lábtörlő a ház
mögötti mezőn növő fűre emlékeztette. Kézírásos P betű
díszítette a közepét.

Felemelte a kezét, hogy bekopogjon. Megrándult csuklója még
mindig fájt.

Hármat kopogott az ajtón.
Hallotta, hogy odabent hátratolnak egy széket, majd könnyű

léptek közeledtek. Egy női hang kérdezte:
– Ki az?
Charlie nem felelt.
Nem kattant zár, nem csörrent lánc, csak hangtalanul kinyílt az

ajtó. Egy idősebb nő állt a konyhában. Laza lófarokba kötött haja
inkább ősz volt, semmint szőke. Még mindig csinosnak volt
mondható. Szája kinyílt, kezét mellkasához kapta, mintha
nyílvessző találta volna el.

– Bocsánat, hogy nem jelentkeztem be telefonon – mondta
Charlie.

Judith Pinkman összeszorította berepedezett ajkát. Barázdált
arca vörös volt a sírástól, szemei be voltak dagadva.
Megköszörülte a torkát.

– Gyere be – mondta. – Gyere be.
Charlie belépett a konyhába. Hideg volt, nagyon hideg. Sehol

egy epres díszítőelem, csak sötét gránitpult, acél konyhagépek,



tojáshéjszínű falak. Semmi vidám, gyümölcsös szegély a plafon
körül.

– Ülj le – mondta Judith. – Tessék.
A sötét diófa asztalon, egy pohár jeges víz mellett mobiltelefon

hevert, az asztal mellett hozzáillő, nehéz székek. Charlie a
túloldalon ült le, és saját telefonját is az asztalra tette, előlapjával
lefelé.

– Hozhatok valamit? – kérdezte Judith.
Charlie megrázta a fejét.
– Épp teázni készültem – mondta a nő, majd a vizespohárra

pillantott, és újból megkérdezte: – Kérsz?
Charlie bólintott.
Judith levette a vízforralót a tűzhelyről, mely ugyanúgy

nemesacélból készült, mint minden más a konyhában.
A mosogatónál megtöltötte a kannát vízzel.

– Őszinte részvétem az édesapád miatt – mondta.
– Én szintén sajnálom, ami Mr. Pinkmannel történt.
Judith visszanézett a válla fölött, egyenesen Charlie szemébe.

Reszketett az ajka, csillogott a szeme, mintha a könnye sem
tudna elapadni, amíg nem csillapul a fájdalma. Elzárta a csapot.

Charlie nézte, ahogy visszateszi a kannát, és elfordítja a
gombot a Wolf-féle gáztűzhelyen.

Judith habozott kissé, majd leült.
– Nos, mi hozott ide?
– Csak tudni akartam, hogy van – felelte Charlie. – Nem

találkoztunk, amióta az a dolog történt Kellyvel.
Judith ismét összeszorította a száját, két kezét összekulcsolta

az asztal fölött.



– Nehéz lehetett neked. Még nekem is visszahozta az
emlékeket.

– Szeretném, ha tudná, milyen nagyra értékelem, amit azon az
éjszakán tett értem. Hogy a gondomat viselte, biztonságot
nyújtott. Hogy hazudott értem.

Judith remegő ajakkal mosolyodott el.
– Ezért vagyok most itt – mondta Charlie. – Sosem beszéltem

erről, amíg apa élt.
A nő szája kinyílt, szeméből eltűnt a feszültség. Barátságosan

mosolygott Charlie-ra. A régi törődő, nagylelkű nő volt megint,
ahogy Charlie emlékezett rá.

– Hát persze, Charlotte. Hát persze. Velem bármiről
beszélhetsz.

– Akkoriban apának volt az az ügye. Egy erőszaktevőt
képviselt, és a férfi megúszta, de a lány felakasztotta magát a
család pajtájában.

– Emlékszem.
– Mit gondol, ezért akarta apa titokban tartani, ami velem

történt? Aggódott, hogy én is valami hasonlót teszek?
Judith megrázta a fejét.
– Én azt… nem tudhatom. Sajnálom, erre nem tudok felelni.

Épp akkor vesztette el a feleségét, azt hitte, a nagylánya is
meghalt, és látta, ami veled történt… Azt szokták mondani, Isten
nem tesz ránk nagyobb terhet, mint amit el tudunk viselni, de
szerintem ez néha nem így van. Szerinted?

– Nem tudom.
– A korinthusiaknak írt levélből való, hogy „hű az Isten, aki

nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a



kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy
elszenvedhessétek”. Engem a második rész zavar. Honnan
tudjuk, hogyan menekülhetünk meg? Lehet, hogy ott a
lehetőség, de mi van, ha nem ismerjük fel?

Charlie megrázta a fejét.
– Bocsáss meg – mentegetőzött Judith. – Tudom, az

édesanyád nem hitt Istenben. Túl okos volt hozzá.
Charlie tudta, hogy Gamma bóknak vette volna ezt a

megjegyzést.
– Nagyon okos volt – folytatta Judith. – Szinte féltem tőle.
– Azt hiszem, sokan.
Judith ivott egy kortyot a jeges vízből.
– Hát igen.
Charlie nézte a nő kezét, várta az árulkodó remegést, de nem

látott semmit.
Judith letette a poharat.
– Őszinte leszek veled, Charlotte, azzal az éjszakával

kapcsolatban. Sose láttam még embert jobban összetörve, mint
akkor az apádat. Remélem, nem is látok ezután sem. Nem is
értem, hogyan tudta összeszedni magát. Tényleg nem. De annyit
tudok, hogy téged feltétel nélkül szeretett.

– Ebben sosem kételkedtem.
– Akkor jó – mondta Judith, majd ujjával letörölte a

lecsapódott párát a pohár faláról. – Az én apám, Mr. Heller
odaadó volt, és szeretetteljes. Gondoskodott rólam, támogatott.
Isten a tudója, hogy egy frissen végzett iskolai tanár bizony
támogatásra szorul – kuncogott halkan a nő. – De azon az
éjszakán megértettem, hogy sohasem törődött velem annyira,



mint veled az apád. Nem hibáztatom ezért, de Rusty és
teközötted valami különleges kapcsolat volt. Ezért aztán úgy
vélem, mindegy, miért kért meg rá, hogy hazudj arról, ami
történt, csakis mély, megingathatatlan szeretetből tette.

Charlie azt várta, könnyekig meg fog hatódni ettől, de nem
gyűltek könnyek a szemébe. Már elsírta mindet.

– Tudom, hogy Rusty elment, és egy szülő halála sok
gondolatot ébreszt az emberben, de nem kellene haragudnod rá,
amiért azt kérte, őrizd meg a titkod. A legjobb szándék vezérelte.

Charlie bólintott, hiszen ő is így érezte.
A kanna fütyülni kezdett, mire Judith felállt. Kikapcsolta a

gázt, és odament a nagy konyhaszekrényhez, amelyre Charlie
régről emlékezett. Magas volt, majdnem a plafonig ért. Mr.
Heller a tetején tartotta a puskáját, melyet eltakart a szekrény
párkányzata. Időközben a fehér szekrényt sötétkékre festették.
Judith kinyitotta az ajtót, s feltárult a szekrény mélye, ahol
díszes bögrék lógtak kampókon. Judith kiválasztott kettőt, majd
becsukta az ajtót, és visszament a tűzhelyhez.

– Borsmentám van, és kamillám.
– Bármelyik jó lesz. – Charlie elnézte a csukott szekrényajtót.

Egy mondat volt felfestve a párkánya alá világoskékkel, alig
lehetett látni. Hangosan felolvasta: – „Dicsérjétek az Urat… aki
beülteti a gyermektelent a házba, mint magzatoknak anyját,
nagy örömre.”

A pultnál Judith keze megállt a levegőben.
– A Zsoltárok könyvéből van, 113:9. De nem a Jakab királyféle

Bibliából.
– Hogy szól a Jakab királyféle változat? – kérdezte Charlie.



– „A magtalannak helyet ad a házban, hogy mint anya örüljön
gyermekeinek. Dicsérjétek az Urat!” – Judith kivett két kanalat
a fiókból. – Én nem vagyok meddő, ezért jobban tetszik a másik.

Charlie-t kiverte a hideg veríték.
– Azt hiszem, maga bizonyos tekintetben anyja a gyerekeknek

az iskolában.
– Eltaláltad. – Judith leült, és Charlie elé tolta az egyik bögrét.

– Doug és én több mint a fél életünket mások gyerekeinek
nevelésével töltöttük. Nem mintha nem élveznénk, de ha már
itthon vagyunk, még jobban élvezzük a csendet.

Charlie maga felé fordította a bögre fülét, de nem vette a
kezébe.

– Én meddő vagyok – mondta ki hirtelen; csak utólag érezte
úgy, hogy alig fért ki a torkán a szó.

– Sajnálom. – Judith felállt, s kivett a hűtőből egy doboz tejet.
– Cukrot kérsz?

Charlie megrázta a fejét. Nem szándékozott meginni a teát.
– Maga sosem akart gyereket?
– Én mások gyerekeit szeretem.
– Hallottam, segített Kellynek felkészülni valami vizsgára.
Judith letette a tejet az asztalra, és visszaült a helyére.
– Nyilván úgy érezte, elárulta magát – mondta Charlie. –

Azzal, amit tett.
Judith nem mondott semmit, csak nézte a bögréjéből felszálló

gőzt.
– Ráadásul Kelly ismerte Mr. Pinkmant – folytatta Charlie. Ezt

nem Mason Huckabee-tól tudta, hanem onnan, hogy Sam
megmutatta neki a jegyzeteit, ahol szó szerint ott álltak Kelly



szavai: Azt hallottam, nem volt rossz ember, de engem sose
küldtek az igazgatói irodába.

Kelly ügyesen kikerülte a választ Sam kérdésére. Nem azt
mondta, hogy nem ismerte Douglas Pinkmant, hanem hogy
mások szerint nem volt rossz ember.

– Láttam az iskolai biztonsági kamera felvételét – mondta
Charlie.

Judith rákapta a tekintetét, majd tovább bámulta a csészét
maga előtt.

– Igen, a hírekben rekonstruálták, ami történt.
– Nem, én a valódi felvételről beszélek, amit az igazgatói iroda

előtti kamera készített.
A nő felvette a csészéjét az asztalról. Megfújta a teát,

belekortyolt.
– A kamerát valaki lejjebb fordította. A hatósugara véget ér

úgy fél méterrel a maga osztályterme előtt.
– Tényleg?
– Gondolja, hogy Kelly tudott a kameráról? – kérdezte Charlie.

– Hogy ami közvetlenül a maga osztályterme előtt történik, nem
lesz rajta a felvételen?

– Sosem említette. Megkérdezted a rendőrséget?
Bent megkérdezte.
– A gyerekek tudták, hogy a kamera nem látja a folyosó végét,

de azt nem tudták, hogy pontosan meddig lát. A furcsa az, hogy
Kelly viszont tudta. Épp a kamera látószögén kívül állt meg,
amikor lőni kezdett. És ez nagyon különös, mert nem tudhatta
volna, hová kell állnia, hacsak nem járt abban a teremben, ahol a
monitorok vannak.



Judith zavartan ingatta a fejét.
– Maga járt abban a teremben, igaz? – kérdezte Charlie. –

Vagy legalábbis belátott oda.
A nő ismét játszotta a tudatlant.
– A monitorok egy kis szobában vannak, közvetlenül a férje

irodája mellett. Az ajtó mindig nyitva állt, úgyhogy bárki láthatta,
aki bement hozzá. – Charlie elárult még egy részletet. – Kelly azt
mondta, őt sosem küldték az igazgatói irodába, mégis tudta, hol
kezdődik a holttér, pedig sose látta a monitorokat.

Judith letette a bögrét az asztalra, s mellé tette mindkét
tenyerét.

– „Ne hazudj!” – mondta Charlie. – Ez is benne van a
Bibliában, ugye?

Judith kifújta a levegőt, majd mélyen beszívta, aztán
megszólalt.

– A Tízparancsolatban. „Ne tégy felebarátod ellen hamis
tanúságot.” De azt hiszem, te inkább a Példabeszédekre gondolsz
– mondta, majd becsukta a szemét, és idézni kezdett. – „E hat
dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog útálat az ő lelkének: a kevély
szemek, a hazug nyelv és az ártatlan… – Nyelt egy nagyot,
mielőtt folytatta. – …ártatlan vért ontó kezek.” – Kis időre
elhallgatott, majd befejezte az idézetet. – „Az álnok gondolatokat
forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak. A hazugságlehelő
hamis tanú, és aki szerez háborúságokat az atyafiak között.”

– Jó hosszú lista.
Judith az asztal fölött szétterpesztett ujjait nézte. Körmei

rövidre voltak vágva hosszú, vékony ujjain, melyek keskeny
árnyékot vetettek a fényezett diófa asztalra.



Akárcsak a póklábaknak látszó árnyak a biztonsági kamera
felvételén.

Bennek sikerült még hathatósabb varázslatot véghez vinni a
laptopján, miután megértette, mit is néznek annyira a lányok.
Olyan volt ez, mint az optikai csalódás. Ha végre megérti az
ember, mit lát, többé nem tudja másképpen látni.

A kimerevített képen a kamera megmutatta Kelly Wilsont,
amint fogja a revolvert, ahogy azt Samnek bevallotta. Csakhogy
Kelly sok más állításához hasonlóan ez is csak az igazság fele volt.

Kelly aznap fekete ruhát viselt.
Judith Pinkman pirosat.
Charlie jól emlékezett, hogyan nézett ki Lucy Alexander

vérével átitatva.
A fakó felvételen majdnem teljesen összemosódott a két,

egyformán sötétnek látszó szín, de miután Ben végzett a
korrekciókkal, mindannyiuk számára világossá vált az igazság.

A fekete ruhaujj mellett ott volt egy piros is.
Két kar mutatott a tanterem ajtaja felé.
Két ujj fonódott a ravaszra.
A pisztoly az én kezemben volt.
Kelly Wilson legalább háromszor mondta Samnek a

beszélgetésük során, hogy az ő kezében volt a fegyver, mikor
Douglas Pinkman és Lucy Alexander golyót kapott.

Csak arról nem tett említést, hogy Judith Pinkman keze
tartotta ott.

– Kimutatták Kellyn a lőpormaradványokat. A kezén, a blúzán,
pontosan ott, ahol várható – mondta Charlie.

Judith hátradőlt a széken, és tovább bámulta a kezét.



– A lőpormaradvány olyan, mint a púder, ha emiatt aggódna.
Szappannal és vízzel le lehet mosni.

– Tudom, Charlotte – mondta Judith reszelős hangon, mint
mikor a tű karcolja a lemezt a lejátszón. – Tudom.

Charlie várt. Óraketyegést hallott valahonnan, s hűvöset érzett
beáramlani a csukott konyhaajtó szélei mentén.

Judith végre felnézett rá. Szemei csillogtak a fölöttük lógó
lámpa fényében. Egy pillanatig merőn nézte Charlie-t, majd
feltette a kérdést:

– Miért te jöttél? Miért nem a rendőrség?
Charlie nem is vette észre, hogy visszatartja a levegőt, amíg

meg nem érezte, hogy enyhül a feszültség a tüdejében.
– Jobban örült volna a rendőrségnek?
Judith a plafonra emelte tekintetét, és csorogni kezdett

szeméből a könny.
– Azt hiszem, nem számít. Most már nem.
– Kelly terhes – szólalt meg Charlie.
– Már megint! – sóhajtott Judith. – A felső tagozatban is volt

egy abortusza.
Charlie felkészült, hogy kiselőadás következik az élet

szentségéről, de Judith nem szolgált ilyennel.
Ehelyett felállt, letépett egy papírtörlőt a tekercsről, és

megtörölte az arcát.
– Az apa egy futballista srác volt. Úgy tűnt, sok fiú kihasználta,

annyira naiv volt. Azt se tudta, mit tesznek vele.
– Ezúttal ki volt az apa?
– Tényleg azt akarod, hogy kimondjam?
Charlie bólintott. Ő maga is csak az utóbbi időben szokott rá,



hogy szavakba öntse az igazságot.
– Doug – közölte Judith. – Az én termemben kefélte. – Charlie

arcán látszódhatott, hogy elcsodálkozott a szón, mert Judith
hozzátette: – Bocsánat a szóhasználatért, de ha az ember
meglátja a férjét egy tizenhét éves lányt kefélni abban a
teremben, ahol felsősöket tanít, ez a szó jut elsőnek az eszébe.

– Tizenhét – ismételte Charlie. Douglas Pinkman
iskolaigazgató volt, Kelly Wilson pedig diák ugyanannak az
iskolarendszernek egy felsőbb osztályában. Amit a férfi tett, nem
volt más, mint kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszak.
Semmiképp sem egyszerű „kefélés”.

– Ezért volt lejjebb irányítva a kamera – mondta Judith. –
Dougnak megvolt a magához való esze. Ehhez mindig is megvolt.

– Voltak más diákok is?
– Akit csak el tudott kapni – felelte Judith, gombóccá gyűrve a

papírtörlőt a kezében. Egyre jobban elöntötte a düh. Charlie
már-már aggódni kezdett, hogy Samnek és Bennek igaza volt,
veszélyesre fordulhat a helyzet.

– Ezért történt mindez? Mert Kelly terhes lett? – kérdezte.
– Nem azért, amire gondolsz. Sajnálom, Charlotte, te nyilván

akartál gyereket, de én nem. Soha sem akartam. Szeretem őket,
szeretem, ahogy jár az agyuk, szeretem, hogy olyan viccesek és
érdekesek tudnak lenni, de még jobban szeretem, ha
otthagyhatom őket az iskolában, hazajöhetek, olvashatok egy
könyvet, és élvezhetem a csendet. – Judith bedobta a
szemetesbe a galacsinná gyűrt papírtörlőt. – Nem vagyok egy
megkeseredett nő, akinek nem lehetett gyereke, és ettől
bekattant. Az én döntésem volt, hogy nem lett. Azt hittem, Doug



is egyetért a döntésemmel, de… – Vállat vont. – Az ember nem
is tudja, milyen rossz volt a házassága, amíg véget nem ér.

– A férje válni akart? – találgatott Charlie.
Judith keserűen felnevetett.
– Nem, és én sem akartam. Megtanultam együtt élni a

folyamatos életközépi válságával. Nem volt pedofil, nem a
gyerekekre hajtott.

Charlie elcsodálkozott, milyen könnyedén figyelmen kívül
hagyja az asszony, hogy Kelly egy gyermek érzelmi
intelligenciájával rendelkezik.

– Doug azt akarta, tartsuk meg a babát – folytatta Judith. –
Kelly úgyis ki fog maradni az iskolából, képtelen lenne
leérettségizni. Doug azt akarta, adjunk neki pénzt, vegyük rá,
hogy költözzön máshová, és mi ketten neveljük fel a gyereket.

Charlie mindenre gondolt, csak arra nem, hogy ettől telt be
Judithnál a pohár.

– Mitől gondolhatta meg magát Doug a gyerekkel
kapcsolatban? – kérdezte.

– Megsuhintotta a halandóság? Hagyni akart valamit maga
után? Vagy csak ennyire arrogáns, önző és ostoba volt? –
fújtatott dühösen az asszony. – Ötvenhat éves vagyok, Doug
nemsokára hatvan lett volna. A nyugdíjas éveinket kellett volna
tervezgetnünk, eszemben sem volt felnevelni egy másik nő, egy
tinédzser gyerekét. – Judith még mindig dühösen rázta a fejét. –
Kelly mentális hiányosságairól nem is beszélve. Doug nemcsak
azt várta tőlem, hogy a következő tizennyolc évben gyereket
neveljek, hanem hogy talán életünk végéig a nyakunkon
maradjon.



Ha Charlie-ban támadt is némi együttérzés a nő iránt az
eddigiek alapján, az most menten elpárolgott.

– Mit mondott még neked Kelly? – kérdezte Judith. –
Mindegy, már nem fontos. A mártírt akartam játszani, a szegény
özvegyet, akit bűnrészességgel vádol egy hidegvérű, együgyű
gyilkos. Ki hinne neki velem szemben?

Charlie nem szólt semmit, de azt a felvétel nélkül is tudta, hogy
senki sem hinne Kellynek.

– Nohát – törölte le a könnyeit dühösen az asszony –, most jön
az, hogy elmesélem, hogy csináltam? – Charlie telefonja felé
bökött. – Ellenőrizd, hogy veszi-e.

Charlie megfordította a telefont, bár bízott benne, hogy Ben
megfelelően állította be. Nemcsak rögzítette a beszélgetést,
hanem továbbította is a hangot Ben laptopjára.

– A viszony egy éve kezdődött – fogott neki Judith. – Láttam
őket az osztályom ablakán át. Doug azt hitte, már elmentem. Ő
ott maradt bezárni, legalábbis nekem ezt mondta. Visszamentem
valamilyen papírokért, és ahogy már mondtam, ott kefélte a
lányt az egyik asztalon.

Charlie a széke támlájának feszítette a hátát. Judith szemmel
láthatóan egyre dühösebb lett, miközben beszélt.

– Azt tettem, amit ilyenkor minden engedelmes asszony tenni
szokott: sarkon fordultam, hazamentem, és elkészítettem a
vacsorát. Doug hazajött, és közölte, hogy feltartotta az egyik
szülő. Utána tévét néztünk együtt, bennem meg forrt a harag.
Egész éjjel.

– Mikor kezdte korrepetálni Kellyt?
– Amikor megint elkezdett boszorkánynak öltözni – felelte



Judith, mindkét kezével a pultra támaszkodva. – Legutóbb is ezt
csinálta. Elkezdett feketében járni, mint a gótok, hogy elrejtse a
hasát. Mihelyt megláttam így a folyosón, tudtam, hogy megint
terhes.

– Szembesítette Dougot a helyzettel?
– Mért tettem volna? Én csak egy feleség vagyok. Csak a nő,

aki megfőzi az ételét, vasalja a ruháját, és kimossa a foltokat az
alsógatyájából. – Az asszony hangja egyre rekedtebbé, egyre
keserűbbé vált. – Tudod, milyen az, ha nem számítasz? Egy
házban élni egy férfival csaknem egész felnőttéletedben, és egy
senkinek érezni magad? Úgy, hogy a kutyát sem érdeklik a
kívánságaid, a vágyaid, a terveid? Úgy, hogy minden teher rád
hárul, bármekkora is, mert jó feleség vagy, istenfélő, keresztény
asszony, és úgyis elviseled mosolyogva, mert a férjed az úr a
házban, a férfi, aki a védelmeződ kellene hogy legyen?

Judith olyan erővel szorította ökölbe a kezét, hogy
elfehéredtek az ujjai.

– Persze hogy nem tudod. Téged óvtak, dédelgettek egész
életedben. Attól, hogy elvesztetted az anyádat, majdnem
meghalt a nővéred, és mindenki becsmérelte az apádat az egész
államban, csak még inkább szerettek.

Charlie szíve a torkában dobogott. Nem is érzékelte, hogy
felállt a székről, csak mikor már nekihátrált a falnak.

Judith láthatóan nem vette észre, milyen hatást váltottak ki a
szavai.

– Kellyt bármire rá lehet beszélni, tudtad?
Charlie nem mozdult.
– Annyira aranyos, olyan törékeny. És olyan apró, akár egy



gyerek. És tényleg az is. De minél több időt töltöttem vele, annál
jobban gyűlöltem. – Judith addig ingatta a fejét, amíg kiszabadult
a haja a csatból. Egyre vadabb lett a tekintete. – Tudod, milyen
érzés gyűlölni egy ártatlan gyermeket? Minden dühödet arra
irányítani, aki nem is tudja, mit tesz, vagy mi történik vele, csak
mert a saját ostobaságodat látod tükröződni a viselkedésében?
Csak mert látod, hogyan irányítja a férjed, hogyan csapja be,
hogyan használja ki, pont ahogy téged?

Charlie körülnézett a helyiségben. Késeket látott egy fa
késtartóban, fiókokat tele konyhai eszközökkel, és a szekrényt,
melynek a tetején talán még mindig ott hever Mr. Heller
puskája.

– Ne haragudj – mondta Judith. Láthatóan igyekezett
visszanyerni az önuralmát. Elkapta Charlie tekintetét, mely épp
a szekrény teteje felé irányult. – Azt hittem, ki kell majd
találnom egy sztorit arról, hogy Kelly ellopta a fegyvert. Vagy
adni neki pénzt, aztán imádkozni, hogy kövesse az utasításokat,
és vegyen egyet.

– Az apja tartott egy revolvert a kocsijában – jegyezte meg
Charlie.

– Nekem azt mondta, mókusokra szokott vadászni vele.
A hollerbeliek néha esznek mókust.

– Zsíros – mondta Charlie, csak hogy beszélgessenek, és Judith
lenyugodjon. – Van egy kliensem, aki ragut főz belőle.

Judit még mindig olyan erővel markolta a szék hátát, hogy
elfehéredtek az ujjpercei.

– Nem foglak bántani.
Charlie kínjában felnevetett.



– Nem ezt mondja mindenki, mielőtt bánt valakit?
Judith eltolta magát a széktől, és újból a pultra támaszkodott.

Még mindig dühös volt, de próbálta féken tartani az indulatát.
– Nem kellett volna így beszélnem a tragédiádról. Bocsánatot

kérek.
– Semmi baj – felelte Charlie.
– Csak azért mondod, hogy még tovább beszéljek.
Charlie megvonta a vállát.
– Működik?
A nő nevetése önutálattal volt tele.
Ben említette, hogy Judith Pinkman hisztérikus rohamot

kapott, amikor a mentősök kikísérték az iskola ajtaján. Hogy be
kellett nyugtatózni, mert máshogy nem tudták betenni a
mentőbe. Egész éjjel a kórházban maradt, és kamerák előtt
könyörgött Kelly életéért. Még most is dagadt volt a szeme a
sírástól, arca elgyötört a bánattól. Elmondta Charlie-nak az
igazat, a brutális, kendőzetlen igazságot, pedig tudta, hogy
felveszik minden szavát.

Nem alkudozott, nem könyörgött, nem próbálta menteni
magát. Így viselkedik az, aki őszintén megbánta, amit tett.

– Kelly nem húzta volna meg magától a ravaszt – jelentette ki.
– Megígérte nekem, hogy megteszi, de én tudtam, hogy ő nem
ilyen. Túl kedves volt, túlságosan bízott mindenkiben, és
rémesen célzott volna, úgyhogy mögé álltam a folyosón, átfogtam
a kezét a kezemmel, és belelőttem a falba, hogy felhívjam Doug
figyelmét. – Megütögette ujjával a száját, mintha azt akarná
elérni, hogy nyugodt maradjon a hangja. – Ő kifutott a folyosóra,
én meg háromszor belelőttem. És akkor…



Charlie várt.
Judith a mellkasára szorította a kezét. Haragja mostanra

teljesen elpárolgott.
– Meg akartam ölni Kellyt is. Az volt a terv, hogy lelövöm

Dougot, aztán meg Kellyt, és utána azt mondom, csak így tudtam
megakadályozni, hogy gyerekeket is lemészároljon. Én lettem
volna a város hőse. Megkaptam volna Doug nyugdíját meg a
társadalombiztosítását. Semmi mocskos válás, csak még több
idő, hogy olvassam a kedvenc könyveimet.

Charlie eltűnődött, vajon Judith hasba akarta-e lőni Kellyt,
hogy a baba is biztosan meghaljon.

– Dougot sikerült a megfelelő helyeken eltalálnom – folytatta a
nő. – A halottkém azt mondta, egyenként is halálos volt
mindegyik lövés. Azt hiszem, ezt vigasznak szánta. – Az asszony
szeme újból villogni kezdett, nyelt egyet, majd folytatta. – De
Kelly nem akarta elengedni a pisztolyt. Nem hiszem, hogy tudta,
mi a tervem, hogy őt is meg akarom ölni. Talán csak bepánikolt,
mikor látta Dougot meghalni. Küzdöttünk a fegyverért, és
valamelyikünk meghúzta a ravaszt. Nem tudom, ő volt-e, vagy
én, de a golyó a kövezetet érte.

Judith szájon át vette a levegőt, hangja nyersebbé vált.
– Mindketten megdöbbentünk attól, hogy a fegyver elsült, és

én… én nem is tudom, ezután mi történt. Pánikba estem.
Mozgást láttam a szemem sarkából, és megint meghúztam a
ravaszt… – Nyöszörögni kezdett, szája elfehéredett, hirtelen
egész testében reszketett. – Láttam őt… láttam, miközben
meghúztam a ravaszt. Annyira lassan történt, és az agyam
felfogta, mit lát. Emlékszem, még mondtam is magamban:



Judith, egy gyereket fogsz lelőni. De már nem tudtam megállítani
a mozdulatot, az ujjam szinte magától húzódott hátra, és…

Nem volt képes kimondani a szavakat, megtette hát helyette
Charlie.

– És Lucy Alexander golyót kapott.
Judithnak csak úgy záporoztak a könnyei.
– Együtt tanítok az anyjával. Szoktam látni Lucyt az

értekezleteken, ahogy ott táncikál a terem hátuljában. Még
énekelgetni is szokott. Annyira édes hangja volt! Nem tudom,
talán más lenne, ha nem ismertem volna, de ismertem.

Charlie nem tudott nem gondolni arra, hogy a nő Kelly Wilsont
is ismerte.

– Charlotte – mondta Judith –, sajnálom, hogy mindezt látnod
kellett. Fogalmam se volt, hogy ott vagy az épületben. Különben
másnap tettem volna, vagy a jövő héten. Szándékosan soha nem
tettelek volna ki ennek.

Charlie nem érezte úgy, hogy köszönettel tartozik ezért.
– Bárcsak meg tudnám magyarázni, mi ütött belém! Azt

hittem, Doug és én… Nem is tudom. Nem ő volt életem szerelme,
de azt hittem, kedveljük egymást. Tiszteljük egymást. De ennyi
év után már minden olyan zavaros. Majd te is meglátod, mikor
eljutsz odáig. A pénzügyek, a nyugdíj, a járulékok, az autók, ez a
ház, a banki megtakarítások, a jegyek, amiket egy hajóútra
vettünk a nyárra…

– A pénz… – mondta Charlie. Rustynak számtalan idevágó
idézete volt a szex és a pénz pusztító erejéről.

– Nem csak a pénzről volt szó – magyarázta Judith. – Inkább
akkor telt be a pohár, mikor szembesítettem Dougot a



terhességgel, és ő előállt a ragyogó ötletével, hogy legyünk
vénségünkre szülők. Mintha semmiből sem állna magunkra
vállalni egy ekkora felelősséget. Persze neki nem is. Nem ő kelt
volna fel hajnali háromkor pelenkát cserélni. Tudom,
hihetetlennek tűnik, de ez volt az utolsó csepp a pohárban.

Az asszony megértést, együttérzést próbált kiolvasni Charlie
tekintetéből.

– Azért próbáltam gyűlölni Kellyt, mert ez volt az egyetlen
módja, hogy rávegyem magam arra, amit terveztem. Tudtam,
hogy befolyásolható, csak suttogni kell a fülébe. Azt kell suttogni,
hogy rossz ember, mert hagyta, hogy Doug ezt tegye vele. Hogy
pokolra fog jutni azért, ami a felső tagozatban történt. Hogy
megbüntethetné Dougot, amiért kihasználta. Hogy
megakadályozhatná, hogy más lányokkal is ezt tegye. Magam is
elcsodálkoztam, milyen gyorsan sikerült meggyőznöm egy
emberi lényt arról, hogy teljesen értéktelen. Értéktelen,
akárcsak én.

Charlie tenyere már lucskos volt a verejtéktől. Beletörölte a
ruhájába.

– Van még egy idézet a Bibliából, amit bizonyára te is ismersz,
Charlotte. Hallhattad egy filmben, vagy olvashattad egy
regényben. „Amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek
cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a
törvény és a próféták.”

– Az „aranyszabály” – bólintott Charlie. – Úgy cselekedj
másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled cselekedjenek.

– Én azt tettem Kellyvel, amit Doug velem. Legalábbis ezt
mondogattam magamnak, ezzel igazoltam a tetteimet saját



magam előtt. De akkor megláttam Lucyt, és rájöttem… – Judith
feltartotta a mutatóujját, mint aki számolni készül. – Kevély
szemek, melyek benéznek az osztály ablakán. – Feltartotta még
egy ujját, hogy sorolja a bűneit. – Hazug nyelv a férjem és Kelly
felé. – Egy harmadik ujj következett. – Álnok gondolatok arról,
hogy hogyan ölöm meg őket. Gonoszra sietséggel futó lábak,
mikor Kelly kezébe adtam a pisztolyt. Hamis tanúzás a
rendőröknek arról, ami történt. Háborúság szítása te, Mason
Huckabee és az egész város lakói között. – Judith feladta a
számolást, inkább feltartotta az összes ujját mindkét kezén. –
Ártatlan vért ontó kezek.

Charlie nem tudta, mit mondjon erre.
– Most mi fog történni vele? – kérdezte Judith. – Kellyvel.
Charlie megrázta a fejét, bár tudta, hogy Kelly Wilson nem

kerüli el a börtönt. Nem kerül a halálsorra, talán még
életfogytiglant se kap, de alacsony IQ ide vagy oda, a lány igazat
mondott: az ő kezében volt a pisztoly.

– Most menj el, Charlotte – mondta Judith.
– Én…
– Vidd a telefonodat – lökte oda Judith Charlie-nak a mobilját

–, és küldd el a felvételt annak a nőnek az FBI-nál. Mondd meg
neki, hogy engem itt talál.

Charlie elkapta a telefont.
– Mit akar…
– Menj! – Judith keze megindult a szekrény teteje felé. Nem

apja puskáját tartotta ott, hanem egy Glockot.
– Jézus! – hőkölt hátra Charlie.
– Kérlek, menj el! – ismételte Judith, kivéve az üres tárat a



fegyverből. – Megmondtam, hogy nem foglak bántani.
– Mit akar csinálni? – kérdezte reszkető szívvel Charlie.
Tudta, mire készül.
– Charlotte, menj! – Az asszony elővett egy doboz töltényt,

kiszórta őket az asztalra, és kezdte megtölteni a pisztolyt.
– Jézus! – ismételte Charlie.
Judith abbahagyta a töltést.
– Tudom, nevetségesen fog hangzani, de ne vedd hiába a

szádra az Úr nevét!
– Oké – felelte Charlie. Ben hallja mindezt. Nyilván már úton is

van, fut át az erdőn, átugorja a kidőlt fákat, félrelöki az ágakat,
hogy megtalálja őt.

Neki csak annyit kell tennie, hogy tovább beszélteti az
asszonyt.

– Kérem! – fogta könyörgőre. – Kérem, ne tegye! Még
szeretnék kérdezni magától arról a napról, arról, hogy…

– Azt el kell felejtened, Charlotte. Azt kell tenned, amit az apád
mondott: betenni az egészet egy dobozba, és otthagyni a polcon,
mert nem akarsz emlékezni arra, amit az a szörnyű ember tett
veled. – Judith betolta a tárat a pisztolyba. – De most tényleg itt
az ideje, hogy elmenj.

– Jaj, Judith! Könyörgök, ne tegye! – mondta Charlie remegő
hangon. Ez nem történhet meg. Nem itt, a konyhában. Nem ezzel
a nővel. – Kérem!

Judith hátrahúzta a szánt, amivel csőre töltötte a fegyvert.
– Menj el, Charlotte!
– Nem tudok… – Charlie előrenyújtotta a kezét Judith felé, a

pisztoly felé. – Kérem, ne tegye! Ez nem történhet meg! Nem



engedhetem!
Világító, fehér csontok, a szív, a tüdő darabjai. Inak és erek,

és maga az élet, ahogy kiszáll a testből a tátongó seben át.
– Judith! – kiáltotta Charlie. – Könyörgök!
– Charlotte! – emelte fel a hangját Judith, mint egy szigorú

tanárnő, ha fegyelmezni akarja az osztályt. – Most azonnal
kimész a házból. Beszállsz a kocsidba, visszamész az apád
házához, és hívod a rendőrséget.

– Judith, ne!
– Ők hozzá vannak szokva az effajta dolgokhoz, Charlotte.

Tudom, azt hiszed, te is, de nem lennék képes a lelkemre venni.
Előtted nem teszem meg.

– Kérem, Judith! Könyörgök! – Charlie közel állt a fegyverhez.
Rávethetné magát. Fiatalabb, gyorsabb, meg tudná akadályozni.

Judith észrevette a szándékát, és letette a pisztolyt maga mögé
a pultra.

– Ne! Azt mondtam, nem bántalak. Ne akard, hogy
meggondoljam magam!

– Nem hagyhatom! – zokogta Charlie. Úgy érezte, kések
szaggatják a mellkasát. – Nem hagyhatom itt, hogy megölje
magát.

Judith kinyitotta a konyhaajtót.
– De igen, itt fogsz hagyni.
– Judith, kérem! Ne rakja rám ezt a terhet!
– Épp most veszem le rólad, Charlotte. Apád elment, én

vagyok az utolsó ember, aki tudja. Magammal viszem a titkodat
a sírba.

– Nem kell! – kiáltotta Charlie. – Nem érdekel! Már mások is



tudják. A férjem, a nővérem. Nem érdekel! Judith, kérem!
Kérem, ne…

Az asszony minden figyelmeztetés nélkül feléje lendült, és
megragadta a derekánál. Charlie érezte, hogy lába már nem
érinti a talajt. A nő vállának támaszkodott, s attól félt,
megrepednek a bordái a nyomástól, ahogy Judith átvitte a
konyhán, és kidobta a verandára.

– Judith, ne! – Charlie feltápászkodott, hogy megállítsa.
Az ajtó becsapódott az orra előtt, kattant a zár.
– Judith! – kiáltotta Charlie, ököllel verve az ajtót. – Judith!

Nyissa ki az…
Hangos dörrenés hallatszott bentről.
Nem kipufogócső hangja, nem is tűzijáték robbanása.
Charlie térdre rogyott, s az ajtóra tapasztotta a tenyerét.
Az, aki egyszer már közelről hallotta, ahogy rálőnek egy

emberi lényre, soha többé nem fogja összetéveszteni a fegyver
hangját mással.

EZ TÖRTÉNT SAMMEL

Sam váltott karokkal szelte az úszómedence meleg vizét.
Minden harmadik karcsapásra elfordította a fejét, és vett egy
mély levegőt. Lábai uszonyként csapkodtak a vízben, majd jött a
következő lélegzetvétel.

Bal, jobb, bal, levegő.
Meglátta a jelet a sávja végén; elsiklott a falig, ujjaival

megérintve a medence szélét. Az erőfeszítéstől fújtatva
megkapaszkodott a medence szélén, s megnézte az óráját: 2,4
kilométert úszott százméterenként 154,2 másodperces



teljesítménnyel, azaz 25 méteres medencehosszanként 38,55
másodperccel.

Nem rossz. Nem olyan jó, mint tegnap, de meg kell békélnie a
ténnyel, hogy a teste a maga szabályai szerint működik. Sam
igyekezett megértetni magával, hogy már ennek a ténynek az
elfogadása is haladás. A medencéből kimászva versenyzői énje
mégis bosszankodott. Csak ülőidegének tompa lüktetése miatt
nem ugrott vissza a medencébe javítani az idején.

Gyorsan lezuhanyozta magáról a sós vizet, aztán
megszárítkozott, ráncos ujjbegyeivel erősen markolva az
egyiptomi pamut törülközőt. Elnézte az ujjain támadt hosszú
barázdákat, testének válaszát a vízben töltött időre.

Dioptriás úszószemüvegében ment fel a lifttel. Az előcsarnok
szintjén beszállt egy idősebb férfi, hóna alatt újságot szorongatva,
másik kezében vizes esernyővel. Sam láttán elkuncogta magát.

– Nicsak, itt egy gyönyörű sellő.
Sam igyekezett viszonozni a lelkes mosolyt. Elkezdtek a rossz

időjárásról beszélni, arról, hogy a part mentén észak felé araszoló
vihar még nagyobb esőket fog hozni New Yorkra délután.

– Mintha június lenne – jegyezte meg a férfi.
Samet váratlanul érte a figyelmeztetés. El sem hitte, hogy csak

három hete jött vissza Pikeville-ből, annyira könnyen
visszailleszkedett normális életébe. Programja változatlan
maradt: ugyanazokkal az emberekkel találkozott naponta a
munka során, ugyanolyan értekezleteket és
konferenciabeszélgetéseket tartott, és ugyanazokat a
szemetesedényterveket tanulmányozta a tárgyalásra készülve,
mint korábban.



Mégis minden más lett. Teljesebb, gazdagabb. Még az olyan
hétköznapi dolgok, mint a felkelés az ágyból is rég nem tapasztalt
könnyedséggel mentek. Utoljára huszonnyolc éve érzett ilyet,
mielőtt felébredt a kórházi ágyon.

A lift csengetett, felértek útitársa emeletére.
– Kellemes úszkálást, gyönyörű sellő! – intett búcsút a férfi az

újságjával.
Sam utánabámult, ahogy végigment a folyosón. Könnyed

léptekkel, melyek Rustyra emlékeztették Samet, főleg mikor a
férfi fütyörészni kezdett, majd hangosan rázta az ütemre a
kulcsait.

Amint becsukódott a lift ajtaja, Sam maga elé suttogta:
– A vén medve kiszállt.
A hullámos felületű krómajtó nevetséges szemüveget viselő nő

képét tükrözte vissza, aki magában mosolyog. Karcsú volt, és
fekete, egyrészes fürdőruhát viselt. Beletúrt rövid, ősz hajába,
hadd száradjon gyorsabban. Ujjai beleakadtak a sebhely szélébe,
ahol a golyó az agyába hatolt. Már csak ritkán gondolt arra a
napra; annak a traumának a helyét Anton foglalta el a
gondolataiban. Utóbb meg Rusty, majd Charlie és Ben.

Kinyílt a liftajtó.
A legfelső szinten lévő luxuslakás mennyezetig érő ablakai előtt

fekete felhők tornyosultak. A háromrétegű üvegen át tompán
felhallatszottak az autódudák, a környező építkezéseken dolgozó
daruk, a kinti élet zaja.

Sam a konyhába ment, s útközben felkapcsolta a villanyokat.
Az úszószemüveget normál szemüvegre cserélte, ételt rakott ki a
cicának. Megtöltötte vízzel a forralót, kikészítette a teatojást, a



csészét és egy kanalat, de mielőtt felforralta volna a vizet, a
jógamatracához ment a nappaliba.

Levette a szemüvegét, s kicsit sietve elvégezte a
nyújtógyakorlatait. Alig várta, hogy elkezdődjön a nap.
Megpróbált meditálni, de képtelen volt kiüríteni az agyát.
Miután befejezte a reggelijét, Fosco kihasználta a megváltozott
helyzetet, és addig fúrta a fejét Sam karja alá, amíg ő megadta
magát. Megvakargatta a cica állát, hallgatta nyugtató
dorombolását, és arra gondolt – nem is először –, nem kéne-e
befogadnia még egy kis állatot.

Fosco finoman odakapott a kezéhez, figyelmeztetésül, hogy
köszöni, elég volt.

Sam nézte, ahogy elsétál, majd elfekszik az oldalán az ablakok
előtt.

Feltette a szemüvegét, visszament a konyhába, bekapcsolta a
vízforralót. Odakint eső verte az ablakot, eláztatva Manhattan
déli részét. Sam behunyta a szemét, és hallgatta az ezernyi
esőcsepp kopogását az üvegen. Mikor ismét kinyitotta, azt
találta, hogy Fosco is kifele bámul. C alakba homorította a hátát,
lábaival az üvegig nyújtózott, és élvezte, hogy árad a kőből a
padlófűtés melege.

Mindketten nézték az ablakon lecsorgó esőt, amíg fütyülni nem
kezdett a kanna.

Sam leforrázta a teát, majd beállította három és fél percre a
tojásfőző órát, hogy jelezze, a tea eleget ázott. Elővett egy
joghurtot a hűtőből, granolát kevert bele egy kiskanállal. Rendes
szemüvegét olvasószemüvegre cserélte.

Bekapcsolta a telefonját.



Számos munkával kapcsolatos e-mail fogadta, de először
Eldrinét nyitotta meg. A következő héten volt Ben születésnapja,
és Sam az asszisztensét kérte meg, találjon egy jópofa üzenetet,
ami tetszene a sógorának. Eldrin javaslatai csupa Star Trek-es
szóviccen alapultak, mire Sam elhúzta a száját. Gyerekes dolog
lenne egy negyvennégy éves nőtől ilyesmit írni a sógorának.

Megnyitotta telefonján a böngészőt, hogy megtalálja a
megfelelő jókívánságot. Automatikusan Charlie Facebook-oldala
jelent meg, mivel Sam naponta kétszer ellátogatott oda, onnan
tudhatta meg ugyanis a leggyorsabban, miben mesterkedik
Charlie és Ben: házra vadásznak együtt Atlantában,
állásinterjúkra járnak, és keresnek valakit, aki meg tudná
mondani, tanácsos-e nyulakat telepíteni a hegyekből a
nagyvárosba.

Húga újonnan feltett fotója láttán Sam a fejét ingatta. Újabb
kóbor kutyát talált: pettyes volt, mint egy mosómedvekopó, de a
lábai rövidek, mint egy dakszlié. A hátsó udvaron állt térdig érő
fűben. Charlie egyik barátnője írt rá egy tréfásan gúnyos
kommentárt, miszerint Charlie férje jól tenné, ha nyírná a füvet.

Szegény Ben. Ő és Charlie órákat töltöttek Rusty irodáinak és
otthonának átvizsgálásával, dobozoltak, elajándékoztak, eladtak
különböző összegyűjtött folyóiratokat, ruhákat, még a
fizetségként kapott műlábat is megvette tizenhat dollárért egy
kanadai férfi.

Gamma fényképét nem találták meg végül. Megvolt az a
bizonyos, régről ismert fotó, melyet Rusty hagyott kifakulni az
íróasztalán, de az, amelyikről Samnek beszélt, amely azt a
pillanatot örökítette meg, amikor ő és Gamma egymásba



szerettek, nem volt sehol. Sem a széfben, sem Rusty aktái
között, sem a szekrényekben, sem bárhol a házban vagy a
belvárosi irodában.

Sam és Charlie végül abban maradt, hogy a felvétel
valószínűleg Rusty szárnyaló fantáziájának a terméke volt, s amit
előadott, az a hallgatóság számára kiszínezett, minden alapot
nélkülöző történet.

Ennek a fantomfényképnek a hiánya mégis fájdalmas űrt
hagyott Sam lelkében. Évekig kutatott a tudományos
irodalomban anyja briliáns elméjének lenyomatait keresve, de
csak három hete döbbent rá, milyen szamár volt, hogy egyszer
sem próbálta megtalálni a képét.

Ha belenézett a tükörbe, látta a hasonlóságokat, és Charlie-val
meg tudta osztani az emlékeit Gammáról. De két száraz
tudományos dolgozaton kívül nem maradt semmi nyoma annak,
hogy anyja egy eleven, vibráló emberi lény volt.

A NASA képeslapja, melyet Rusty széfjében találtak, adott
azért némi ötletet. A Smithsonian Intézet a Johnson
Űrközponttal együttműködve részletesen dokumentálta az
űrverseny minden pillanatát. Sam írt nekik, hogy egy kutató
vagy egy történész nem tudna-e utánajárni, van-e az
archívumukban egy fénykép Gammáról. Több jelentkező is
akadt már. Úgy tűnt, a tudomány és a technika világában újra
érdeklődés támadt az ezeken a területeken korábban
tevékenykedő nők és kisebbségiek iránt, hogy összefoglalják,
mivel járultak hozzá ezek az emberek az emberiség tudományos
fejlődéséhez.

A kutatás olyan lesz, mint tűt keresni egy szénakazalban, de



Sam a lelke mélyéig meg volt győződve róla, hogy létezik egy
fénykép Gammáról a NASA vagy a Fermilab anyagai között.
Életében először azon kapta magát, hogy elfogadja a sors
létezését. Ami abban a konyhában majdnem három évtizede
történt, nem lehetett a vég. Sam biztos volt benne, hogy fogja
még látni anyja arcát. Csak pénz és idő kell hozzá, márpedig az
volt neki bőven.

Megcsörrent a tojásfőző óra.
Sam tejet öntött a forró teába, és bámulta az eső áztatta

ablakot. Az ég még sötétebb volt, mint az előbb, s felerősödött a
szél is. Sam érezte az épület enyhe mozgását, ahogy harcol a
közelgő viharral.

Különös módon azon kezdett töprengeni, vajon milyen lehet az
idő Pikeville-ben.

Rusty tudná. Láthatóan folytatta az időjárás-megfigyelést,
melyet még Charlie-val kezdett. Ben több halom
formanyomtatványt talált a csűrben, ahol Rusty huszonnyolc
éven át csaknem mindennap feljegyezte a szél irányát,
sebességét, a légnyomást, a hőmérsékletet, a páratartalmat és a
csapadékmennyiséget. Fogalmuk sem volt, miért követte
nyomon Rusty az adatokat, hiszen a Ben által felszerelt
berendezés a meteorológiai állomás tornyából közvetlenül
továbbította azokat a Nemzeti Éghajlati Adatközpontba. Végül
arra jutottak, hogy Rusty a szokások rabja volt. Sam mindig is
úgy gondolt magára, mint aki inkább az anyjára hasonlít, de
legalább ebben az egyetlen vonatkozásban mindenképp az apja
lánya volt.

Ott van a reggeli úszás, a bögre tea, a granolával megszórt



joghurt.
Sam sok apró titka közül az egyik az volt, hogy nem mentette

el Rusty utolsó születésnapi üdvözletét a telefonján. A lelkes
üdvözlést, az időjárás-jelentést, a titokzatos történelmi utalást,
az oda nem illő búcsút.

Leginkább apja nevetése hiányzott. Mindig is jót tudott nevetni
a saját aranyköpésein.

Sam annyira elmerült a gondolataiban, hogy meg se hallotta a
telefoncsörgést. A készülék vibrálása hozta vissza a jelenbe.
Elhúzta ujját a képernyő fölött, és füléhez emelte a telefont.

– Aláírta a vádalkut – szólalt meg Charlie köszönés helyett. –
Elmondtam neki, hogy megpróbálhatunk lefaragni néhány évet,
de Lucy Alexander szülei keményen küzdöttek, Wilsonék meg
már túl akartak lenni az egészen, úgyhogy tíz évet kapott a
legkevésbé szigorú elhelyezésben, és öt év múlva feltételesen
kijöhet megfigyelés mellett, ha jól viselkedik, ami persze nem is
kétséges.

Samnek el kellett ismételnie magában Charlie szavait, mielőtt
teljesen felfogta őket. Húga Kelly Wilsonról beszélt, akinek Sam
Atlantában keresett ügyvédet. Miután Ken Coin nagy hirtelen
visszavonult, Charlie pedig benyújtotta a Judith Pinkmannél
készített felvételt, amelyet ugyanúgy el lehetett fogadni, mint
egy halálos ágyon tett vallomást, az államügyész alig várta, hogy
lezárják a Kelly Wilson-ügyet.

– Coin sose ment volna bele ilyen alkuba – tette hozzá Charlie.
– Fogadok, én rá tudtam volna beszélni.
Charlie elismerően felnevetett.
– El fogod valaha is árulni, hogy vetted rá a lemondásra?



– Ez egy érdekes történet – felelte Sam, de nem részletezte a
dolgot. Charlie még mindig nem mondta el, hogyan tört be az
orra, így Sam se volt hajlandó elmondani neki, hogyan használta
fel Mason vallomását Coin ellen.

– A feltételes szabadláb öt év múlva nagyon jó biznisz. Kelly a
húszas évei elején fog járni, mikor szabadul, a gyereke pedig elég
kicsi lesz ahhoz, hogy kialakuljon köztük a kötődés – mondta
Sam.

– Azért még mindig nagyon bosszant – jegyezte meg Charlie,
és Sam tudta, hogy nem Kellyre vagy meg nem született
gyerekére gondol, és nem is Ken Coinra, hanem Mason
Huckabee-ról beszél.

Az FBI nagy ügyet csinált abból, hogy Mason hazudott egy
szövetségi ügynöknek, tönkretett egy bizonyítékot, akadályozta
az igazságszolgáltatást, és felbujtó, valamint bűnsegéd volt egy
kettős gyilkosságban. Annak ellenére, hogy önként tett vallomást
a pikeville-i rendőrségen, Mason nem meglepő módon
felfogadott egy kitűnő és méregdrága ügyvédet, aki lealkudta a
büntetését hat évre, feltételes szabadon bocsátás lehetősége
nélkül. Az atlantai szövetségi börtön nem a legjobb hely egy
elítélt számára, de az utóbbi két hétben mind Charlie, mind Sam
azon töprengett, nem kellene-e mégis beváltani Sam
fenyegetését, és közzétenni Mason írott vallomását.

Sam azt mondta, amit mindig:
– Nekünk az a jó, ha magunk mögött tudjuk az egészet,

Charlie. Apa sem akarta volna, hogy azzal töltsünk öt, tíz, húsz
évet, hogy végighajszoljuk Mason Huckabee-t az
igazságszolgáltatás rendszerén. Tovább kell lépnünk.



– Tudom – ismerte be Charlie hallhatóan vonakodva. – De
bosszant, hogy csak egy évvel kapott többet, mint Kelly. Azt
hiszem, ebből eléggé kiviláglik, hogy nem érdemes hazudni egy
szövetségi ügynöknek. De végül is utánamehetünk akkor is,
mielőtt épp kiengednék. Ki tudja, hol leszünk hat év múlva?
Nincs elévülési határideje a…

– Charlie!
– Jól van – higgadt le Charlie. – Talán addig megkéselik a

zuhanyban, vagy valaki üvegszilánkot tesz a kajájába.
Sam hagyta a húgát locsogni.
– Nem mondom, hogy meg kéne ölni vagy ilyesmi, de ha

elveszítené az egyik veséjét, vagy hasba szúrnák, vagy… Hé, az
még jobb lenne, ha egy zacskóba kéne ürítenie egész hátralévő
életében. – Charlie gyorsan levegőt vett, hogy folytatni tudja. –
Na jó, egy börtönben rémesek az életkörülmények, az
egészségügyi ellátás kabaré, és gyakorlatilag egérszart kapnak
enni, de nem örülsz legalább annak, hogy akár egy begyulladt
fogtól nyomorult, fájdalmas halált halhat az a féreg?

Sam várt egy kicsit, hogy biztos legyen benne, Charlie kiadta
magából a mérgét.

– Ha te meg Ben Atlantában laktok, és új életet kezdetek, az
egésznek már nem lesz ekkora jelentősége. Ez lesz a te bosszúd:
élvezed az életet, és értékeled, amid van.

– Tudom – ismételte Charlie.
– Légy hasznos, Charlie! Anya is ezt akarta.
– Tudom – mondta Charlie harmadszorra is, ezúttal sóhajtva.

– Váltsunk témát! Ha már tájékoztatlak Pikeville bűnügyi
híreiről, el kell mondanom, hogy elengedték Rick Faheyt.



Lucy Alexander gyászoló nagybátyját. A férfit, aki nagy
valószínűséggel megszúrta Rustyt.

– Tudhattad volna előre – mondta Sam. – Vallomás nélkül
nincs ellene bizonyítékuk.

– Egyfolytában azt mondogatom magamnak, hogy apa biztos
látta őt aznap este, és tudta, hogy Fahey volt az, de úgy döntött,
futni hagyja, úgyhogy nekünk is el kell engednünk.

Sam nem oktatta ki húgát Rusty megjegyzésével a
megbocsátás erejéről.

– Nem éppen ez az, amiről azt mondtad, hogy ideje
követnünk? – kérdezte. – Megtanulni elengedni a dolgokat?

– Hát igen. És én még azt hittem, te már megtanultál nem púp
lenni a hátamon.

Sam elmosolyodott.
– Akarok küldeni neked egy csekket a…
– Elég! – Charlie túl makacs volt ahhoz, hogy pénzt fogadjon el

Samtől. – Nézd, arra gondoltunk, szabadságra megyünk, mielőtt
belépünk az új munkahelyünkre. Néhány napra leruccanunk
Floridába, hogy lássuk, Lenore jól berendezkedett-e, aztán lehet,
hogy felmegyünk hozzád is egy kicsit.

Sam még szélesebben mosolygott.
– Szóval a pénzem nem kell, de ingyen szállás és ellátás igen?
– Pontosan.
– Ez tetszik. – Sam körülnézett a lakásában, és hirtelen túl

sterilnek, túl élettelennek találta. Kell majd vennie néhány
párnát, és kiakasztani egy-két művészeti alkotást, becsempészni
egy kis színt, mielőtt Charlie idejön. Azt akarta, hogy lássa, igazi
otthont teremtett magának.



– Na jó, akkor ezt megmondom Bennek. Különben meg nézd
meg az e-mailjedet! Találtunk valami eszméletlen dolgot az
alagsorban.

Sam megborzongott. Az alagsor az agglegény farmer birodalma
volt.

– Már megint valami rémség, amivel rám akarsz ijeszteni?
– Csak nézd meg!
– Épp az előbb néztem.
– Nézd meg újra, de csak ha már befejeztük a beszélgetést.
– Úgyse tudnám megnézni, amíg…
Charlie kinyomta a telefont.
Sam a szemét forgatta. Van azért árnyoldala is annak, hogy

kishúga visszatért az életébe.
Néhány mozdulattal megnyitotta az e-mail-fiókját. A kör

forogni kezdett, amint betöltődtek az e-mailek.
Semmi új nem jelent meg a felső sorban.
Sem újra megnyitotta a fiókot – még mindig semmi.
Levette a szemüvegét, megdörzsölte a szemeit, és

végiggondolta, miféle meglepetéseket tartogatott az öreg
alagsora: fajták szerint felhalmozott fehérneműket, különböző
cipőket, de csak ballábasokat, és egy meztelen nőt ábrázoló órát,
amely valami perverz csipogó hangot hallatott.

Fosco felugrott a pultra, és megszagolta az üres joghurtos
tálkát. Látszott rajta a csalódás. Sam megvakarta a füle tövét,
mire dorombolni kezdett.

Ciripelt egyet a telefonja: Charlie e-mailje végre megérkezett.
Sam előhozta az utolsó levelet, de a telefon mindössze ezt írta

ki: Hiányzó tartalom.



– Charlie, Charlie – dünnyögte Sam az orra alatt, s már
fogalmazta is a gunyoros választ, azonban kiderült, hogy a levél
mégsem üres: egy csatolmány rejlett az alján.

Letöltés.
Sam az ikon fölött tartotta az ujját, körme épp a fájl címére

mutatott.
Ahelyett hogy rákoppintott volna az ikonra, letette a telefont a

pultra, előrehajolt, s homlokát a hideg márványhoz nyomta.
Szeme lecsukódott, ujjai maguktól összefonódtak az ölében.
Lassan belélegzett, megtöltötte a tüdejét, majd kifújta a levegőt.
Hallgatta az esőcseppeket, és megvárta, hogy elmúljon az ideges
remegés a gyomrában.

Fosco megbökte orrával az arcát, s lelkesen dorombolt hozzá.
Sam vett még egy mély levegőt, felegyenesedett, s addig

vakargatta Fosco fülét, amíg annak elege nem lett belőle, és le
nem ugrott a pultról.

Sam visszatette a szemüvegét, s kezébe vette a telefont.
Ránézett a csatolt fájl címére.

Gamma.jpg
Ha Charlie Rusty hasonlatosságára teremtetett, Sam teljes

mértékben anyja lánya volt. Gyerekként órákig képes volt
figyelni az anyját, tanulmányozni, hogy ő is olyanná válhasson:
érdekessé, okossá, jóvá, igazzá. Gamma halála után azonban
valahányszor megpróbálta felidézni az arcát, képtelen volt
megragadni a lényeget. Hogy milyen volt, amikor mosolygott,
amikor meglepettnek tűnt, amikor zavart volt, kételkedett,
kíváncsian vagy bátorítóan nézett, és milyen volt, amikor örült.

Egészen mostanáig.



Rákoppintott a fájlra, és nézte a képet a telefonján.
Szájára szorította a kezét, s hagyta ömleni a könnyeit.
Charlie megtalálta a fényképet.
Nem azt, amelyiket ismerték, hanem azt a legendás fotót,

amelyről Rusty szerelmi története szólt.
Sam addig nézte – talán órákig is –, amíg benne is ki nem

teljesedett a kép.
Úgy volt, ahogy Rusty mesélte. Gamma egy mezőn állt,

mellette a füvön piros pikniktakaró, a távolban egy öreg
meteorológiai állomás tornya. Fából, nem fémből, mint odahaza.
Gamma szemben állt a fényképezőgéppel, keze karcsú derekán.
Egyik – elismerten szép – lábát térdben behajlította, és szemmel
láthatóan azon igyekezett, hogy ne adja meg Rustynak azt az
elégtételt, hogy nevet valami bolondságon, amit éppen mondott.
Sápadt arcát szeplők tarkították, álla közepén enyhe
bemélyedés.

Sam nem tagadhatta apja ítéletét a filmkockán rögzített
pillanat sorsdöntő voltáról. Gamma szemének eleven kékje
kétségtelenül egy éppen szerelembe eső nő szemének csillogása
volt, de látszott az arcán más is: ajkának határozott vonalában
benne rejlett a jövendő kihívások tudata, a tanulásra való
hajlandóság, a hagyományos élet reménye, a gyerekek, család,
egy teljes, hasznos élet iránti vágy.

Sam tudta, hogy Gamma azt szerette volna, ha pont így
emlékeznek rá: egyenesen előretekint, kihúzott derékkal,
összeszorított foggal jár az öröm nyomában.



VÉGE



Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozom barátomnak és szerkesztőmnek, Kate Eltonnak, aki
második köny v em óta v an mellettem. Valamint barátomnak és
ügy nökömnek, Victoria Sandersnek, aki már annál is régebben. Azután pedig
hálát érdemel a Team Slaughter, a csapat, akik gondoskodnak róla, hogy
menjen ez a v onat, és időben odaérjen mindenhov á. Ők Bernadette Baker-
Baughman, Chris Kepner, Jessica Spiv ey  és a nagy  v arázsló, Diane
Dickensheid. Köszönet jár filmügy nökömnek, Angela Cheng Caplannek, aki
barátom és ügy v édem is egy ben.

A William Morrow-nál nagy rabecsülésem öv ezi Liate Stehlik, Dan Mallory ,
Heidi Richter és Brian Murray  munkáját.

A Harper leány v állalatainál szerte a v ilágon túl sokan dolgoznak értem
ahhoz, hogy  fel tudnám őket sorolni, de különös köszönettel említem meg
Norv égia, Dánia, Finnország, Sv édország, Franciaország, Írország, Olaszország,
Németország, Hollandia, Belgium és Mexikó csapatát, akikkel v olt szerencsém
sok időt eltölteni.

Most pedig hadd mondjak köszönetet a szakértőknek. Elsőként dr. Dav id
Harpernek, aki türelmesen megv álaszolja orv osi jellegű kérdéseimet
(illusztrációkkal egy bekötv e), hogy  okosabbnak tűnhessek, mint amily en
v agy ok.

Ami a jogi oldalt illeti, óriási segítségemre v olt Alafair Burke, aki a
Stanfordon v égezte a jogot, korábban ügy ész v olt Portlandben, jelenleg jogot
tanít az egy etemen, v alamint kiemelkedően tehetséges író, aki ezerny i
teendője közepette is megv álaszolta sürgős lev eleimet az eljárásjog
témakörében. Köszönet illeti tov ábbá az ingy enes jogi tanácsokért Aimee
Maxwellt, Don Samuelsont, Patricia Friedmant, Jan Wheeler bírót és Melanie
Reed Williamst. Egy szerre örülök annak, hogy  megv an a telefonszámuk, és
félek, nehogy  szükségem legy en rá.

A GBI-nál Scott Dutton igazgatóhely ettes v olt kedv es átbeszélni v elem az
egész foly amatot, v alamint óriási segítségemre v olt még – mint mindig –
Sherry  Lange ny ugalmazott igazgatóhely ettes, Dona Robinson ny ugalmazott
megbízott különlegesügy nök-hely ettes és Vicky e Prattes ny ugalmazott rendőr
őrmester. Mindig v an egy  kis bűntudatom, ha hely telenül v iselkedő zsarukról
írok, mert az a nagy  megtiszteltetés ért, hogy  ismerhetek rengeteg jó zsarut is.



A georgiai képv iselőház elnökének, Dav id Ralstonnak köszönhetem, hogy
megismertetett v elük. Remélem, Vernon Keenan igazgató észrev eszi, hogy
nálam mindig az ő emberei a jó fiúk.

A dán részeknél barátnőm és írótársam, Sara Blaedel segített. Brenda
Allums és az ő v idám edzőcsapata segített kiszámítani az időket, a táv okat és
még jó pár dolgot, mely ekről fogalmam sem v olt.

Ezúttal is hálás v agy ok Claire Schoedernek az utazásokkal kapcsolatos
segítségéért és barátságáért. Gerry  Collinsnak és Briannek köszönöm a dublini
v árosnézést, Anne-Marie Diffley nek pedig a csodálatos idegenv ezetést a dublini
Trinity  College-ban. Firenzében Ms. Antonella Fantoni, Velencében pedig Ms.
MariaLuisa Sala tették élőv é számomra a történelmet a v árosuk iránti lelkes
odaadásukkal. (Közben ugy anily en lelkes odaadással kóstolgattuk a hely i
borokat.)

Szív ből jöv ő köszönetem azoké a nőké, akik bátran és őszintén megosztották
v elem a történetüket és a v eszteségeiket. Jeanenne English a traumás
agy sérülésről beszélt nekem, Margaret Graff v onakodv a ugy an, de beleásta
magát a fizikába, hogy  kisegítsen. Chiara Scaglioni az olaszországi
HarperCollinsnál segített kitalálni egy  nem létező, de jól hangzó bormárkát.
Melissa LaMarche nagy lelkű adomány t tett a gwinnetti közköny v tár jav ára
annak fejében, hogy  nev e szerepeljen a regény ben. Bill Sessions akkor említette
nekem először a Flannery  O’Connor-idézetet, mikor a legmély ebben
foglalkoztatott a műv elt, tanult nő dilemmája. Végtelenül sajnálom, hogy  csak
halála után kerül ny omtatásba ez a köszönet. Nagy  tehetségű mesélő v olt, és
lebilincselő tanár.

Lewis Fry  Richardson 1 922-es, Weather Prediction by Numerical Process című

munkája hasznos hiv atkozásnak bizony ult. A 2007 -es, második kiadás Peter
Ly nch tollából, aki a Univ ersity  College of Dublin meteorológiaprofesszora, még
érthetőbbé teszi a témát. Minden esetleges tév edés természetesen az én hibám.

Végül mindig az apukámhoz száll a köszönetem, aki gondoskodik róla, hogy
éhen ne haljak és/v agy  halálra ne fagy jak írás közben, v alamint DA-hoz, a
szív em csücskéhez, aki mindig hazav ár a békés Mount Clothey  lábához.

Ezt a történetet Billie-nek dedikálom. Az élet néha fenekestől felfordul, és
ily enkor kell az embernek v alaki, aki megtanítja kézen járni, amíg nem állhat
újból talpra.



Karin Slaughter: Kegyetlen kötelékek (Will Trent-
thriller 8.)

Férjek és feleségek, anyák és lányok. Titkok fűzik őket össze, és
titkok okozhatják a vesztüket. Az eltűnt lány szerzője egy
felvillanyozó, érzelmileg összetett bűnügyi regénnyel tér vissza.
Will Trentet, a Georgiai Nyomozóiroda detektívjét egy
építkezésen történt gyilkossághoz riasztják, ahol kiderül, hogy a
halott egy egykori zsaru.

A test alaposabb vizsgálata során egyértelművé válik, hogy a
vértócsa nem az áldozattól származik. Ez és a véres lábnyomok
arra utalnak, hogy lennie kell egy másik áldozatnak is, aki eltűnt
és hamarosan meghal, hacsak meg nem találják.

A tetthely, a félkész épület ráadásul egy gazdag, népszerű,
hatalommal és politikai befolyással is bíró élsportolónak a
tulajdona, akit a világ legdrágább ügyvédei óvnak minden
támadástól. Will Trent sem tudta korábban rács mögé juttatni,
amikor nemi erőszakkal vádolták.

De a legrosszabb még hátravan. A bizonyítékok hamarosan
összefüggésbe hozzák Will nehézségekkel teli múltját az üggyel, s
a következmények tornádó erejével söpörnek át rajta.

A szerző mindvégig könyörtelenül fenntartja a feszültséget, és
nem veszít a lendületből. A regény tele van ellentmondásos,
esendő karakterekkel, és mesterien ötvözi egy rendőrségi
nyomozás meg egy lélektani thriller elemeit.

Szárnyaló, felejthetetlen történet szerelemről, veszteségről,
megváltásról.
Keresse a webshopokban!



bookandwalk.hu
ekonyv.hu
play.google.com

https://bookandwalk.hu/Kegyetlen-kotelekek-28883-ebook.aspx
https://www.ekonyv.hu/hu/konyv-reszletei/kegyetlen-kotelekek-will-trent-thriller-8--?eid=35498
https://play.google.com/store/books/details/Karin_Slaughter_Kegyetlen_k%C3%B6tel%C3%A9kek_Will_Trent_thr?id=1TCmDgAAQBAJ
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